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RESUMO 
 
 

O presente trabalho procura conhecer e analisar o impacto causado pela 
reformulação da educação especial ocorrida no ano de 2009, para o município de 
Londrina, Paraná. A reformulação diz respeito ao fechamento das classes especiais 
e reestruturação da equipe psicopedagógica do município, responsável pela  
avaliação, diagnóstico e encaminhamento dos alunos com necessidades 
educacionais especiais aos serviços da rede. Para tanto, o presente trabalho 
identifica o total de 102  alunos da classe especial no referido ano,  procura 
conhecer e analisar a trajetória escolar  de todos eles, do ano de 2009 ao ano de 
2013 por meio da coleta de dados oficiais do banco de dados do INEP. Para 
extração e tratamento dos microdados foi utilizado o software de estatística PASW 
Statistics (SPSS/17). As variáveis selecionadas para análise foram: tipo de 
necessidade educacional especial, dependência administrativa escolar, modalidade 
de ensino, categoria de escola privada, idade, gênero e etapa de ensino. Os 
resultados de trajetória apontam que, dos 102 alunos, apenas oito foram em algum 
momento matriculados na rede privada de ensino, as demais matrículas se 
concentram na dependência administrativa municipal, estadual e Educação de 
Jovens e Adultos. Houve pouca progressão, havendo também regressão de série 
para alguns alunos e maior concentração de matrículas em todos os anos na EJA, 
salva-se o ano de 2009 quando todos estavam matriculados nas classes especias e 
a grande maioria estava na primeira série. Os resultados também apontam 
discrepâncias na categorização de necessidade educacional especial por tipo de 
deficiência de um ano a outro. Muitos alunos deixam de possuir a deficiência em 
algum momento. Não foram todos os alunos localizados em todos os anos. A análise 
da trajetória escolar nos permite concluir que não houve, portanto, a inclusão de 
todos os alunos, oriundos das classes especiais, na sala comum de ensino da 
escola regular. 
 
 
Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais; Educação Especial; 
Classes Especiais; Educação Pública; Inclusão.                 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A partir do ano de 2009 ocorre a reformulação na Educação Especial 

em Londrina, onde há reestruturação da equipe psicopedagógica responsável pela 

avaliação, diagnóstico e encaminhamento das crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais aos serviços da rede, ocorre também o fechamento das 

Classes Especiais, mantendo-se apenas cinco delas para atendimento aos alunos 

com  TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento). Tal reformulação fez com que 

alunos fossem encaminhados de modos distintos na rede municipal: permanência 

em classe especial; classe regular com sala de recurso no contraturno; instituição 

especial. Sendo assim o presente trabalho tem por objetivo analisar o impacto 

causado por tal reestruturação no que diz respeito ao processo de inclusão dos 

alunos oriundos das classes especiais na escola regular de ensino. 

Ao participar do projeto de pesquisa: A Escolarização de Alunos com 

Deficiência e Rendimento Escolar: Uma análise dos Indicadores Educacionais em 

Municípios Brasileiros, foi possível obter tal informação acerca da reestruturação  

para a educação especial, no município de Londrina, o que me levou a querer iniciar 

a pesquisa.  

  O presente trabalho no primeiro capítulo, segue por mostrar o 

histórico da educação especial a fim de contextualizar a criação, e manutenção das 

classes especiais, no Brasil. Em seguida trataremos de como se constítuem as 

classes especiais, enquanto espaço de escolarização da educação especial, dentro 

da escola regular de ensino. Ainda nesse primeiro capítulo teremos uma breve 

caracterização do município de Londrina.  

 No segundo capítulo apresentaremos a metodologia utilizada para a 

a identificação dos alunos que estavam matriculados em classes especiais no 

município de Londrina no ano de 2009, assim como para a caracterização das 

classes especiais. A metodologia apresentada no segundo capítulo também nos 

mostra como foi identificada a trajetória escolar destes alunos a partir do ano de 

2010 ao ano de 2013. No último capítulo trataremos dos resultados e discussões da 

pesquisa realizada.  

 A pesquisa segue por identificar os alunos matriculados nas classes 

especiais, na rede municipal de ensino de Londrina no ano de 2009. Conhecer e 



 13 

analisar a trajetória escolar dos alunos oriundos das classes especiais no município 

de Londrina no período de 2009 a 2013, segundo tipo de NEE, dependência 

administrativa escolar, modalidade de ensino, categoria de escola privada, idade, 

gênero e etapa de ensino. 

 O presente trabalho poderá contribuir para minha formação 

enquanto educadora e também socialmente, de modo que se trata de uma temática 

atual. O trabalho traz evidencias sobre a realidade da educação pública no município 

onde vivemos, mais precisamente da educação especial e inclusão de alunos 

oriundos das classes especiais, e desta forma possibilita o conhecimento acerca da 

realidade que nos espera. 
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2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÂO ESPECIAL – CONTEXTUALIZAÇÃO DAS 
CLASSES ESPECIAIS. 
 

A literatura da educação especial traz a história sobre o atendimento 

ao sujeito que possui necessidades educacionais especiais (NEE) e sobre a 

institucionalização de tal atendimento. Ela mostra que inicialmente o atendimento 

ocorria fora de espaços formais de educação, com modelo médico, visando o serviço 

de higiene e saúde pública.   

A partir de meados do século XVIII percebe-se avanços na história 

da educação, mais necessariamente, da história da educação do sujeito que possui 

deficiência mental, entretanto o atendimento continua ocorrendo em instituições 

residenciais em meados do século XIX e parte para as classes especiais no ensino 

público somente em meados do século XX. (JANNUZZI, 2006) 

 Na primeira metade do século XIX as instituições tratavam de 

atendimento especial referente à moral ou medicina moral por meio do treino 

psicomotor em oposição à anomalia física. Já nas últimas décadas do século XIX 

havia muita descrença na recuperação, ênfase no trabalho para ajudar as 

instituições e ampliação física das instalações. No que se refere à população 

atendida, antes o atendimento era a um grupo de poder econômico favorecido com a 

finalidade no atendimento à cura, e passa a ser também aos pobres, delinquentes, 

culturalmente diferentes e “deficientes mais graves”. (FERREIRA, 1995, p. 19) 

Sendo assim a sociedade acreditava se proteger dos considerados 

desviantes, aqueles que não estabeleciam padrões “normais de comportamentos” e 

os colocavam em instituições segregadas sem considerar a forma ou grau de desvio. 

Ate início do século XX não são consideradas as deficiências mais 

leves, elas não estão presentes nesse atendimento, começam a fazer parte da 

educação especial na década de 90. Até o final do século XIX problemas de 

conduta, e deficiência mental eram definidos como noções de irresponsabilidade e 

não distintos entre si e em suas subcategorias.  

Ainda no século XIX, o que afetou bastante também o Brasil, a 

educação escolar dos sujeitos portadores de NEE ganha espaço e ocorre fora da 

institucionalização que antes era tida mais para fins médicos. Ocorre a criação de 

programas escolares para os portadores de deficiências mentais leves e moderados. 

Surgem instituições para atendimento ao sujeito que possui deficiências auditivas e 
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visuais, surgem também treinamentos para atendimento aos que possuem 

deficiências mentais mais severas. E ainda as instituições que antes eram 

residenciais passam o espaço às escolas residenciais e em seguida se tornam 

centros e escolas especiais e não mais residenciais. (JANNUZZI, 2006) 

Aparece no início do século XIX a ampliação do número e 

diversificação da categoria deficiente e também a ampliação e diversificação dos 

serviços especiais. “Os novos excepcionais aparecem principalmente nas escolas 

sem a evidência de disfunções orgânicas associadas a sua deficiência” (FERREIRA, 

1995, p. 21) Os “novos excepcionais” se tratam de sujeitos que antes não eram tidos 

como excepcionais, a deficiência nesse sentido está presente nas áreas de 

desenvolvimento intelectual, da linguagem e sócio- emocional.       

O termo “excepcional” foi utilizado para tratar sobre pessoas que 

possuíam necessidades especiais na década de 90, anteriormente houve alguns 

outros termos. 

 
No Brasil, segundo as definições oficialmente vigentes, a excepcionalidade 
incluiria os deficientes da visão (Cegos/parcialmente cegos); da audição 
(surdos/parcialmente), os deficientes físicos (não sensoriais), os deficientes 
mentais (educáveis, treináveis, dependentes), os portadores de problema de 
conduta e os superdotados. (FERREIRA, 1995, p. 15) 

 

Mais detalhadamente, no Brasil a educação para crianças com 

necessidades especiais começou acontecer no fim do século XVIII e começo do 

século XIX. Poucas instituições atendiam a tal público sendo que seriam elas as 

Casas da Misericórdia espalhadas por vários estados brasileiros. O atendimento 

ocorria para órfãos, pobres e mais adiante com a construção de hospitais em 1717, 

crianças abandonadas que possuíam necessidades especiais. 

As crianças ali recebiam alguma educação por parte das irmãs 

religiosas que a elas destinavam o cuidado até que fossem encaminhadas para o 

seminário da Glória fundado em 1825. (JANNUZZI, 2006, p. 9). Algumas crianças 

que possuíam deficiências mais severas permaneciam até idade adulta em locais 

das santas casas destinados aos doentes. Em 1835 arquivou-se um projeto sobre a 

criação de cargo de professor de primeiras letras para o ensino de pessoas  surdos - 

mudos. 

Anos mais tarde é criado no município da corte o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos e anos depois o Instituto dos Surdos Mudos, que depois houve 
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a mudança de nome. Em 1857 o regime era de internato sob cuidados médicos 

onde o ensino era muito realizado por meio de dogmas que levaria ao céu, a 

religiosidade estava presente. Esses Institutos foram sempre dirigidos por médicos. 

De acordo com Jannuzzi, (2006) o atendimento era precário e atendia muito pouco 

da população alvo.  

Entende-se que nesse período a educação das pessoas com 

necessidades especiais não era preocupação, pois a população atendida na  escola 

nesse momento consistia nas camadas sociais altas e médias da sociedade sendo 

que as pessoas com necessidades especiais não se enquadravam à esse público. 

Em 1893 houve a abertura de um asilo para “alienados” em São 

Paulo. (JANNUZZI, 2006). Porém haviam muitos portadores de necessidades 

especiais na época que eram chamados de “loucos” e eram guardados em cadeias, 

pois a deficiência mental era tida como caso de polícia. Já havia grande presença de 

pessoas com necessidades especiais nesse período em asilos e hospitais pelo 

Brasil todo. Um dos hospitais tornou-se a primeira escola para crianças “anormais” 

em 1903 no Rio de Janeiro, quando ocorreu a reforma do Hospital Nacional de 

Alienados. (Jannuzzi, 2006). 

 Em 1887 o doutor Desiré Maglaire Bourneville “médico, pesquisador 

de doenças mentais e nervosas infantis, já lutava pela implantação e 

regulamentação de classes especiais para crianças anormais” (JANNUZZI, 

p.17,2006).       

 Começou a se pensar a educação de crianças com necessidades 

especiais na rede regular de ensino no fim do século XIX. Nos fins dos anos 1920 

médicos, psicólogos e professores atuavam na área da educação da pessoa com 

necessidade especial fazendo assim surgir uma reflexão acerca de tal atendimento.  

No início da República se destacava apenas o atendimento para as 

pessoas com cegueira e surdez nos Institutos criados para tal atendimento, sendo 

que, em 1890 ocorre a elaboração de um novo regulamento para o Instituto e nele 

há a preocupação com a educação por meio do ensino literário, formação para o 

trabalho e “amplia-se o número de vagas para 150”. (JANNUZZI, p.25, 2006.) Nesse 

mesmo cenário o Instituto recebe o decreto de reforma e passa a ser laico e gratuito. 

Os dois Institutos estiveram ligados ao poder Central até 1973, em 

seguida passaram a ser correspondente do Centro de Educação Nacional de 

educação especial (CENESP) o CENESP foi criado em 1973 como primeiro órgão 
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de politica educacional para a área.  

Jannuzzi (2006) aponta que no decorrer do tempo foram 

aumentando o número de instituições para atendimento ao sujeito que possuía 

deficiência mental, o que passa a ocorrer após o ano de 1920 objetivando muito 

mais o tratamento médico. Quanto aos trabalhos e pesquisas, era fortemente ligada 

a presença de médicos em primeiro lugar, e em seguida por pedagogos da rede 

regular de ensino, mas sobre forte influência da psicologia.  

O atendimento por meio de modelo médico visava tratamento 

terapêutico, tratamento para adaptações e superação de limitações, esse 

atendimento recebia atuação direta dos médicos e dos diretores que também eram 

médicos. Havia também a presença do Serviço de Higiene E Saúde Pública. 

O agrupamento das crianças ocorria em separação por sexo e 

gravidade das patologias em pavilhões anexados aos hospitais psiquiátricos, apesar 

de haver a segregação havia uma esperança com o surgimento da preocupação 

com o aspecto pedagógico do atendimento as pessoas com NEE. 

 
Já era a percepção da importância da educação; era já o desafio trazido ao 
campo pedagógico, em sistematizar conhecimentos que fizessem dessas 
crianças participantes de alguma forma da vida do grupo social de então. 
Daí as viabilizações possíveis, desde a formação de hábitos de higiene, de 
alimentação, de tentar se vestir etc. necessários ao convívio social. Eles 
colocam de forma dramática o que vai se estabelecendo na educação do 
deficiente: segregação versus integração na prática social mais ampla. 
(JANNUZZI, 2006, p.38,) 

 

É a partir de 1900 que surgem os escritos por médicos sobre tal 

atendimento já com a preocupação na questão pedagógica. Vale destacar que 

nesse período os alunos com deficiência mental eram denominados como 

“retardados” pelos estudiosos da área. Jannuzzi, (2006) afirma que em 1929, 

Ulysses Pernambucano organizou a primeira equipe multidisciplinar para trabalhar 

com tais crianças sendo eles psiquiatras, pedagogos e psicólogos. Nesse momento 

a classificação para pessoas que eram consideradas com necessidades especiais, 

baseava- se no conceito de anormalidade onde uma das principais referências era o 

atraso escolar. 

