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Somos diferentes, mas não queremos ser 
transformados em desiguais. As nossas vidas 
só precisam ser acrescidas de recursos 
especiais. 
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RESUMO 
 

 
Partindo do interesse em conhecer o número de professores com deficiência no 
estado do Paraná e considerando a importância de análise dos indicadores 
educacionais, o presente estudo teve por objetivo caracterizar segundo, sexo, raça, 
faixa etária, escolaridade e etapa de ensino em que que atuavam professores com 
deficiência que se encontravam na educação básica do Paraná no ano de 2013. Por 
critérios de análise, o estudo destaca dados de algumas deficiências. Sendo essas: 
deficiência física, surdez, cegueira e deficiência intelectual. Para isso, a pesquisa se 
utilizou dos microdados do Censo Escolar de 2013 fornecidos pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na qual a análise dos 
dados indicou que dentre as deficiências em destaque no estudo (deficiência física, 
surdez, cegueira e deficiência intelectal) a de maior incidência foi deficiência física, 
seguida por surdez e cegueira, aparecendo em menores casos a deficiência 
intectual. Além disso, grande parte dos professores com deficiência eram do sexo 
feminino, com idade predominante entre 40-46 anos de idade, que se encontravam 
atuando, em grande parte, nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 

Palavras-chave: Professores. Deficiência. Censo Escolar. Indicadores 
educacionais. 



 

GERMANO, Jessica. Census of basic education and teaching: an analysis of 
indicators on teachers with disabilities in the state of Paraná. 2015. 47 leaves. Term 
paper (Degree in Education) – State University of Londrina, Londrina, 2015. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Based on the interest in knowing the number of teachers with disabilities in the state 
of Paraná and considering the importance of analysis of educational indicators, this 
study aimed to characterize second, sex, race, age, education, and educational 
stage in which they acted teachers who were in Paraná basic education in 2013. For 
analytical criteria, the study highlights data of some disabilities in particular. These 
being: physical disability, deafness, blindness and intellectual disability. For this, the 
research used  the 2013 School Census microdata provided by Anísio Teixeira 
National Institute of Educational Studies (INEP), in which the analysis of the data 
indicated that among the highlight disabilities in the study (physical disabilities, 
deafness, blindness and intellectual disability) physical was the highest incidence, 
followed by deafness and blindness, appearing in minor cases a borderline 
intellectual disability. In addition, much of disabled teachers were women, 
predominantly aged between 40-46 years old, who were largely acting in early years 
of elementary school. 
 
Keywords: Teachers. Disabilities. School Census. Education Indicators 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar os 

indicadores educacionais sobre professores com deficiência na educação básica do 

Paraná. O interesse em desenvolver tal estudo se iniciou com o desenvolvimento de 

pesquisas de iniciação científica, realizadas ao longo de minha formação como 

pedagoga e de minha vinculação ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Especial, coordenado pela professora Silvia Meletti. Especificamente, ao longo de 

meu curso, desenvolvi as atividades de iniciação científica no projeto de pesquisa A 
escolarização de alunos com deficiência e rendimento escolar: uma análise dos 
indicadores educacionais em municípios brasileiros no âmbito do Observatório da 

Educação/CAPES. 

O trabalho no grupo de pesquisa e o desenvolvimento da iniciação 

científica me possibilitaram o contato com uma perspectiva de investigação até 

então desconhecida: as estatísticas públicas e os indicadores oficiais do poder 

público como objeto de análise. Tal contato ampliou meu interesse em aprofundar os 

estudos sobre a Educação Especial e, especificamente, sobre a docência nesta 

área. Assim, a pesquisa desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso uniu 

as duas grandes áreas de interesse, qual seja, o trabalho com indicadores 

educacionais e a docência em educação especial. 

O indicador social é uma medida “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)” (JANNUZZI, 2004, p. 15), que ocorre em diversas 

âmbitos sociais, como saúde e educação, para medir a qualidade dos serviços 

disponibilizados seja por esferas públicas ou privadas, bem como realizar outras 

ínumeras análises por meio dos dados disponibilizados (JANNUZI, 2004). 