Entendia-se que a educação dessas crianças, portanto deveria 

acontecer em classes separadas:  
 

Essas crianças deveriam ser educadas em classes separadas, não só 
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porque elas não aprendiam com e nem como os normais, mas também 
porque por vezes se viciam e o que é pior, impede que as crianças normais 
aproveitem convenientemente a instrução que lhes é proporcionada. 
Embora não desaconselhasse a instrução individualizada; acreditava-se que 
deveriam ser educadas coletivamente. (JANUZZI, 2006, p.46 ) 

 

 O ensino para aqueles que possuíam deficiência em grau mais leve 

abrangia receber também instrução literária, porém os que possuíam deficiência em 

um grau mais severo eram tidos como “anormais completos” e deveriam receber 

instruções apenas para as necessidades básicas como vestir-se comer, noções de 

higiene.  

Havia também a preocupação por parte dos envolvidos na área, 

dentre eles Jannuzzi (2006) cita Basílio de Magalhães que tratava a respeito de que 

a ordem e progresso fossem mantidos também em função do “normal” porque o 

envolvimento com o “anormal” atrapalharia no que diz respeito ao processo 

educativo. 

Desde já podemos compreender que, no atendimento educacional 

ao sujeito portador de NEE até o referido momento, há muito a preocupação com a 

população que não possui alguma necessidade especial em tornar suas vidas 

melhores, talvez confortáveis com a presença do sujeito “anormal”. E não há a 

preocupação própria com o sujeito dito.  

Um dos objetivos em se educar os “anormais” seria para que se 

deixasse de gastar com os cofres públicos na construção e manutenção de asilos, 

manicômios e penitenciárias. Sendo que por meio da educação as pessoas com 

NEE poderiam ser inseridas no mercado de trabalho. (JANUZZI, 2006) 

Ao tratar sobre o conceito de anormal e normal, a classificação 

ocorria por meio da diferenciação, anormal seria todo aquele que ameaçava a 

segurança da camada social estabelecida. Nesse contexto surgem os testes de 

inteligência por meio da psicologia. 

 
A psicologia diferencial surge no final do século XIX, nos países industriais 
capitalistas, principalmente europeus. Com ela o campo da psicologia muda 
a ênfase, passando de estudo de problemas mentais extremos e de leis 
gerais do comportamento humano para leis sobre as diferenças individuais. 
Da mensuração das sensações muda-se para a s faculdades mentais 
através dos testes de inteligência, de aptidão e de personalidade, 
(FERREIRA, 1995, p. 24) 

 

Para Corrêa (2013) a psicologia diferencial e os testes de 
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inteligência foram destaques nas práticas escolares. Estando envoltos em um 

sistema avaliativo que classifica de acordo com o que se espera do sujeito no meio 

social. O que os precedem então é a produção e reprodução da “[...] existência 

social a partir da classificação das pessoas para um desempenho ótimo, frente às 

atribuições sociais a elas almejadas”. (CORRÊA, 2006, p. 52)  

De acordo com Ferreira (1995) a psicologia tem entrada em âmbito 

escolar e desse período até a década de 60 acompanha o que ocorre no modelo 

econômico de produção vigente. Havendo assim a necessidade de se preparar a 

mão de obra qualificada para suprir as exigências do mercado. “A evolução da 

psicologia diferencial prende-se, assim, aos processos de seleção demandados 

pelas fábricas e escolas”. (FERREIRA, 1995, p. 25) 

Na década de 30 há o início da organização de pessoas 

preocupadas com a questão da deficiência sendo que o governo passa a criar 

escolas junto à hospitais e junto ao ensino regular, assim como, ocorre à fundação 

de entidades filantrópicas. Neste cenário se encontra a sociedade de Pestalozzi 

fundada em 1926, neste período, para atendimento as pessoas com deficiência 

mental. (FERREIRA, 1995). 

As classes especiais são criadas nesse contexto, em 1933 

primeiramente no Estado de São Paulo e depois também no Estado do Rio de 

Janeiro. São iniciativas do poder público para atendimento ao sujeito portador de 

NEE, inicialmente, visando atendimento do serviço de higiene e saúde pública. 

Diferentes formas de atendimento em clinicas, institutos 

psicopedagógicos, centros de reabilitação particulares começam a se fortalecer na 

década de 50. Assim como o surgimento das Associação de Pais e Amigos dos 

Exepcionais (APAES). Os serviços para a área da educação especial começam a se 

expandir também nesse momento. Na escola regular há o atendimento nas classes 

especiais principalmente para alunos com deficiência mental, consideradas mais 

leves. As deficiências mais graves ficam por conta do atendimento em instituições de 

Educação Especial de caráter privado.  

Na década de 60 é elaborada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei n. 4.024/61 que afirma legalmente a particularidade da 

educação especial fazendo com que na próxima década tenha um “orgão especifico 

para regulamentar sua política educacional” ( JANNUZZI, 2006, p. 68). 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) houve o 
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reconhecimento de responsabilidade do governo em cuidar do ensino das pessoas 

com NEE, devido ao grande número de pessoas com deficiência visual fora do 

atendimento filantrópico. As propostas para esse ensino continuam com João 

Goulart ( 1961-1964). 

      Ferreira (1995) afirma que a partir da década de 70 ocorre uma 

expansão do acesso desta população à escola regular em função da ampliação das 

classes especiais. Mais precisamente na década de 1970 surgiram iniciativas do 

sistema público ao ensino especial para os indivíduos “excepcionais”, com o 

surgimento de pesquisas, estudos científicos e debates sobre a área da educação 

especial, assim como a capacitação dos profissionais por meio de programas 

especiais junto ao ensino público, com a finalidade de haver a integração dos 

sujeitos denominados “excepcionais”.  

Nesse período onde ocorre a expansão das classes especiais, o 

conceito norteador da educação de sujeitos com NEE é o conceito de integração, 

que almeja integrar o aluno com NEE na rede regular de ensino.  

De acordo com Meletti (2006) foi nesse período que ocorreu a 

institucionalização da educação especial no Brasil no que se refere ao seu 

planejamento e centralização.  Sendo criado em 1973 o CENESP por meio do 

Decreto nº 72.425, de 03/07/73. 

No final da década de 1980, a Constituição Federal de 1988 garante 

atendimento educacional especializado “aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1988) 

No início da década de 90 mais precisamente em 13 de julho de 

1990, temos a lei nº 8.069/90, a Lei chamada ECA, Estatuto da Criança e de 

Adolescente. Nesta lei temos o atendimento ao “deficiente” preferencialmente na 

rede regular de ensino. (BRASIL, 1990, art. 54, III). 

De acordo com Beyer (2006) dois encontros na década de 90 

provocaram avanços no que diz respeito, se não ao surgimento do conceito de 

educação inclusiva, a sua evolução. São eles a Conferência Mundial de Educação 

para Todos em Jomtien, na Tailândia, em 1990 que tinha por objetivo a inclusão dos 

marginalizados, e a Conferência de Educação Especial no ano de 1994 na  

Salamanca, Espanha, de onde surgiu o documento Declaração de Salamanca. 

“Esses e outros documentos internacionais forneceram a base para a formulação 

das políticas educacionais brasileiras que incorporaram os discursos da 
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universalização do ensino e da educação inclusiva”. (MELETTI, 2014, p.793) 

Apenas em 1996, com a aprovação da LDBEN 9.394/96 a educação 

especial passa a ser considerada uma “modalidade escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais.” (Brasil, 1996, art.58) A população alvo da nova modalidade 

passa a ser a pessoa com NEE, mas o documento, não específica sobre quem são 

as pessoas com NEE. 

No ano de 2001, as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001) define os educandos com NEE como “aqueles que 

apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento, vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas 

relacionadas a condições, limitações ou deficiências; dificuldades de comunicação e 

sinalização e; altas habilidades/superdotação”. (BRASIL, 2001, p. 68) A política traz 

o atendimento escolar aos alunos com NEE com ínicio já na Educação Infantil, nas 

creches e pré – escolas, em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

Nesse momento já está em alta o discurso da inclusão dos alunos com NEE no 

sistema público de ensino. 

Com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva ( BRASIL, 2008) a definição da população alvo da educação 

especial passa a ser os alunos com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação. Sendo que “Os alunos 

com Transtorno Globais do Desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações e na comunicação, um repertório de interesses 

e atividades restrito e estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil.” (BRASIL, 2008, p.09). 

Essa política é uma proposição de governo podendo ser seguida ou não. Ela se 

refere à escolarização de alunos com NEE sob a inclusão no ensino regular. Ela 

define que, o atendimento educacional especializado deve ocorrer em forma de 

complementação ou suplementação da escolarização e não deve substituir o ensino 

da sala comum. 

A educação do sujeito com NEE ocorre em um sistema paralelo de 

ensino. Ocorrendo primeiramente em espaços não formais, com enfâse no 

tratamento médico, posteriormente e lentamente, surgem as entidades privadas e 

filantrópicas, e mais à frente, propostas públicas de ensino no contexto da 
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integração do sujeito na rede regular. Somente na década de 90 que então começa 

a se falar na educação inclusiva na rede regular de ensino, para o sujeito com NEE.  

De acordo com Beyer (2006)  
 
Historicamente não há como traçar linhas descontínuas entre o projeto da 
integração escolar (ou educação integradora, como preferem alguns) e o da 
educação inclusiva. [...] Pode-se pensar, antes, em uma linha histórica 
contínua, em que encontramos faixa de transição entre uma educação que, 
de integradora passa a ser inclusiva. (BEYER, 2006, p. 74) 

 

 O autor se refere a palavra incluir como sendo uma palavra que 

levanta questionamentos quando tratada no contexto de se incluir o aluno, afirmando 

que na prática, as experiências mostram que muitas vezes, o que ocorre desde os 

anos 60 até o ano de 2006  é uma educação integradora, mas que nos ùltimos anos, 

com o discurso de educação inclusiva.  

 A inclusão de alunos no sistema regular de ensino, após a década 

de 90 é um marco conceitual e um discurso presente nos documentos normativos e 

legais, porém o conceito de inclusão pode se tratar de uma perversidade se 

olharmos no contexto de uma sociedade que vive imersa no sistema vigente de 

produção, o capitalismo, onde a sociedade exclui para incluir ( MARTINS, 2003)  

 Meletti ao tratar o conceito de inclusão se refere a “inclusão precária” 

e “participação social desumana:” 
 
Significa se inserir em um espaço social já existente e essencialmente 
excludente. A inclusão é precária e perversa porque o que se busca é a 
inserção na sociedade que exclui, o que se reivindica é aquilo que reproduz 
e conforma a sociedade atual. Incluir não significa superação ou ruptura 
com uma condição de exclusão, visto que todos estão incluídos nas 
relações sociais que reiteram a ordem social vigente. Mesmo quando 
inseridos por meio de privações, de processos de coisificação e de 
anulação, de modo precário, desumano e indígno. A inclusão não se 
constituí como uma via de transformação das condições de vida, ao 
contrário, é parte constitutiva de sua criação e, sobretudo de sua 
conservação. (MELETTI, 2009, p. 2) 
  
 

 Sobre o acesso à escola, a autora afirma que as políticas de 

educação especial devem favorecer a ruptura com as duas marcas existentes na 

educação de sujeitos com NEE 
 
Entendemos que a política de educação especial em uma perspectiva 
inclusiva deve favorecer a ruptura com duas marcas da educação de 
pessoas com necessidades educacionais especiais no Brasil: o não acesso 
a nenhum tipo de escolarização, seja ele regular ou segregado, e a 
centralidade do sistema segregado de ensino consolidado em instituições 
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especiais privadas de caráter filantrópico. Significa dizer que deve haver a 
ampliação do acesso à escola e a migração dessa população dos sistemas 
segregados para os sistemas regulares de ensino; assim como a ampliação 
da educação desta população nas escolas regulares públicas e diminuição 
nas escolas privadas, especialmente as de caráter filantrópico. (MELETTI, 
2014, p. 798) 
 

 Nesse sentido voltamos a olhar para as classes especiais, que de  

acordo com Ferreira (1995) onde há mais o encaminhamento dos próprios alunos do 

ensino regular de que o encaminhamento de alunos oriundos da escola especial ou 

de alunos que se encontram fora de qualquer atendimento escolar. Distanciando 

assim do necessário, que seria a entrada de alunos que estão fora de qualquer tipo 

de  escolarização, ou a migração dos alunos das escolas especiais às classes 

especiais. 
 

2.1. CLASSES ESPECIAIS  

  
 

A partir do ano de 1933, ocorre a evolução das classes especiais nas 

escolas públicas do Estado: 
A evolução das classes especiais junto às escolas publicas do Estado é 
significativa; em 1933, vieram as duas primeiras; em 1954, eram apenas 21; 
em 1974, eram 490 salas especiais, quase que só para deficientes mentais; 
em 1981, eram já 640. Já em 1991, são 1.515 classes especiais para 
deficientes mentais, correspondendo a 75 % dos serviços da rede estadual. 
(FERREIRA, 1995, p.35) 

 

 De acordo com Jannuzzi (2006) a década de 70 traz um marco 

conceitual no que se refere ao movimento de Normalização/Integração. Mas ao que 

se refere o conceito de Integração/ Normatização?  Para a autora, normalizar 

caberia possibilitar ao sujeito com necessidades especiais condições de vida 

idênticas às das demais pessoas. Para tanto se faz necessário “dar possibilidades 

de uma vida tão normal quanto”. (JANNUZZI, 2006, p. 180)  Sendo que, de acordo 

com Ferreira (1995) os princípios da Integração se referem a “condições que 

possibilitem aos excepcionais tornar-se parte integrante da sociedade como um todo 

“(FERREIRA, 1995, p.81).  

Nesse sentido, de acordo com Glat (2007) a integração escolar do 

aluno com NEE, deveria ocorrer para alunos oriundos do ensino especial em classes 

comuns, mas o que ocorre na prática é que quando estes, eram encaminhados ao 

ensino regular, passavam pela classe especial para que fossem preparados, para a 
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entrada na sala comum.  

Ferreira (1995) afirma que ainda na década de 70 os alunos 

atendidos na classe especial quase sempre são os próprios alunos da classe 

comum, encaminhados à ela. Ao dividir as classes em “imatura” ou “matura”1 o autor 

retrata que existe a possibilidade de se diagnosticar os “imaturos” como sujeitos que 

possuem deficiência por meio de testes de “nível mental” e que esses são os 

sujeitos que provavelmente vem a fazer parte da classe especial (FERREIRA, 1995, 

p. 58)  

As classes especiais de acordo com Corrêa (2013) passam a 

funcionar a partir da anormalidade na escola  

 
As classes especiais passam a funcionar a partir da “anormalidade na 
escola”, quando elas são detectadas com a pretensão de serem “corrigidas”. 
Apoiadas no modelo psicopedagógico, com base na classificação de 
inteligência, possibilitam a formação de grupos estereotipados, 
evidenciando a avaliação psicométrica, o diagnóstico e as condições 
socioeconômicas (aumenta o crescimento de alunos “deficientes na escola” 
a partir do aumento do número de vagas para as camadas populares)  
( CORRÊA, 2013, p. 43; Apud JANNUZZI, 1992a). 
 

 Para Ferreira “A normalidade é a exclusão dos indivíduos dito 

deficiente” (FERREIRA, 1995, p. 75) Entende-se que o conceito de normalidade 

embasa a ideia de que existem as pessoas consideradas “normais” e as pessoas 

que estão fora da “normalidade”, sendo inseridas no segundo grupo as pessoas que 

possuem NEE ou não, por meio de testes de inteligência. Nesse sentido o que se 

espera do aluno que é integrado ou encaminhado da classe comum à classe 

especial é que ele se torne o mais próximo possível do “normal”. Não são as 

condições de vida do sujeito com NEE que mudam como deveria, assim dito pelos  

princípios de normalização trazidos por Januzzi (2006), o que ocorre, com o 

encaminhamento às classes especiais, é a necessidade de levar o sujeito a se 

adaptar e se enquadrar na “normalidade” existente para as demais pessoas. 

Corrêa afirma que o processo de escolarização realizado dentro das 

classes especiais se constituiu em um “processo de segregação legitimando a 

segregação do diferente a diferença social” (CORRÊA, 2013, p. 46)  

 Ainda na década de 90 o atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino público, ocorre de forma quase total em classes 

                                                 
Scheneider relata o processo de constituição de classes especiais para deficientes mentais educáveis 
na cidade do Rio de Janeiro nos anos de 1972 e 1973. (Ferreira 1995, p.59 apud Scheneider, S/D) 
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especiais onde se encontram o atendimento muito mais aos portadores de 

deficiências leves, sendo que para o atendimento aos que possuem deficiências 

mais graves permanecem em instituições escolares isoladas.  

 Sobre tal atendimento, a LDBEN 9.394/96 com o parágrafo 1º do 

artigo 58 trata que “O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições especificas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”. 

(Brasil, 1996, art. 58, cap. V). 

Já no ano de 2001 sobre a criação de classes especiais na escola 

regular, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica traz, 

em seu artigo 9º que a criação de classes especiais pode acontecer de forma 

extraordinária:   
[...]“em caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas 
de aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas 
dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos”. 
(BRASIL, 2001, p. 73) 

 

De acordo com Bueno e Meletti (2001) as Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica ampliam a ação da educação especial  

 
Podemos observar que a amplitude do termo necessidade educacional 
especial, principalmente no que se refere à dificuldade de aprendizagem, 
favorece a classificação de alunos com histórico de fracasso escolar como 
“especiais” e, conseqüentemente como população alvo da educação 
especial. ( BUENO; MELETTI 2001, p.3)  

 

Desta forma entende-se que o atendimento na classe especial pode 

incluir também alunos com histórico do fracasso escolar classificando-os como 

“especiais” e que isso não deveria ocorrer. Excluindo-os dessa forma da sala 

comum. 

Para Kassar, a forma com que as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica identifica o público alvo da educação 

especial como sendo também aqueles com “grande dificuldade de aprendizagem 

não vinculado a uma causa orgânica especifica”, pode resultar no encaminhamento 

de alunos oriundos do fracasso escolar à serviços especializados e assim ocorrer a 

“disseminação da ideia de que a escola pública está atendendo a crianças com 

deficiência, quando na verdade está atendendo à crianças com dificuldade de 

aprendizagem”. (KASSAR, 2002, p.18)  
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De acordo com os resultados de pesquisas realizadas em várias 

dissertações de mestrado ainda na década de 80 e 90, em vários estados brasileiros  

(Glat;et.al.,1988) há apontamentos sobre a identificação, diagnóstico e 

encaminhamento para a classe especial onde uma série de questionamentos 

surgem: 

 
Em resumo, o conjunto das pesquisas sobre encaminhamento para a classe 
especial evidencia de diferentes formas, a precariedade do processo de 
avaliação e diagnóstico (particularmente  relacionada à condição de 
deficiência mental leve) e a falta de formação apropriada de todos os 
agentes envolvidos no processo educacional. Em decorrência dos 
problemas encontrados, pode-se traçar sérios questionamentos sobre  a 
função efetiva que a classe especial vem exercendo. Integrar portadores de 
deficiências na escola regular, ou servir como “depósito” para os alunos 
problemas do ensino regular? Promover alunos com necessidades 
educativas especiais, ou “deficientizar” alunos provenientes da camada 
pobre da população? Servir como ampliação das oportunidades 
educacionais para alunos com necessidades educativas especiais, ou 
reforçar o processo de seletividade social das escolas públicas de primeiro 
grau no país?  ( GLAT; et. al.,1998, p. 26) 

 

Ainda sobre estudos sobre o encaminhamento de alunos às classes 

especiais Kassar (2006) afirma que  
 
Durante a década de 1980, ocorre a divulgação de uma literatura crítica 
(Scheider, 1977; Paschoalick, 1981; Patto, 1990) em relação à acção das 
classes especiais em todo país, visto que tanto alunos com deficiências, 
quanto filhos das populações em situaçoes de “vulnerabilidade” sofreram 
diversas formas de exclusão e as classes especiais foram utilizadas para 
esse fim. Sob a influência dessa literatura, ocorreu a diminuição e/ou 
fechamento desses serviços em diferentes estados e municípios brasileiros. 
(KASSAR, 2006, p. 122)  

 
                Para Caiado e Torezan (1995)  não seria a extinção das classes 

especiais que daria conta de resolver o problema em questão. As autoras 

questionam sobre o atendimento aos alunos com NEE, os mais comprometidos, 

para onde seriam encaminhados. Acredita-se que seriam estes, encaminhados para 

as escolas especiais. E mais : 
 
Certamente é necessário rever a clientela da classe especial para 
deficientes mentais. Não podemos continuar legitimando esse espaço com 
os alunos indesejáveis do ensino regular.Porém, para isso precisamos 
fechar esse serviço? Não seria um espaço para muitos dos alunos das 
escolas especiais? Um espaço garantido no processo de integraçâo de 
alunos atualmente fora da escola regular? Será que a caracterização atual 
da classe especial impede qualquer alteração efetiva em sua clientela? 
Temos o direito de fechar um serviço de atendimento público sem 
apresentar alternativas num quadro que mantém a maioria dos alunos 
especiais sem nenhum atendimento?(CAIADO; TOREZAN,1995,p.35 ) 
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 Desta forma nos questionamos a respeito do impacto causado pelo 

fechamento das classes especiais, que ocorreu no município de Londrina, Paraná. 

Surgindo, portanto, a necessidade de se investigar quem são esses alunos, para 

onde foram no decorrer dos anos que se passaram e como ocorreu o seu processo 

de escolarização a partir de 2009. 
 
2.1.1 Caracterização do município de Londrina, Paraná. 

 

O município de Londrina teve início no ano de 1929, no dia 21 de 

agosto de 1929 quando chegou à primeira expedição da Companhia de Terras Norte 

do Paraná, o local onde se instalaram era chamado de Três Bocas. Ele é conhecido 

por suas terras roxas e férteis. 

De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geográfia e 

Estatística (IBGE) , está localizado no norte do estado do Paraná e conta com a área 

de unidade territorial de 1.652,568 km². Contando com seus oito distritos a partir de 

1999 (Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e 

Warta) (IBGE, 2010). O município conta com uma população divulgada pelo último 

Censo Demográfico no ano de 2010 de 506.701 pessoas sendo a segunda cidade 

mais populosa do estado do Paraná, perdendo apenas para Curitiba. 

Na área da educação, o município em sua rede municipal de ensino, 

apresenta um total de 103 unidades escolares.  Para o ensino fundamental são 72 

unidades na área urbana e 11 unidades na área rural. Para a educação infantil 

temos 20 Centros Municipais de Educação Infantil.  

Na área da educação especial a pártir do ano de 2009 ocorre a 

reformulação na Educação Especial em Londrina, ocorrendo a reestruturação da 

equipe psicopedagógica responsável pela avaliação, diagnóstico e encaminhamento 

das crianças com Necessidades Educacionais Especiais aos serviços da rede,  

ocorrendo também o fechamento de uma grande maioria das  Classes Especiais, 

mantendo-se apenas cinco delas para atendimento aos alunos com TGD. Assim 

alunos que estavam  matriculados na classe especial no município de Londrina no 

ano de 2009 foram de alguma forma encaminhados para redes distintas de ensino. 

De acordo com Corrêa (2013) no ano de 2008 as classes especiais 

em Londrina estavam distribuídas em 68 unidades escolares urbanas e 30 delas 

ofertavam atendimento especializado, inaugura-se uma série de mudanças na 
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Educação Especial a partir do ano seguinte.  

 
Em relação à educação, mais especificamente a educação especial no 
Município, podemos dividi-la em dois momentos, sendo o primeiro até 2009, 
quando foram fechadas as classes especiais para deficiência mental, 
permanecendo abertas apenas as classes especiais de condutas típicas, e 
o segundo momento, após 2009, que se constituiu com toda a 
reestruturação da educação especial, com o fechamento das classes 
especiais, a abertura das salas de recurso multifuncionais e com a 
reestruturação da equipe psicopedagógica, logo, do trabalho de avaliação, 
diagnóstico e encaminhamento de crianças com necessidades educacionais 
especiais. (CORREA, 2013, p. 65) 

 

 

 De acordo com um  trabalho realizado por Meletti (2009) no 

município de Londrina no ano de 2008, a rede regular de ensino no município, 

contava com 14  classes especiais para atendimento aos alunos com deficiência 

mental, cinco classes para atendimento à condutas típicas e uma classe destinada à 

EJA. Sobre a equipe psicopedagógica, a mesma era composta por 21 profissionais 

especializados em  Educação Especial, Psicopedagogia e Psicologia responsáveis 

pelas avaliações dos alunos matriculados, encaminhamentos e identificação das 

necessidades educacionais especiais. 

 Corrêa, nos revela que em 2008 haviam 214 alunos com NEE 

matriculados na rede regular de ensino e destes, 138 estavam matriculados em 

classes especiais. (CORRÊA, 2013) 

 Com o fechamento de grande número de classes especiais , houve 

um aumento das salas de recurso totalizando em 31 salas, funcionando no 

contraturno, no mesmo espaço onde eram as classes especiais. 

 Com toda a reformulação para a educação especial no munícipio de 

Londrina, o presente trabalho analisa a trajetória escolar dos alunos oriundos da 

classe especiai do ano de 2009 afim de que nos revele o caminho percorrido para os 

anos anos seguintes. Desta forma nos próximos capítulos trataremos da trajetória 

escolar dos  alunos oriundos da classe especial. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

 A fim de alcançarmos o objetivo deste trabalho foi necessária a 

realização da pesquisa por meio de coleta de dados oficiais, trabalho realizado desta 

forma com indicadores sociais. A pesquisa em si não se resume na coleta de dados, 

é de suma importância a leitura e tratamentos dos mesmos, pois os dados nos 

permitem saber sobre a condição da sociedade em determinada área, o mesmo é 

lido e tratado diante de um referencial teórico seguro e consistente. 

Ao tratar sobre indicadores sociais Jannuzzi (2001) os define como: 

 
[...] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 
social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 
(JANNUZZI, 2001, p. 15). 

 

Os indicadores sociais ainda proporcionam: 

 
[...] o monitoramento das condições de vida e bem estar da população por 
parte do poder público e sociedade civil e permitem aprofundamento da 
investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes 
dos diferentes fenômenos sociais. (JANNUZZI, 2001, p. 15) 

 

Desta forma selecionamos esse, como o método de trabalho. Os 

dados foram extraídos do banco de microdados fornecidos pelo INEP (Instituto 

Nacional de estudos e Pesquisas). Sobre o fornecimento de dados Cerqueira e 

Rigotti ( s/n) nos explica que: 

 
O Ministério da Educação, através do Instituto de Estudos e Pesquisas em 
Educação (INEP), disponibiliza uma série de bases de dados e informações 
de fundamental importância para os usuários do setor. As bases de dados 
consideradas de maior importância na área da educação, pela sua 
magnitude e abrangência, são o Censo Escolar e o Censo do Ensino 
Superior. (CERQUEIRA; RIGOTTI, s/d, p. 73). 

 

Para extração e tratamento deste banco de dados foi utilizado o 

software de estatística PASW Statistics (SPSS/17). Para tanto, foi necessário 

elaborar e identificar por meio dos dados oficiais, a trajetória escolar dos alunos que 

em 2009 encontravam-se matriculados na classe especial. Tivemos o ano de 2009 

como ano base devido ao fato de ocorrer o fechamento da maioria das classes 
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especiais neste ano. A trajetória perpassou o ano de 2009, 2010, 2011, 2012 e teve 

como último, o ano de 2013 por ser o último ano com dados disponíveis no banco de 

microdados até o momento da coleta. 

Com auxílio do SPSS, no banco de dados de 2009, foi isolado o o 

código do município de Londrina e a modalidade de educação especial. Com este 

cruzamento foi possível identificar os alunos desta modalidade que se encontravam 

matriculados na dependência administrativa municipal, identificando assim quais são 

os alunos da classe especial. Eles estão na modalidade de educação especial, e são 

matriculados na dependência administrativa municipal, ou seja, na classe especial.  

Identificamos assim 102 alunos matriculados na classe especial no 

município de Londrina, Paraná no ano de 2009. Para a elaboração da trajetória 

escolar foi feito o rastreamento destes alunos ano a ano até chegar ao ano de 2013. 

O passo seguinte para que a trajetória fosse elaborada foi o de isolar o Estado do 

Paraná, nos bancos de dados dos anos de 2010, 2011 2012 e 2013. Em seguida no 

banco de dados de cada ano foi utilizado a ferramenta Localizar do SPSS. Esta 

ferramenta abre uma janela no banco de dados que está sendo utilizado, e fornece a 

opção de inserir o código do aluno, a mesma procura o aluno em todo o banco de 

dados do estado isolado. 

Localizado os alunos, foram estabelecidas as variáveis a serem 

cotejadas para todos os alunos. São elas: 

 

•  Tipo de Deficiência; NEE: - Deficiência mental: referente á 

somatória de alunos com deficiência intelectual e Síndrome de Down no ano de 

2008, e dos alunos com deficiência intelectual nos anos de 2009 e 2010.  (Nos 

Censos de 2009 e 2010 houve separação dos alunos com deficiência intelectual e 

Síndrome de Down.) Deficiência física; Deficiência auditiva: somatória da matrícula 

de alunos surdos e com deficiência auditiva; Deficiência visual: soma de cegueira e 

baixa visão; TDI. Deficiência Múltiplas. Autismo; Síndrome de Asperger e Síndrome 

de Rett. 

• Idade do aluno; 

• Sexo do aluno; 

• Categoria da escola privada: refere-se ao tipo de categoria que 

pertence à escola privada: particular, comunitária, confessional e 

filantrópica. 
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• Dependência administrativa escolar: municipal; privada ou 

Estadual. 

• Modalidade de ensino: regular,  especial ou EJA. 

• Etapa de ensino: 1ª a 5ª série do ensino fundamental de oito 

anos; 1º ao 9º ano do ensino fundamental de nove anos; Ensino médio; EJA anos 

iniciais; EJA anos finais. 

Desta forma foi possível caracterizar inicialmente a classe especial 

para o ano de 2009 no que se refere ao tipo de NEE, idade e gênero em um primeiro 

momento. Em seguida foi realizada a análise sobre a trajetória dos 102 alunos ano a 

ano no que se refere às variáveis selecionadas acima a fim de identificar o caminho 

percorrido por todos a partir do momento em que saem da classe especial no ano de 

2010.  

Elaboramos uma tabela com a trajetória escolar, contendo todas as 

variáveis acima, a mesma se encontra em anexo devido à grande quantidade de 

páginas. 

Analisamos  todas as variáveis, para todos os anos e no decorrer da 

análise, cruzamos informações de uma variável a outra, manualmente. Desta forma 

foram elaboradas tabelas pequenas para cada cruzamento. Na análise estão 

enumerados os alunos de acordo com a numeração deles na tabela de trajetória,(em 

anexo) facilitando assim eventuais consultas durante a realização do trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse primeiro momento vamos analisar a caracterização das 

classes especiais no ano de 2009. Identificando quantos alunos estão matriculados 

na classe especial, as características do alunado, a identificação e categorização de 

sua NEE, para partirmos de então à sua trajetória escolar. 

A Tabela abaixo apresenta os dados referente à caracterização da 

classe especial, no ano de 2009. Nelas se encontram matriculados no referido ano, 

102 alunos. Na tabela estão distribuídos os dados por necessidade educacional 

especial, faixa etária2 e sexo. 

 
 Tabela 1 – Matrículas de alunos na dependência administrativa escolar Municipal (Classe 
Especial) por necessidade educacional especial, faixa etária e sexo no ano de 2009.  

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 (BRASIL, 
2009) 

 

                                                 
2  O hífen significa que não foi encontrado aluno com a idade correspondente 

Ano 2009 Faixa   Etária  Gênero  

NEE 6-9 10-13 14-16 17-19 20-23 26-29 F M Total 

Deficiência 

Intelectual 

9 47 25 6 3 1 41 50 88 

Deficiências 

Múltiplas 

- - 2 - - - 1 1 2 

Síndrome de 

Asperger 

- - 1 1 - - - 2 2 

TDI - - 1 1 - - 1 2 3 

Deficiência 

Auditiva 

2 - 1 - - - 1 2 3 

Deficiência 

Intelectual e 

Deficiência 

Auditiva 

2 - 1 - - - 1 2 3 

Deficiência 

Física e 

Deficiência 

Intelectual 

- 1 - - - - 1 - 1 
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Sobre o total de 102 matrículas na classe especial no ano de 2009, 

são 91 alunos matriculados que possuem deficiência intelectual e destes 41 são do 

sexo feminino e 50 alunos com deficiência intelectual do sexo masculino. Dos dois 

alunos para deficiência múltiplas, um é do sexo masculino e o outro do sexo 

feminino. Dois alunos com síndrome de Asperger, os dois são do sexo masculino. 

Três alunos que possuem TDI, os três são do sexo masculino. Apenas um aluno que 

possui deficiência auditiva, esse é do sexo feminino. Um aluno com deficiência 

intelectual e deficiência auditiva, também do sexo feminino. E dois alunos que 

possuem deficiência física e deficiência intelectual, um do sexo feminino e o outro do 

sexo masculino. Sendo um total de 46 alunos do sexo feminino e 56 alunos do sexo 

masculino para as matrículas da classe especial no ano de 2009. 

A faixa etária destes alunos está entre 6 e 29 anos. Distribuídas as 

idades  de três em três. De 6 a 9 anos são nove alunos, de 10 a 13 anos são 

quarenta e sete alunos, de 14 a 16 anos são vinte e cinco alunos, de 17 a 19 anos 

são seis alunos, de 20 a 23 anos são três alunos e de 26 a 29 há apenas um aluno.  

Pode-se observar que a maior incidência nas matriculas se refere à 

deficiência intelectual com 88 do total de 102. Também predomina o sexo masculino, 

totalizando dez a mais sobre o feminino. A idade que tem maior concentração de 

matrículas está entre 10 a 13 anos com 47 do total de 102 matriculas, em seguida 

está a idade de quatorze a dezesseis anos com 25 do total. O restante encontra-se 

bem dividido entre as idades de seis a nove anos, dezessete a dezenove anos, vinte 

a vinte e três e vinte e seis a vinte e nove. Sendo que não passa da idade de 29 

anos. 

A tabela em  anexo apresenta os dados de matrícula da classe 

especial por aluno nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 no que se refere à 

classificação por necessidade educacional especial, idade, sexo, modalidade de 

ensino, etapa de ensino, dependência administrativa escolar e categoria de escola 

privada a fim de observarmos qual é a trajetória escolar percorrida por cada um dos 

102 alunos ano a ano. 

Analisaremos a partir de agora a trajetória escolar dos alunos 

oriundos da classe especial do ano de 2009.  

As tabelas a seguir são elaboradas a partir da análise realizada com 

os dados trazidos na tabela de trajetória ( se encontra no anexo A).  
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4.1 CATEGORIZAÇÃO DE NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL 
 

 Diante do número concentrado da categoria de deficiência 

intelectual, que sofre alteraçêes, partimos desta categoria, para darmos início  a 

primeira parte da análise da trajetória. A tabela 2 apresenta os dados de alteração 

sobre a categoria de deficiência intelectual, para os alunos que em 2009 estavam 

matriculados, categorizados com deficiência Intelectual e em algum momento da 

trajetória escolar deixa de possuir tal categorização.  
 
Tabela 2: Mudança na categorização da deficiência intelectual. 

Deixa de ser categorizada a deficiência Intelectual 
Volta a ser 

categorizado com 
deficiência intelectual 
em algum momento 

Deixa de ser 
categorizado com 

deficiência 
intelectual/não 

encontrado no ano 
seguinte 

Deixa de ser  
categorizado com 

deficiência 
intelectual/não 

encontrado anos 
posteriores 

Deixa de ser  
categorizado com 

deficiência 
intelectual/passa a 
ser categoria outra 

deficiência 
6 6 17 3 

Total    32 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
 

Sobre a categorização das necessidades educacionais especiais 

destaca-se o fato de que dentre os 88 alunos que possuem deficiência intelectual no 

ano de 2009, durante  a trajetória escolar, 32 alunos em algum momento deixam de 

ser classificados com a deficiência, seis destes alunos no ano seguinte 

desaparecem e outros seis voltam a ter a classificação de deficiência intelectual em 

suas matrículas em outro momento, dezessete permanecem classificados como 

alunos que não possuem NEE até o ano de 2013. 

Desta forma, ocorre também para a categoria de NEE em outras 

deficiências. É possível analisar que na trajetória escolar dos alunos, ocorre a 

mudança na categorização de NEE, mudando de uma deficiência a outra, de um ano 

para o outro. São 17 alunos que apresentam a mudança. Dentre essas mudanças, 

existem três casos diferentes sendo que o primeiro caso trata-se de que  para alguns 

acontece apenas a mudança de NEE de um ano para outro, o segundo caso é o de 

que para alguns alunos, depois da mudança de categorização de NEE, a matrícula 

deixa de ser encontrada em algum momento, como vimos acima para a deficiência 

intelectual, e um terceiro caso que ocorre com os alunos que têm em sua matrícula a 

NEE alterada é que os mesmos,  deixam  de possuir qualquer deficiência. 
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A tabela abaixo apresenta dentre os 17 alunos, 8 alunos que tiveram 

alterações na categoria de NEE, os que têm alterado em sua matrícula a categoria 

de uma deficiência para outra, mas, permanecem matriculados.  
 
Tabela 3: Mudança na categorização de NEE para as demais deficiências. 

Ano 
Alunos 2009 2010 2011 2012 2013 
11 Deficiência  

Múltiplas 
Deficiência  
Múltiplas/ 
Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Auditiva 

Deficiência 
Auditiva 

Deficiência 
Auditiva 

13 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência  
Múltiplas 

23 Deficiência 
Intelectual 

TDI Deficiência 
Intelectual 

Não possui 
NEE 

Deficiência 
Intelectual 

39 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Autismo Deficiência 
Intelectual 

27 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 
Deficiência 
Física 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 
Deficiência 
Física 

52 Deficiência 
Intelectual 

Surdez Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 
Deficiência 
Auditiva 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 
Surdez 
 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 
Deficiência 
Auditiva 

70 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas 

Deficiência  
Intelectual 

Deficiência 
Física 

Deficiência 
Física 

86 Deficiência  
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Autismo Autismo/ 
Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 á 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
 

Os dados de trajetória nos mostram que houve grandes mudanças 

nas matrículas, na categoria de NEE, passando o aluno de uma deficiência à outra 

no decorrer dos anos. Essas mudanças ocorreram para os alunos de número 113, 

13, 23, 39, 27,52, 70 e 86.  
                                                 
3 Enumeram-se os 102 alunos de forma que não seja exposto a sua identidade. A numeração 
corresponde à mesma que se encontra na tabela de trajetória em anexo para cada aluno. 
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 Aluno 11 – Classificação por Deficiência múltiplas em um ano, 

depois acrescenta a deficiência intelectual e nos três últimos anos está classificado 

como aluno que possui somente deficiência auditiva.  

Aluno 13 – Está classificado como aluno que possui deficiência 

intelectual de 2009 a 2012 e passa a ser classificado como aluno que possui 

deficiência múltiplas em 2013. 

Aluno 23 - Classificado como aluno que possui deficiência 

intelectual em 2009, possui TDI em 2010, em 2011 volta a ser classificado como 

aluno que possui deficiência intelectual, em 2012 está como aluno que não possui 

NEE e em 2013 volta a ser classificada a deficiência intelectual.  

Aluno 39 – Está classificado como aluno que possui deficiência 

intelectual em 2009, 2010, 2011 e 2013, apenas em 2012 está classificado como 

aluno que possui autismo. 

Aluno 27- Nos dois primeiro anos está classificado como Deficiência 

intelectual, já em 2011 acrescenta deficiência múltiplas, em 2012 acrescenta mais a 

deficiência física permanecendo assim para 2013. 

Aluno 52- Em 2009 está classificado como aluno que possui 

deficiência intelectual, em 2010 somente surdez, em 2011 deficiência intelectual, 

deficiência Múltiplas e deficiência auditiva, em 2012 troca a deficiência auditiva por 

surdez e em 2013 retira a surdez e volta a deficiência auditiva,permanecendo as 

demais. 

Aluno 70 - Está em 2009 classificado como aluno que possui  

deficiência intelectual, em 2010 acrescenta deficiência múltiplas, em 2011 apenas 

deficiência intelectual e em 2012 e 2013  possui apenas deficiência física. 

Aluno 86- Nos dois primeiros anos está classificado como aluno que 

possui deficiência intelectual, em 2011, apenas autismo, em 2012 autismo e 

deficiência intelectual e em 2013, apenas deficiência intelectual. 

A tabela abaixo apresenta a mudança de categorização de NEE em 

casos em que o aluno desaparece em um ano ou mais, sua matrícula não é 

encontrada em algum momento.  
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Tabela 4: Mudança na categorização de NEE para as demais deficiências e depois a 
matrícula não é encontrada. 
Alunos  2009 2010 2011 2012 2013 
36 Deficiência  

Intelectual 
Deficiência  
Intelectual/ 
Deficiência 
Física 

Não 
encontrado 

Deficiência  
Intelectual 

Deficiência  
Intelectual/ 
Deficiência 
Física 

37 TDI Deficiência  
Intelectual 

Não  
encontrado 

Deficiência  
Intelectual 

Não 
encontrado 

42 TDI Não 
encontrado 

Deficiência  
Intelectual 

Deficiência  
Intelectual 

Deficiência  
Intelectual 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 

 

 A tabela acima nos mostra que existem tais mudanças de 

classificação de NEE para as demais deficiências, em casos em que o aluno 

desaparece em um ano ou mais, sua matrícula não é encontrada em algum 

momento. São eles os alunos de número 36,37 e 42. 

Aluno 36 - No ano de 2009 está classificado como aluno que possui 

deficiência intelectual, em 2010 acrescenta deficiência física, em 2012 ele não é 

encontrado, em 2012 e 2013 ele está classificado como aluno que possui deficiência 

Intelectual, deficiência física e deficiência múltiplas. 

Aluno 37 - No ano de 2009 está classificado como aluno que possui 

TDI e depois passa a ser classificado como aluno que possui deficiência intelectual e 

depois no próximo ano não é encontrado, voltando no ano seguinte classificado 

como aluno que possui deficiência intelectual e no ultimo ano não é encontrado. 

 Aluno 42 - Está classificado como aluno que possui TDI em 2009, 

em 2010 ele não é encontrado e nos anos seguintes ele está classificado como 

aluno que possui deficiência intelectual. 

A Tabela 5 apresenta os dados ainda referente as mudança de 

categoria NEE no que se refere as demais deficiências e que depois da alteração, 

deixaram de possuir NEE.  
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Tabela 5: Mudança de categorização de NEE e depois deixa de possuir NEE. 
Alunos 2009 2010 2011 2012 2013 

6 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Baixa Visão Baixa Visão/ 
Deficiência 
Múltiplas/ 

Deficiência 
Intelectual 

Não Possui 
NEE 

28 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 
Múltiplas 

Não Possui 
NEE 

51 Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 

Auditiva 

Não 
encontrado 

Não possui 
NEE 

Não possui 
NEE 

Não Possui 
NEE 

69 Deficiência 
Física/ 

Deficiência 
intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Não Possui 
NEE 

Não Possui 
NEE 

Não Possui 
NEE 

87 Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 

Física 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual 

Não Possui 
NEE 

88 Deficiência 
Intelectual 

Deficiência 
Intelectual/ 
Deficiência 

Física 

Não Possui 
NEE 

Nâo Possui 
NEE 

Não Possui 
NEE 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
 

 Pode-se observar que há a alteração da deficiência, ou o acréscimo 

de outras deficiências, sendo que em todos os casos acima, em algum momento 

elas deixam de existir. São os casos de número 6, 28, 51, 69, 87 e 88. 

Aluno 6 – Está classificado como aluno que possui deficiência 

intelectual  em 2009 e 2010 e  em 2011 passa a ser  baixa visão apenas e no ano de 

2012  baixa visão, deficiência múltiplas e deficiência intelectual e no ano de 2013 

não possui NEE. 

Aluno 28 – Nos anos de 2009 e 2010 está classificado como aluno 

com deficiência intelectual, já em 2011 acrescenta deficiência múltipla, em 2012 

acrescenta mais a deficiência física e para 2013 o aluno não possui NEE. 

Aluno 51- Está classificado como aluno que possui deficiência 

intelectual e deficiência auditiva em 2009, em 2010 ele não é encontrado e nos 

outros anos está classificado como aluno que não possui NEE. 
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Aluno 69- Está em 2009 classificado como aluno que possui  

deficiência física e deficiência intelectual, em 2010 apenas deficiência intelectual e 

nos outros três anos não possui NEE. 

Aluno 87- No ano de 2009 está classificado como aluno que possui 

deficiência intelectual e deficiência física, em 2010, 2011,2012 deficiência intelectual 

apenas e em 2013 não possui NEE. 

Aluno 88 - Em 2009 está classificado como aluno que possui 

deficiência intelectual e em 2010 passa a ser classificado como aluno que possui 

também deficiência física, já em 2011, 2012, 2013 ele não possui NEE. 

A análise dos dados no possibilitou observar que, existe uma grande 

confusão no que diz respeito à categorização da NEE por tipo de deficiência, sendo 

que elas mudam de um ano para o outro, ou deixam de existir. Essa analise nos 

permite confirmar o que trata Meletti (2009) em um de seus estudos. Com os 

resultados de pesquisa realizada por meio de entrevistas à professores da rede 

pública do município de Londrina, a autora afirma: 
 
Os dados revelam a identificação das necessidades educacionais especiais 
relacionadas a: deficência fisíca, mental auditiva e visual; problemas 
comportamentais classificados como hiperatividade, condutas típicas; 
problemas emocionais decorrentes de desestrutura familiar  e precariedade 
das condições econômicas de vida; dificuldade acentuada de 
aprendizagem. Destaca-se o fato da necessidade educacional especial ser 
identificada com determinada condição do aluno e não com o apoio 
necessário para acesso à escola, permanência e inserção em processos 
efetivos de escolarização. Não houve consenso no que se refere à 
classificação de uma determinada característica do aluno como 
necessidade educacional especial. (MELETTI, 2009, p.5) 

 

Os dados evidenciam que as classes especiais estavam atendendo 

em seu interior, muito mais, alunos oriundos do fracasso escolar de que alunos com 

necessidades educacionais especiais. Ao saírem da classe especial, os dados 

mostram que, em muitos casos os alunos ou deixam de possuir a deficiência ou a 

deficiência muda, passando em alguns casos por mais de duas deficiências 

distintas. Totaliza em 49 os casos onde a categoria de deficiência em algum 

momento é alterada, ou deixa de existir.  

Considerando que de 102 matrículas na classe especial no ano de 

2009, 88 eram categorizadas em deficiência intelectual. A maior confusão se dá para 

a categoria de deficiência intelectual, onde houve um maior número de matrículas 

que deixou de possuir a deficiência. Não podemos deixar de mencionar que na 



 40 

categorização das outras deficiências também se apresenta muita discrepância, 

mudando de uma deficiência a outra, onde os números são consideráveis. 

Com toda essa dificuldade de identificação das NEE que o aluno 

apresenta, estamos diante de um grande número de alunos que deixa de ser 

matriculado em um ano ou mais, pelo menos no Estado do Paraná, depois que têm 

em sua matrícula as alterações da categoria de deficiência. 

  

4.2 AUSÊNCIA DE MATRÍCULAS 

Além das mudanças na categorização das necessidades educacionais 

especiais, os dados de trajetória escolar nos revelam que existem alunos que em 

algum momento deixam de ser encontrados, se concentra nesse grupo também 

alunos que não sofrem a alteração da categoria de deficiência. 
Tabela 6: Alunos que deixam de ser encontrados na trajetória escolar. 

Matriculas Não Localizadas 
Alunos 2010 2011 2012 2013 

4 - - Não encontrado Não encontrado 
5 - - - Não encontrado 
14 - - Não encontrado Não encontrado 
15 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
17 - - - Não encontrado 
20 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
22 - - - Não encontrado 
43 - Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
46 - - Não encontrado Não encontrado 
47 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
48 - - Não encontrado Não encontrado 
53 - - - Não encontrado 
56 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
60 - - Não encontrado Não encontrado 
61 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
62 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
63 - Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
66 - - Não encontrado Não encontrado 
84 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
85 Não encontrado Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
90 - - Não encontrado Não encontrado 
92 - - - Não encontrado 
99 - Não encontrado Não encontrado Não encontrado 

100 - - - Não encontrado 
102 - Não encontrado Não encontrado Não encontrado 
Total 8 12 19 25 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
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Sobre os alunos que deixam de ser encontrado no Estado do 

Paraná, do total de 102 alunos matriculados na classe especial em 2009, um total de 

oito alunos não é encontrado nos anos posteriores sendo eles os alunos de número: 

15, 20, 47, 56, 61, 62, 84 e 85. Para o ano de 2011 seguintes são cinco alunos não 

encontrados sendo eles: o aluno de número 43, 63, 66, 99 e 102. Para o ano de 

2012 e seguintes são seis alunos não mais encontrados, os alunos de número: 4, 

14, 46, 48, 60 e 90. Para o ano de 2013 são seis alunos sendo eles os alunos de 

número: 5, 17, 22, 53, 92 e aluno de número 100. Totalizando um total de 25 alunos 

não mais encontrados. 

Os dados mostram que além dos 25 alunos que desapareceram, 

existem outros alunos que desaparecem em um ano, mas voltam em outro.  Em 

2011 quatro alunos deixaram de ser encontrados em um ano, mas voltaram no ano 

seguinte são os alunos de número 36, 38, 40 e 44. Em 2010 são dois alunos para 

esse caso, o aluno de número 42 e 51. E em 2012 apenas um aluno para esse caso, 

o aluno de número 94.   

 Também há casos de alunos que deixaram de ser encontrados em 

dois anos seguintes, mas nos próximos anos foram encontrados, são eles os alunos 

de número: 98 e 41. O aluno de número 37 desaparece em 2011 volta em 2012 e 

desaparece em 2013 novamente. Totalizando dez alunos que não foram 

encontrados em algum momento de sua trajetória escolar e que voltam a aparecer e 

25 alunos que não são encontrados no ano de 2013, último ano da trajetória. 

Podemos observar que um grande número de alunos não estão 

matrículados. Não podemos deixar de mencionar que existe a possibilidade de 

matrícula em outro estado, assim como o óbito. Mas, para um número de 8 alunos 

que não foram localizados nos 4 anos de trajetória? Ou então para um número de 19 

alunos não encontrados no últimos dois anos? Ou para 25 alunos não encontrados 

em 2013?  

De acordo com Santos (2008) em entrevista estruturada, realizada 

com alunos que deixaram a classe especial e foram incluídos no ensino regular, ela 

pode chegar ao seguinte resultado: 

 
Paradoxalmente, a classe especial, que deveria garantir-lhes a superação 
das dificuldades e o retorno ao ensino regular, funcionou como um 
mecanismo eficiente de exclusão escolar, pois,aparentemente garantiu a 
permanência das alunas na escola: porém não oforeceu a elas 
possibilidades concretas de aprendizagem. As práticas pedagógicas 
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adotadas, além de desvalorizarem o conhecimento escolar que resultou na 
estagnação do saber, como já apontados nos estudos de Amaral (2004), 
contribuíram para o isolamento social das alunas, para areiteração das 
dificuldades enfrenteadas no ensino regular e para a incorporação subjetiva 
da incapacidade de aprender. (SANTOS, 2008,p.459, Apud AMARAL, 2004) 

 

Assim como afirma Caiado e Torezan (1995), o fechamento de um 

serviço,  não garante a inclusão dos alunos no sistema regular de ensino. O foco tem 

que ser também as concepções e crenças trazidas pelos professores do ensino 

regular. De acordo com Beyer, para que a inclusão de alunos com NEE no ensino 

regular ocorresse seria necessário: 
 
O desafio é construir e por em prática no ambiente escolar uma pedagogia 
que consiga ser comum ou válida para todos os alunos da classe escolar, 
porém capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e 
características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. 
Tudo isso sem demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos 
indesajados estigmas. Ao contrário pondo em andamento na comunidade 
escolar, uma conscientização crescente dos direitos de cada um. (BEYER, 
2006, p.76) 
 

Diante do número de alunos que deixam de ser matriculados, é 

possível afirmar que, para esses 25 alunos, o fechamento das classes especiais até 

o momento, possibilitou o acesso a 17 deles à sala comum, mas não a sua 

permanência. Para os oito alunos, que não foram localizados de 2010 até 2013, o 

fechamento do serviço não garantiu nem ao menos o acesso à sala comum de 

ensino. 

 

4.3 MODALIDADE DE ENSINO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

ESCOLAR. 

 

Ao analisar a trajetória escolar sobre a modalidade de ensino e 

dependência administrativa escolar em que os alunos estavam matriculados, foi 

possível em análise, cruzar as informações. A tabela 9 apresenta os dados de 

trajetória escolar no que se refere a modalidade de ensino e dependência 

administrativa escolar em que os alunos se encontram matriculados. 
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Tabela 7: Trajetória escolar dos alunos oriundos da classe especial, modalidade de 
ensino e dependência administrativa municipal, anos de 2010 à 2013. 

 
Modalidade 

 
Dependência 
Administrativa  

Escolar 

     Regular Reg. 
Esp. 

 

Especial Esp. 
EJA 

EJA Reg. 
EJA 

Não 
Informado 

 
Municipal 30 

 

 
1 

 
2 

 
- 

 
10 

 
2 

 
2 

 
13 

Estadual 39 24 
 

5 (Estão na 
regular e 

depois não 
encontrado) 

 1  
 
 
 

(em 2010 
e 2011, 
depois 
não é 
mais 

encontra
do) 

 1 1 12 

Não encontrado 
em algum 

momento 25 (8 
em todos os 

anos) 

1 5 9 3 1 1 - 

Privada 8 - - - - - - - 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 

 

Do total de 102 alunos que estavam matriculados em 2009, durante 

a trajetória de 2010 a 20134 foi possível observar que  um número de 30 alunos 

esteve por todos os anos na dependência administrativa municipal, não sairam dela 

no decorrer desse período. Um total de  26 alunos esteve matriculado apenas na 

dependência administrativa municipal, mas em algum momento  deixam de ser 

encontrados e apenas 6 destes voltam a ser encontrados. 39 alunos saíram da 

dependência administrativa municipal e foram para a rede estadual, sendo que cinco 

desaparecem depois disso. 8 alunos vão em algum momento para a escola privada. 

Cruzando os dados de dependência administrativa escolar, por 

modalidade escolar, verifica-se em que modalidade escolar estiveram os 30 alunos 

                                                 
4 Em 2009, todos os alunos estavam matriculados na classe especial, sendo ela a dependência 
administrativa municipal, para o ano de 2009 e consequentemente modalidade especial. 
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que permaneceram por todos os anos na dependência administrativa municipal: 

x 1 permaneceu  apenas na modalidade regular por todos os anos;  

x dois ou estavam na classe especial5 ou tiveram atendimento sala de 

recurso em algum momento , estando na modalidade regular em 

algum (s) momentos e em outro(s) momento (s) modalidade especial; 

x nenhum aluno permaneceu em atendimento na sala de recursono 

período analisado, ou na classe especial, pois nenhum destes 30 

alunos passou por todos os anos na modalidade especial; 

x dos alunos que estiveram matriculados na modalidade EJA, 10 tiveram 

em algum momento atendimento na sala de recurso ou em classes 

especiais; dois não passaram em nenhum ano na modalidade 

especial.  

x dois alunos passaram pela modalidade EJA e modalidade regular em 

sua trajetória, estando na modalidade regular em algum (s) momentos 

e em outro(s) momento (s) modalidade EJA e também não passaram 

pela modalidade especial.  

x 13 alunos não tiveram em sua matrícula, informada a modalidade 

escolar. 

Não podemos esquecer que são 13 matrículas que não tiveram 

informado a modalidade de ensino6. Das 17 matrículas onde foi informada a 

modalidade, 12 esteve na modalidade especial. Podemos perceber que, ainda que 

os alunos estejam em uma quantidade rasuável de matrículas na rede regular por 

todos os anos, um número de 30 alunos, destes, pode-se ver que 14 alunos passou 

pela EJA em algum momento de sua trajetória. 

Sobre em que modalidade escolar passaram os 39 alunos que foram 

da dependência administrativa escolar municipal para a dependência administrativa 

escolar Estadual, destes: 

x Um aluno apenas, teve atendimento na modalidade especial – sala de 

recurso, ou classe especial, o mesmo por dois anos seguidos e depois 

                                                 
5 Permanecem abertas algumas classes especiais, para atendimento aos alunos que possuem TGD. 
Se o aluno se encontra na modalidade especial estando matriculado na dependência administrativa 
municipal ou na dependência administrativa  EJA temos duas hipóteses, primeira: ele pode ainda 
estar na classe especial e segunda: pode  estar sendo atendimento na sala de recurso. 
6 No momento da coleta de dados, identificamos que para as variáveis modalidade e etapa de ensino 
havia apenas um ponto e não havia nada escrito, para nos referirmos a esses casos usamos “não 
informado” e na tabela coloca-se o ponto. 
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não foi encontrado no ano de 2012 e 2013. 

x 19 alunos permaneceram, nos anos em que estiveram matriculados, na 

modalidade regular sem atendimento na sala de recurso , ou seja não 

passaram pela modalidade especial; outros cinco alunos estiveram na 

modalidade regular mas, em algum momento deixam de ser 

localizados, também não tiveram atendimento na sala de recurso. 

x 1 aluno foi para a EJA. 

x 12 alunos não tiveram em sua matrícula, a informação sobre  a 

modalidade escolar. 

                          Na rede estadual de ensino temos um número menor se 

compararmos com a rede municipal no que diz respeito ao atendimento na 

modalidade especial sendo um total de 26 alunos atendidos na sala comum apenas. 

Temos também um número de cinco alunos que deixaram a escola, depois que 

foram  para a rede estadual de ensino. 

Sobre os alunos que estavam na dependência administrativa escolar 

municipal e depois deixaram de ser encontrados em algum momento , temos um 

total de 26 alunos, sendo que destes, 8 alunos desaparecem já em 2010 e ficam 

sem ser encontrados até 2013. Ou seja, saem da classe especial e não são 

matriculados em nenhuma escola no estado do Paraná. Dos 19 alunos que ainda 

foram matriculados após terem deixado a classe especial em 2009, mas que em 

algum momento desaparecem (alguns voltam), passam pelas seguintes 

modalidades, durante o tempo em que estiveram matriculados: 

 

x 1 aluno permanece apenas na modalidade regular o tempo em que 

esteve matriculado, sem atendimento na sala de recurso; 

x 5 alunos permanecem somente na modalidade regular em algum 

momento e em outro momento na modalidade especial no tempo em 

que estão matriculados, tendo o atendimento ou na sala de recurso, ou 

na classe especial; 

x 9 alunos ficam na modalidade especial pelo tempo em que 

permanecem matriculados, sendo atendido ou na classe especial, ou 

na sala de recurso; 

x 3 alunos ficam na modalidade especial em um momento tendo, 
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portanto, atendimento na sala de recurso, ou classe especial e  estão 

apenas na EJA em outro momento; 

x 1  aluno permanece na EJA sem atendimento na sala de recurso . 

 

 Para os alunos que em algum momento deixam de ser encontrados, 

temos um total de 14 que passaram pelo atendimento na modalidade especial, 

sendo, portanto, apenas 5 alunos atendidos somente na sala comum.  

Analisando todas as dependências administrativas, sejam na 

municipal, regular ou EJA, temos muitos alunos que não passaram pela sala de 

recurso, ou seja não passaram pela modalidade especial, e os que passaram 

podemos estar diante da hipótese de que estejam ainda nas poucas classes 

especiais que permaneceram abertas. Porém, com base na análise da última tabela, 

percebe-se que o fato deles serem atendidos na modalidade especial estando na 

rede regular de ensino não garantiu a sua permanência na escola. Mas de acordo 

com Ferreira (2002) 
 
A luta política por uma educação inclusiva certamente exige cobrar o dever 
do Estado com relação a uma educação de qualidade para todos a partir da 
educação infantil, tendo os sistemas públicos de ensino e suas escolas 
como responsáveis primeiros por isso, sem abrir mão dos apoios 
especializados necessários. (FERREIRA,2002) 

 

Os dados nos mostram que, muitas matrículas estão concentradas  

na modalidade EJA a até mesmo alunos que tiveram atendimento na modalidade 

especial que são poucos, não peramenceram na escola. Se ocorresse o 

atendimento especializado, de qualidade, poderíamos ter um número menor de 

alunos na EJA, e um número menor de alunos com evasão, para aqueles que 

realmente possuem NEE? Se realmente acontecesse a luta política que Ferreira 

(2002) aponta como necessária, podemos dizer que sim. 

As Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) determina o atendimento especial 

educacional da seguinte forma: 
 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades 
específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa 
e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 
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independência na escola e fora dela.(BRASIL,2001, p.s/n) 
 

Mas, para que esse atendimento educacional especial ocorra, se faz 

necessário uma identificação precisa de quais  seriam as necessidades 

educacionais especiais que o aluno apresenta, desta esta forma, seria possível 

considerar suas necessidades específicas. Visto que, os resultados desta pesquisa 

apontam que para 49 alunos, não houve uma identificação precisa de suas 

necessidades educacionais especiais e para estes, dificilmente se garantirá um 

atendimento educacional que considere suas necessidades específicas se não se 

sabe ao certo quais são elas. 

Sobre os alunos que vão para a dependência administrativa privada, 

temos os dados de trajetória na tabela 10: 
 
Tabela 8 : Trajetória escolar dos alunos oriundos da classe especial, que passam, em 
algum momento pela escola privada.  
Alunos     Anos   
  2009 2010 2011 2012 2013 
06 Cat. Esc. 

Priv. 
 Filantrópica    

 Dep. 
Adm. 

Municipal Privada Municipal Estadual Estadual 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Regular Regular 

21 Cat. Esc. 
Priv 

  Filantrópica Filantrópica Filantrópica 

 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal Privada Privada Privada 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Especial Especial Especial 

34 Cat. Esc. 
Priv 

   Filantrópica Filantrópica 

 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal Municipal Privada Privada 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA Especial Especial 

38 Cat. Esc. 
Priv 

  -  Filantrópica 

 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal - Municipal Privada 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - Especial Especial 

41 Cat. Esc. 
Priv 

 - - Filantrópica Filantrópica 

 Dep. Municipal - - Privada Privada  
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Adm. 
 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial  - - Especial  Especial  

42 Cat. Esc. 
Priv 

 - Filantrópica Filantrópica Filantrópica 

 Dep. 
Adm. 

Municipal - Privada Privada Privada 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial - Especial  Especial  . 

86 Cat. Esc. 
Priv 

  Filantrópica  Filantrópica  Filantrópica  

 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal Privada Privada Privada 

 
 

Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Especial Especial 

94 Cat. Esc. 
Priv 

    Filantrópica  

 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal Municipal - Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA - Especial 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
 

 Os dados mostram que, de 102 alunos oriundos da classe especial, 

8 alunos passaram pela escola privada depois que saiu da classe especial. 

Analisando a trajetória por aluno, podemos oibservar que o: 

 Aluno 6 saiu da classe especial e foi para a escola especial privada 

no ano de 2010, no ano de 2011 foi para a rede municipal e em 2012 e 2013 esteve 

matriculado na rede estadual, com atendimento na sala de recurso apenas no ano 

de 2011. Na rede estadual não teve acesso a sala de recurso. 

 Aluno 21 saiu da classe especial em 2009 e permaneceu na rede 

regular de ensino no ano de 2010, já no ano de 2011 foi para a escola especial 

privada permanecendo lá até 2013. O ano que esteve na rede regular, não teve 

atendimento na sala de recurso. 

Aluno 34 saiu da classe especial em 2009 e ficou na rede regular de 

ensino no ano de 2010 e 2011 na modalidade EJA sem atendimento na sala de 

recurso, já em 2012 e 2013 permaneceu na escola especial privada. 

Aluno 38  saiu da classe especial e ficou no ano de 2010 na rede 

regular de ensino, com atendimento na sala de recurso depois no ano de 2011 ele 

não é encontrado, em 2012 está novamente na rede regular de ensino e sala de 
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recurso e em 2013 vai para a escola especial privada. 

Aluno 41 saiu da classe especial e não foi encontrado no ano de 

2010 e 2011, já no ano de 2012 e 2013 está matriculado na escola especial privada. 

Aluno 42 saiu da classe especial em 2009 e não foi localizado em 
2010, já em 2011 estava matriculado na escola especial privada e permanece até 

2013. 

Aluno 86 saiu da classe especial e esteve na rede regular de ensino 

com atendimento na sala de recurso no ano de 2010, no ano de 2011, 2012 e 2013 

esteve matriculado na escola especial privada. 

Aluno 96 saiu da classe especial e esteve matriculado na EJA sem 

atendimento na sala de recurso nos anos de 2010 e 2011, no ano de 2012 ele não 

foi encontrado e no ano de 2013 estava matriculado na escola especial privada.. 

Sobre os alunos que passaram pela escola privada, podemos 

verificar que apenas um volta à rede regular de ensino, o mesmo vai para a rede 

estadual e não tem atendimento na sala de recurso. Do total de 8 alunos, dois 

passaram pela EJA antes de irem para a escola privada. E 4 alunos deixaram de ser 

encontrados um ano ou mais, antes de irem para a escola privada. Três alunos 

estiveram na rede regular antes e com atendimento na sala de recurso. Os dados 

revelam que todas as escolas privadas, são da categoria de escola filantrópica. 

Caiado e Torezan (1995) sugerem o que aconteceria com os estudantes se as 

classes especiais fossem fechadas: 

 
Provavelmente tais crianças iriam para escolas especializadas, portanto, em 
formas de atendimento muito mais segregadoras, sabemos que as escolas 
especiais são instituiçoes fechadas; espaço historicamente constituídos 
para a segregação. Na maioria delas, a educação especial não é um direito, 
é ação benemérita; não é pública, é filantrópica; os professores não são 
profissionas, são sacerdotes; os alunos não aprendem, se 
ocupam(CAIADO;TOREZAN, 1995, p.34) 

 

Os resultados desse trabalho apontam que, com o fechamento das 

classes especiais, a maioria não foi para a escola especial como se refere a  

hipótese levantada por Caiado e Torezan (1995) para o fechamento das classes. 

Não ocorreu para a maioria dos 102 alunos da classe especial, mas ocorreu com 

oito desses alunos, nesse caso, seria melhor que estivessem sendo atendidos na 

classe especial.  
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4.4 IDADE E ETAPA DE ENSINO - 2009 

 
Tabela 9: Dados de matrícula por Idade e Etapa de Ensino dos alunos da classe especial 
ano de 2009. 

Idade 
Etapa 

de 
ensino 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 

1 ª 
Série 

1 4 5 5 13 15 11 14 8 2 4 1 - - - 

2ª 
Série 

- - -  2 2 1 2 1 - - - - - - 

3 ª 
Série 

- 1 - - - - - - - - - - - - - 

5 ª 
Série 

- - - - - - - - 1 - - - - - - 

EJA 
Anos  

Iniciais 

- - - - 1 - - 1 - - - - 2 3 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;) 

 Em 2009 temos um total de  83 alunos na  primeira série no ano de , 

os dados mostram no que se refere à idade, que, há um aluno apenas, com 7 anos, 

4 alunos com oito anos, 5 alunos com nove anos, 5 alunos com dez anos, 13 alunos 

com onze anos, 15 alunos com doze anos, 11 alunos com treze anos, 14 alunos 

com 14 anos, 8 alunos com 15 anos, 2 alunos com 16 anos, 4 alunos com 17 anos e 

1 aluno com 18 anos. Sendo a idade de 7 a 18 anos para os alunos matriculados na 

primeira série, no ano de 2009. Para a idade/série considerada para a etapa se 

constituí na idade de 7 anos para a primeira série, mas encontramos apenas 1 aluno 

nessa condição. Sendo que de onze a quatorze anos, é que se concentra maiores 

números de alunos. 

Sobre a idade dos alunos que se encontravam na segunda série em 

2009, eles se concentram  na faixa etária de 11 a 15 anos sendo: 2 alunos com 11 

anos, 2 alunos com 12 anos, 1 aluno com treze anos, 2 alunos com 14 anos e 1 

aluno com 15 anos. A idade do aluno que estava na terceiro ano é  de 8 anos. A 

idade do aluno que estava no quinto ano é de 15 anos. 

Sobre  a idade dos alunos que estavam na EJA anos iniciais, temos 

1 aluno com 11 anos, 3 alunos com 20 anos, 2 alunos com 19 anos, 1 aluno com 14 

anos,  1 alunos com 22 anos.  
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Podemos observar que há uma grande defasagem idade/série 

sendo que apenas um aluno se encontra na idade que corresponde à sua etapa.  

 

4.5 ETAPA DE ENSINO - TRAJETÓRIA 
Tabela 10: Trajetória escolar dos alunos oriundos da classe especial, etapa de ensino , 
anos de 2009 à 2013.  

Ano 

Etapa de 
ensino 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 º Ano - - - 4 2 

1 ª Série 83 11 5 5 2 

2º Ano - 1 - - 2 

2 ª Série 8 - - - - 

3 º Ano - - 2 - 2 

3ª Série 1 16 14 1 - 

4º Ano - - - 9 - 

4ª Série - - 16 6 - 

5º Ano - - - - 8 

5 ª Série 1 - 7 - - 

6º Ano - - - 19 9 

7º Ano - - - 2 6 

8 º Ano - - - - 2 

EJA Anos 
Iniciais 

8 29 23 26 27 

EJA Anos 
Finais 

- - 2 3 3 

Não 
Encontrado 

- 15 20 21 25 

Não 
Informado 

1 30 13 6 14 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 
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Para conhecer sobre a trajetória escolar dos 102 alunos, no que se 

refere à etapa de ensino, analisamos os dados de etapa considerando os número de 

alunos não localizados em cada ano. À  medida que analisamos essa quantidade 

podemos verificar sobre a progressão de série dos alunos. 

Os dados revelam que em 2010 temos um total de 15 alunos não 

encontrados e 30 alunos não informada a etapa, sendo que o restante se divide em 

11 alunos na primeira série, 1 aluno no segundo ano, 16 alunos na terceira série, 29 

alunos em EJA anos iniciais totalizando 87 alunos matriculados para o ano de 2010. 

No ano de 2011 temos 5 alunos na primeira série, 2 alunos no 

terceiro ano, 14 alunos na terceira série, 16 alunos na quarta série, 7 alunos na 

quinta série, 23 alunos em EJA anos iniciais, 2 alunos em EJA anos finais, 20 alunos 

não encontrados, 13 alunos não informado totalizando em 82 alunos matriculados no 

ano de 2011. 

Para o ano de 2012 temos 4 alunos no 1º Ano, 5 alunos na primeira 

série, 1 aluno na terceira série, 9 alunos no quarto ano, 6 alunos na quarta série, 19 

alunos no sexto ano, 2 alunos no sétimo ano, 26 alunos na EJA anos iniciais, 3 

alunos na EJA anos finais. 21 alunos não encontrados e 6 não informada a etapa de 

ensino. Totalizando em 81 alunos matriculados no no de 2012. 

No ano de 2013 temos 2 alunos no primeiro ano, 2 alunos na 

primeira série, 2 alunos no segundo ano, 2 alunos no terceiro ano, 8 alunos no 

quinto ano, 9 alunos no sexto ano, 6 alunos no sétimo ano, 2 alunos no oitavo ano, 

27 alunos em EJA anos iniciais, 3 alunos em EJA anos finais, 25 alunos não 

encontrados e 14 matrículas onde não foi informada a etapa de ensino. Totalizando, 

portanto, em 77 matrículas para o ano de 2013. 

Pode – se perceber que para o ano de 2009, a maior incidência 

ocorre na etapa de ensino primeira série, sendo 83 alunos de um total de 102. Os 

demais se dividem em EJA anos iniciais, segunda série, terceira série, quinta série e 

um aluno não informada a etapa. 

No ano de 2010, a maior incidência ocorre para os alunos que não 

tiveram a etapa informada , mas em seguida temos a maior concentração na EJA 

anos iniciais, assim como em 2011, 2012 e 2013. Para os demais alunos, alguns 

atingiram a progressão de série, mas para alguns casos, os alunos voltam a séries 

anteriores. Também há casos em que o aluno ultrapassa a série posterior. 
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Diante da análise da trajetória aluno por aluno7 foi possível observar 

alguns casos que muito chamaram atenção por apresentarem discrepâncias de um 

ano para o outro no que se refere a etapa de ensino, alguns, descreveremos a 

Categoria NEE por coincidir com tais descrepâncias. Destacam-se os alunos: 

 

 Aluno 4 que passou da primeira série para a terceira série, no 

próximo ano não é informada a etapa e em seguida ele não é mais encontrado. 

 Aluno 11 passa da primeira série para a EJA anos iniciais e no 

próximo ano está matriculado na quinta série, mas em 2012 volta para a quarta 

série. 

Aluno 19 está na primeira série em 2009, em 2010 não é informada 

etapa, em 2011 está na quarta série, em 2012 vai para a rede Estadual e se 

encontra na primeira série novamente. 

Aluno 21 está matriculado na segunda série no ano de 2009, depois 

passa para a terceira série, depois para a quarta série ( na rede privada, escola 

especial) e no próximo ano está matriculado no primeiro ano, no ano de 2013 está 

matriculado ainda na rede privada mas na EJA anos iniciais. 

Aluno 36 está no terceiro ano em 2009 em 2010 não é informada a 

etapa, em 2011 ele não é encontrado, em 2012 volta para a primeira série e em 

2013 está no terceiro ano. 

Aluno 38 permanece em 2009 e 2010 na primeira série, em 2011 

não é encontrado, no ano de 2012 está na primeira série e em 2013 no primeiro ano. 

Aluno 39 está na primeira série em 2009,  no segundo ano em 

2010, no terceiro ano em 2011, em 2012 não é informada a etapa e em 2013 volta 

para o primeiro ano. 

Aluno 43 tem alteração de NEE sendo que em 2009 tem deficiência 

intelectual e em 2010 TDI, permanecem os dois anos na primeira série e depois não 

é encontrado mais. 

Aluno 45 quando deixa de possuir NEE em sua matrícula, deixa de 

ser matriculado na EJA e vai para a 5 ª série, depois 7 º ano e depois 8 º ano. 

Aluno 48 permanece na primeira série por três anos, em 2009, 2010 

e 2011 e depois não é mais encontrado. 

                                                 
7 Ver Tabela da trajetória escolar dos alunos oriundos da classe especial do ano de 2009, ao ano de 
2013, em anexos. 
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Aluno 55 está em 2009, 2010, 2011 na primeira série, e em 2011 vai 

para o primeiro ano, em 2013 está no segundo ano. 

Aluno 82 está na segunda série em 2009 e nos próximos 4 anos 

permanece na primeira série. 

Aluno 83 é classificado com deficiência intelectual do ano de 2009 a 

2011, sendo que em 2009 está na segunda série, em 2010 volta para a primeira, em 

2011 está matriculado na quarta série. Já em 2012 ele não possui NEE e está 

matriculado no sexto ano, mas em 2013 volta a ter deficiência intelectual em sua 

matrícula e vai então para a EJA anos iniciais. 

Aluno 86 está em 2009 matriculado na segunda série e possui 

Deficiência intelectual, no ano de 2010 ele volta para a primeira série, em 2011 ele 

está matriculado como aluno que possui autismo e na primeira série, no ano de 2012 

ele possui Autismo e deficiência intelectual e está no primeiro ano, no ano de 2013 

ele possui apenas deficiência mental e estáno segundo ano. 

Aluno 97 em 2009 está matriculado na primeira série e possui 

deficiência intelectual, no segundo ano não é informada a etapa, em 2011, 2012, 

2013 ele não possui NEE e vai para a quinta série, e depois 7 º ano, em 2013 

apenas não é informada a etapa. Verifica-se desta forma que existem casos onde o 

(s) aluno (s): 

x Pulam a próxima série; 

x Regridem de série quando vão para a rede estadual de ensino,  

x Regridem para o primeiro ano;  

x Permanecem na primeira série por dois ou mais anos e depois 

desaparecem, alguns voltam e permanecem na primeira série, outros 

alunos não voltam; 

x Estão na segunda série e depois volta para a primeira e lá permanece 

até 2013.  

x Sofrem alteração de NEE e depois disso regridem de série; ou não 

apresentam progressão de série permanecendo na mesma pelos anos 

que se seguem; 

x Deixam de possuir a deficiência e são matriculados em séries 

posteriores. 

x Regridem de outras séries para a primeira. 
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 De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determina-se 

que: 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001).   

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasil,2008) tem como objetivo: 
 
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino a garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino;[…] 
(BRASIL,2001) 

 

Os dados nos mostram que poucos alunos conseguiram alcançar o 

nível mais alto de progressão de série. Sendo que para alguns casos além de não 

haver progressão, houve ainda a regressão de séries. 

Considerando que a maior parte dos alunos em 2009  tem em sua 

categoria de matrícula a deficiência intelectual, e também é maior a incidência de 

alunos em 2009 estavam na primeira série, em defasagem idade e série, atendidos 

na classe especial, nos retratamos a fala de Kassar (1995). A autora nos revela  em 

estudos realizados sobre a escolarização de alunos com deficiência intelectual, 

atendidas em classes especiais, nos munícipios de Ladário e Corumbá em Mato 

Grosso do Sul, e endentemos que essa seria uma das possibilidades: 

 
A partir do momento em que há a crença de que o não-aprendizado deve-se     
a uma dificuldade da criança, o professor parece desobrigar-se de buscar 
outros caminhos para que a relação ensino-aprendizagem aconteça de 
forma satisfatória. Conforma-se com a dificuldade do aluno ou com o não 
aprendizado, convencendo-se de que é “assim mesmo”. As limitações são 
aceitas e o trabalho pedagógico parece tornar-se ineficaz. Não se buscam 
outros recursos. Assim, a educação para essas crianças parece ser 
desnecessária ou ineficaz. Parte-se do príncipio de que a criança será 
incapaz de aprender. Adimite-se, portanto, que a educação da criança só se 
realizará num processo de condicionamentos em que não se exija 
racíocinio. (KASSAR 1995, p.47) 

 

Desta forma nos perguntamos se as crenças e concepções dos 

professores, da escola em geral se altera com o fato da migração desses alunos?  
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Ainda sobre a tentativa de inclusão de alunos no sistema regular de 

ensino a autora afirma que: “Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica 

voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes 

heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos.” (KASSAR, p. 

86,1995) 

Não basta o aluno apenas estar matriculado no ensino regular, na 

sala comum. Para que ocorresse a inclusão escolar, os alunos deveriam ter 

garantido além de sua permanência na escola, um ensino de qualidade que 

possibilitasse sua progressão de série e não a regressão dela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos afirmar que a educação especial se constituiu 

historicamente como um sistema paralelo de ensino. Quando houve tentativas de 

integração dos alunos da educação especial na rede regular de ensino, diante do 

discurso de normalização/integração, ocorreu apenas o atendimento em espaços 

segregados de ensino: as classes especiais. O que consolidou na exclusão de 

muitos alunos da própria escola regular para esses espaços, mantendo desta forma 

a educação especial em um sistema paralelo ao ensino regular e um espaço de 

segregação. 

No município de Londrina, após o fechamento das classes especiais 

no ano de 2009, de 102 alunos apenas 8 alunos são encaminhados a rede privada 

de ensino e todas  de cunho filantrópico. Um desses alunos volta à rede regular de 

ensino, permanecem sete alunos ainda na rede privada. Para os demais alunos 

temos suas matrículas distribuídas na rede regular de ensino, sendo ela na 

dependência municipal, EJA e estadual, revelando uma grande concentração na 

EJA. 

Ao cotejar os dados de trajetória escolar dos alunos oriundos da 

classe especial do ano de 2009, foi possível encontrar mudanças significativas que 

muito chamam a atenção e que vale destaque. Dentre essas situações se encontra 

alterações significativas na categorização das necessidades educacionais especiais 

durante a trajetória escolar dos alunos, assim como um considerável número de 

matrículas que em algum momento da trajetória deixaram de ser encontradas no 

estado do Paraná. Os dados revelaram um considerável número de matrículas de 

aluno que depois de sair da classe especial não é atendido na sala de recurso. 

Existe também defasagem idade/série e maior concentração na EJA por todo o 

período analisado. Poucos alunos tiveram progressão de série, sendo que alguns 

voltaram à série anterior. 

Na classificação por NEE, em muitos casos a deficiência muda de 

um ano para o outro (ou outros), em vários casos a deficiência deixa de existir para 

os próximos anos ou ela deixa de existir em um ano e volta a existir no outro. Assim 

como existe um considerável número de alunos que não são mais encontrados nos 

anos seguintes à essa mudança na classificação por NEE, alunos que não são 

matriculados em um ano ou mais e depois voltam a ser matriculados. Alunos que 
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deixam de ser classificados como que possuem deficiência e depois não são mais 

matriculados. 

Podemos observar que existem mudanças significativas, o que traz 

indagações a respeito de como é realizado tal classificação e de como ela pode vir a 

interferir na vida escolar do aluno, sendo que são mudanças drásticas de 

classificação por NEE e que por consequência pode gerar uma não progressão de 

série, uma evasão ou até mesmo dificultar a vida escolar do aluno em demais 

sentidos.  

 Apenas o fechamento das classes especiais não resolveu o 

problema da segregação e não garantiu a inclusão dos alunos oriundos dela na 

classe comum. Não se pode haver na escola pública, uma demarcação entre os 

alunos da educação especial e os alunos da educação, os alunos da inclusão e os 

alunos da escola. A questão vai além do fechamento de um serviço público.  

                Incluir o aluno significaria garantir a ele condições de acesso, e 

permanência na escola. Para que haja a permanência é necessário que haja a 

possibilidade de aprendizagem para todos os alunos. A impossibilidade da inclusão 

está nas concepções, crenças e reproduções das ações de uma sociedade, que no 

sistema de produção vigente, exclui para incluir. Reproduções estas consolidadas, 

até mesmo no interior da escola pública. 
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ANEXO A 

Tabela de trajetória escolar de 2009 a 2013, dos alunos oriundos da classe especial 
do ano de 2009.  

 
Tabela 1 – Matrículas de alunos oriundos da classe especial do ano de 2009 para os anos 
de 2010, 2011, 2012 e 2013 por necessidade educacional especial, idade, gênero, 
dependência administrativa escolar modalidade de ensino e etapa de ensino. 
 
Aluno 

 
Variáveis 

  Ano   
2009 2010 2011 2012 2013 

01 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola       
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial  EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1ªSérie EJA  Anos 
Iniciais 

EJA  Anos 
Iniciais 

EJA  Anos 
Iniciais 

EJA  Anos 
Iniciais 

02 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial  EJA   EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1ª Série EJA  Anos 
Iniciais  

EJA  Anos 
Iniciais 

EJA  Anos 
Iniciais 

EJA  Anos 
Iniciais 

03 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Especial Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª Série  3 º Série 4 º Ano 5 º Ano 

04 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

- ‘- 

 Idade 13 14 15 - - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino - - 
 Escola    - - 
 Dep. Municipal Municipal Municipal - - 
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Adm. 
 Mod. De 

Ens. 
Especial Regular Regular  - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 3 ª Série  - - 

05 NEE Def. 
Intelectual  

Def.              
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Não Possui - 

 Idade 13 14 15 16 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular EJA - 

 Et. De 
Ens. 

1ª Série 3ª Série  4ª Série EJA Anos 
Iniciais  

- 

06 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Baixa 
Visão   

Baixa 
Visão/ Def. 
Múltiplas/ 
Def. 
Intelectual 

Não Possui 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola  Filantrópica    
 Dep. 

Adm. 
Municipal Privada Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1ª série    6 º Ano 7 º ano 

07 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não possui Não possui Não possui 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA  EJA  

 Et. De 
Ens. 

1ª série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Finais 

EJA anos 
Finais 

EJA Anos 
Finais 

08 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Regular Regular regular 
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 Et. De 
Ens. 

1ª série 3ª Série 3ª Série 4 º Ano 5 º Ano 

09 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª Série  3 ª Série 4 º Ano 5 º Ano 

10 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª Série  3 ª Série  6 º A 

11 NEE Def. 
Múltiplas 

Def. 
Intelectual/ 
Múltiplas 

Def. 
Auditiva 

Def. 
Auditiva 

Def. 
Auditiva 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Regular Regular  

 Et. De 
Ens. 

1ª Série EJA Anos 
Iniciais 

5 ª Série  4 ª Série  

12 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino  Masculino  Masculino  Masculino  Masculino  
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 3 ª Série 3ª Série EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

13 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Múltiplas 

 Idade 12 13 14 15 16 
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 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1ªSérie 3ª Série 4ªSérie 6ºAno 7º Ano 

14 NEE Def. 
Múltiplas  

Def. 
Múltiplas/ 
Def. 
Intelectual  

Não possui - - 

 Idade 14 15 16 - - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino   
 Escola    - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular - - 

 Et. De 
Ens. 

1ª série EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais 

- - 

15 NEE Def. 
Intelectual  

- - - - 

 Idade 12 - - - - 
 Gênero  Masculino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

1ªSérie - - - - 

16 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular  

 Et. De 
Ens. 

1ª Série 3ª Série 4ª Série 6 º Ano  

17 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possuí Não Possui - 

 Idade 15 16 17 18 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
 Municipal Estadual Estadual - 
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 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Regular Regular - 

 Et. De 
Ens. 

2ª Série EJA Anos 
Iniciais 

5 ª Série 6º Ano - 

18 
 

NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular  Regular  

 Et. De 
Ens. 

2 ª Série 3ªSérie  6 º Ano  

19 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial  Regular Regular  

 Et. De 
Ens. 

1ª Série  4ª Série 6 º Ano 1ª Série 

20 NEE Def. 
Intelectual 

- - - - 

 Idade 15 - - - - 
 Gênero  Feminino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

5 ª Série - - - - 

21 NEE Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola   Filantrópica Filantrópica Filantrópica 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Privada’ Privada Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Especial Especial 

 Et. De 
Ens. 

2ª Série 3ªSérie 4 ª Série 1º Ano EJA Anos 
Iniciais 

22 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- 
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 Idade 10 11 12 13 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial  Regular Regular - 

 Et. Ens. 1ª Série  3 ª Série 4 º Ano - 
23 NEE Def. 

Intelectual 
TDI Def. 

Intelectual 
Não Possui Def. 

Intelectual 
 Idade 15 16 17 18 19 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1ª Série 1ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

24 NEE Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

 Idade 18 19 20 21 22 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

25 NEE TDI Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 9 10 11 12 13 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 1ª Série 3ª  Série 4ºAno 5ºAno 

26 NEE Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

Síndrome 
de 
Asperger 

 Idade 16 17 18 19 20 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 
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 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA  

 Et. De 
Ens. 

1ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

 

27 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas 

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. Física  

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. Física 

 Idade 17 18 19 20 21 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

28 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. Física  

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. Física  

Não Possui 

 Idade 17 18 19 20 21 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

29 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 16 17 18 19 20 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

30 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 
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 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA  EJA  EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

31 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 17 18 19 20 21 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA  EJA  EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

32 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

EJA EJA  Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

3 ª Série 3 ª Série 6º Ano  

33 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não possui 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1ªSérie 3ªSérie 3ªSérie 4ºAno 5º Ano 

34 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 17 18 19 20 21 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola    Filantrópica Filantrópica 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Privada Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA Especial Especial 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

35 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 
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 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular  Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . . 6 º Ano 7 º Ano  

36 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual / 
Def. Física  

- Def. 
Intelectual / 
Def. Física- 
Múltiplas 

Def. 
Intelectual / 
Def. Física- 
Múltiplas 

 Idade 8 9 - 11 12 
 Gênero  Masculino Masculino - Masculino Masculino 
 Escola   -   
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Regular  - Especial Regular 

 Et. De 
Ens. 

3 º Ano  - 1 ª série 3 º Ano 

37 NEE TDI Def. 
Intelectual 

- Def. 
Intelectual 

- 

 Idade 9 10 - 12 - 
 Gênero  Masculino Masculino - Masculino - 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - Municipal - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - Especial - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 1 ª Série  - 1 ª Série  - 

38 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 8 9 - 11 12 
 Gênero  Feminino Feminino - Feminino Feminino 
 Escola   -  Filantrópica 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - Municipal Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - Especial Especial 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 1 ª Série - 1 ª Série 1 º Ano 

39 NEE Def. 
Intelectual 

Autismo Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 8 9 10 11 12 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 
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Adm. 
 Mod. De 

Ens. 
Especial Regular Regular . Especial 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Serie 2 º Ano  3 º Ano  . 1 º Ano  

40 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 8 9 - 11 12 
 Gênero  Masculino Masculino - Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - Especial Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  1 ª Série - 1 ª Série 3 º Ano  

41 NEE Def. 
Intelectual 

- - Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 15 - - 18 19 
 Gênero  Masculino - - Masculino Masculino 
 Escola  - - Filantrópica Filantrópica 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - Privada Privada  

 Mod. De 
Ens. 

Especial  - - Especial  Especial  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série - - EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

42 NEE TDI - - Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 14 - 15 16 17 
 Gênero  Feminino - Feminino Feminino Feminino  
 Escola  - Filantrópica Filantrópica Filantrópica 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - Privada Privada Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - Especial  Especial  . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série - 1 ª Série 1 º Ano  . 

43 NEE Def. 
Intelectual 

TDI - - - 

 Idade 9 10 - - - 
 Gênero  Masculino Masculino - - - 
 Escola   - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 1 ª Série - - - 

44 NEE Def. Def. - Não Possui Não Possui  
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Intelectual Intelectual 
 Idade 17 18 - 20 21 
 Gênero  Feminino  Feminino  Feminino  Feminino  Feminino  
 Escola   -   
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - Especial EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos 
Iniciais  

- EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

45 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 14 15 16 17 18 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual  Estadual  Estadual  

 Mod. De 
Ens. 

Especial  Especial Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais  

5 ª Serie  7 º Ano 8 º Ano 

46 NEE Def. 
Auditiva 

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

- - 

 Idade 13 14 15 - - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino - - 
 Escola    - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial .  Regular  - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 3 ª Série  - - 

47 NEE Def. 
Intelectual 

- - - - 

 Idade 13 - - - - 
 Gênero  Feminino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série - - - - 

48 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

- - 

 Idade 15 16 17 - - 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino - - 
 Escola    - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual - - 



 74 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  1 ª Série  1 ª Série  - - 

49 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular . EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 3 ª Série  . EJA Anos 
Iniciais  

50 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino  Feminino  Feminino  Feminino  Feminino  
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular EJA . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série EJA Anos 
Iniciais  

. 

51 NEE Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Auditiva 

- Não Possuí Não Possui Não Possui  

 Idade 14 - 16 17 18 
 Gênero  Feminino  - Feminino  Feminino  Feminino  
 Escola  -    
 Dep. 

Adm. 
Municipal - Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - EJA  EJA  EJA  

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série -  EJA Anos 
Finais  

 EJA Anos 
Finais  

 EJA Anos 
Finais  

52 NEE Def. 
Intelectual 

Surdez Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. 
Auditiva  

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Surdez  

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas/ 
Def. 
Auditiva 

 Idade 15 16 17 18 19 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Estadual Estadual Municipal Estadual 
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 Mod. De 
Ens. 

Especial . . EJA . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . . EJA Anos 
Iniciais  

. 

53 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possuí Não Possuí - 

 Idade 14 15 16 17 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA Regular - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos  
Iniciais 

EJA Anos  
Iniciais  

6 º  Ano  - 

54 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 3 ª Série EJA Anos 
Iniciais 

 EJA Anos 
Iniciais 

55 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 7 8 9 10 11 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 1 ª Série 1 ª Série 1º Ano 2º Ano 

56 NEE Def. 
Intelectual 

- - - - 

 Idade 15 - - - - 
 Gênero  Feminino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série - - - - 

57 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 
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 Idade 13 14 15 16 17 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série 3 ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

58 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . . 4 ª Série 6 º Ano 

59 NEE Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 15 16 17 18 19 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª serie  EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Finais  

EJA Anos 
Finais 

60 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui - - 

 Idade 15 16 17 - - 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino - - 
 Escola    - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Serie  EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

- - 

61 NEE Def. 
Intelectual  

- - - - 

 Idade 14 - - - - 
 Gênero  Masculino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De Especial - - - - 
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Ens. 
 Et. De 

Ens. 
1 ª Serie - - - - 

62 NEE Def. 
Intelectual 

- - - - 

 Idade 13 - - - - 
 Gênero  Masculino - - - - 
 Escola l - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Serie - - - - 

63 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual 

- - - 

 Idade 14 15 - - - 
 Gênero  Masculino Masculino - - - 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - - - 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais 

- - - 

64 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 22 23 24 25 26 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA  EJA  EJA  

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

65 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

 Idade 20 21 22 23 24 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

66 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual 

- - - 

 Idade 19 20 - - - 
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 Gênero  Feminino Feminino - - - 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - - - 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais 

- - - 

67 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 26 27 28 29 30 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial  EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

68 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 20 21 22 23 24 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

69 NEE Def. 
Física/ 
Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 20 21 22 23 24 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial  Especial EJA  EJA EJA’ 

 Et. De 
Ens. 

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

70 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual/ 
Def. 
Múltiplas 

Def. 
Intelectual 

Def. Física Def. Física 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
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 Dep. 
Adm. 

Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . . 4 ª Série  . 

71 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Não Possui Def. 
Intelectual 

 Idade 9 10 11 12 13 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Serie  . . . 5º Ano 

72 NEE Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

 Idade 10 11 12 13 14 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . . 4 º Ano  6º Ano 

73 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

Def. 
Intelectual  

 Idade 13 14 15 16 17 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série 6º Ano 6º Ano 

74 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 10 11 12 13 14 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 3º Ano 4º Ano 5º Ano 
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75 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Iniciais 

76 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . . 4 ª Série . 

77 NEE Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . . 6 º Ano  7 º Ano 

78 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . . 6 º Ano 6 º Ano 

79 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 
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Adm. 
 Mod. De 

Ens. 
Especial . Regular . . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série . . 

80 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual  

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série  6 º Ano . 

81 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual  

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série 6 º Ano  6 º Ano  

82 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- 

 Idade 11 12 13 14 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Especial Especial 

 Et. De 
Ens. 

2 ª Série  1 ª Série 1 ª Série 1 ª Série 1 ª Série 

83 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Regular Regular EJA 

 Et. De 
Ens. 

2 ª Série 1 ª série   4 ª Série  6º Ano  EJA Anos 
Iniciais  

84 NEE Def. - - - - 
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Intelectual 
 Idade 12 - - - - 
 Gênero  Feminino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

2 ª Série - - - - 

85 NEE Def. 
Intelectual 

- - - - 

 Idade 14 - - - - 
 Gênero  Feminino - - - - 
 Escola  - - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal - - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial - - - - 

 Et. De 
Ens. 

2 ª série - - - - 

86 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Autismo Autismo/ 
Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelctual 

 Idade 13 14 15 16 17 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola   Filantrópica  Filantrópica  Filantrópica  
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Privada Privada Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial Especial Especial Especial 

 Et. De 
Ens. 

2 ª Série 1 ª Série  1 ª Série 1 º Ano  2 º Ano 

87 NEE Def. 
Intelectual/ 
Def. Física  

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui 

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 3 ª Série  4 ª Série   6 º Ano 

88 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual/ 
Def. Física 

Não Possui Não Possui Não Possui 

 Idade 13 14 15 16 17 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
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 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA EJA EJA 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
Iniciais  

89 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 10 11 12 13 
 

14 

 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 4 ª série  6 º Ano  7 º Ano 

90 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui - - 

 Idade 15 16 17 - - 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino - - 
 Escola    - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA  Regular - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos 
Iniciais  

5 ª Série  - - 

91 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 9 10 11 12 13 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular . Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 3 ª Série . 5 º Ano 

92 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- 

 Idade 8 9 10 11 - 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular - 
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 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 4 ª Série  4 ª Série  - 

93 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série . 4 ª Série 6 º Ano  7 º Ano 

94 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- Def. 
Intelectual 

 Idade 14 15 16 - 18 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino - Masculino 
 Escola     Filantrópica  
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal - Privada 

 Mod. De 
Ens. 

Especial EJA EJA - Especial 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série EJA Anos 
Iniciais  

EJA Anos 
iniciais  

- EJA Anos 
Iniciais  

95 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui  Não Possui Não Possui 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular  Regular Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª série  5 ª Série  6 º Ano  8 º Ano  

96 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 10 11 12 13 14 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular . Regular Regular 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª série  . 4 ª Série  6 º Ano  

97 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui  Não Possui  Não Possui  

 Idade 11 12 13 14 15 
 Gênero  Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 
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 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Estadual Estadual Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular  . 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 5 ª série  7 º Ano  . 

98 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- - Não Possui  

 Idade 15 16 - - 19 
 Gênero  Masculino Masculino - - Masculino 
 Escola   - -  
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - Municipal 

 Mod. De 
Ens. 

. EJA - - EJA 

 Et. De 
Ens. 

. EJA Anos 
Iniciais 

- - EJA Anos 
Iniciais 

99 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- - - 

 Idade 13 14 - - - 
 Gênero  Feminino Feminino - - - 
 Escola   - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Especial - - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  1 ª Série  - - - 

100 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

- 

 Idade 13 14 15 16  
 Gênero  Masculino  Masculino  Masculino  Masculino  - 
 Escola     - 
 Dep. 

Adm. 
 Municipal Municipal Estadual Estadual - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  . 5 ª série  6 º Ano  - 

101 NEE Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

Não Possui Def. 
Intelectual 

Def. 
Intelectual 

 Idade 12 13 14 15 16 
 Gênero  Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
 Escola      
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal Municipal Municipal Estadual 

 Mod. De 
Ens. 

Especial . Regular Regular . 

 Et. De 1 ª Série . 4 ª Série 6º Ano  . 
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Ens. 
102 NEE Def. 

Intelectual 
Def. 
Intelectual 

- - - 

 Idade 14 15 - - - 
 Gênero  Masculino Masculino - - - 
 Escola   - - - 
 Dep. 

Adm. 
Municipal Municipal - - - 

 Mod. De 
Ens. 

Especial Regular -‘ - - 

 Et. De 
Ens. 

1 ª Série  3 ª Série  - - - 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do censo escolar MEC-INEP de 2009 a 2013 
(BRASIL, 2009;2010;2011;2012; 2013) 

  

 

 