Neste sentido, a presente pesquisa é resultado de uma análise 

quantitativa e qualitativa a respeito dos professores com deficiência no estado do 

Paraná em 2013. Para tanto o presente estudo discorre num primeiro momento 

sobre a utilidade dos indicadores sociais, bem como a importância do uso dos dados 

oficiais em pesquisas e estudos acadêmicos. Por se tratar de uma análise de dados 

de professores, o estudo se utilizou dos indicadores educacionais, coletados pelo 

Censo Escolar da  Educação Básica e divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos 
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que correspondem aos dados 

oficiais de âmbito educacional (RIGOTTI; CERQUEIRA, 2004). 

Em consonância à análise dos dados, a presente pesquisa buscou 

trazer num primeiro momento algumas considerações teóricas que tratam sobre a 

educação escolar e sobre o trabalho docente na escola, a qual buscou-se 

comprender o papel do professor, assim como a importância desse exercício 

profissional para a formação de sujeitos, sua construção pessoal e social que 

contribuem diretamente na transformação da realidade social (LIBÂNEO, 1990). 

Outro aspecto tratado neste estudo faz referência às políticas de 

inclusão social para a superação da condição de segregação dos sujeitos que estão 

à margem da sociedade. Na qual, a política de inclusão é abordada em diversas 

intâncias da sociedade civil com a intenção de criar condições de acesso e 

permanência aos sujeitos que se encontram em condições segregadas. Em um 

desses grupos de sujeitos, se encontram as pessoas com deficiência, que muitas 

vezes sofrem um série de preconceitos e por meio da politica de inclusão são 

amparadas em alguns casos por leis e programas que permitem ampliar as 

oportunidades e oferecer uma forma mais digna de viver superando as condições de 

sujeito marginalizado (MACIEL, 2000). 

Neste caso, a pesquisa encontrou coerência em aprofundar o estudo 

sobre as políticas de inclusão no que se trata às leis trabalhistas de apoio aos 

sujeitos com deficiência, uma vez que o estudo levanta a questão de professores 

com deficiência, que possuem enquanto profissionais seus direitos e deveres a 

serem respeitados.  

Na sequência apresentamos os Resultados e Discussão por meio da 

análise dos dados de professores com deficiência que atuavam em escolas da 

educação básica no estado do Paraná, em 2013. Por último, apresentamos as 

considerações finais do estudo. 

 

 

 

 

- 
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2 INDICADORES SOCIAIS 
 

Segundo Jannuzzi (2004) os indicadores sociais possuem um marco 

histórico recente de uso científico a partir da década de 1960 com o objetivo de 

acompanharem as transformações sociais e verificar o impacto das políticas sociais 

em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A intenção principal com a utilização 

do sistema de indicadores sociais é investigar a realidade por meio de dados e 

orientar os governos em suas ações para a superação dos níveis de bem estar 

social. Portanto, o indicador social tem relação direta com as atividades de 

planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de 

governo, tendo a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Para melhor entender, se faz necessário compreender o conceito de 

Indicador Social definido por Jannuzzi (2004, p. 15): 

 
Um Indicador Social é 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. 

 

Há que se considerar ainda, as diferenças entre indicadores sociais e 

estatísticas públicas, que são definidas por Jannuzzi (2004, p. 133) a seguir: 

 
Estatísticas Públicas: conjunto de dados sociais, demográficos e 
econômicos coletados, compilados e disponibilizados regularmente 
pelas agências ligadas ao Planejamento Governamental e outras 
instituições públicas para a sociedade civil, governo e empresas. 
Corresponde aos dados provenientes de Censos Demográficos, 
pesquisas amostrais e registros administrativos, produzidos pelo 
IBGE, órgãos estaduais de estatística, Ministérios, Secretarias de 
estado e Prefeituras. 

 

Sendo assim, as estatísticas públicas correspondem ao dado social na 

sua forma não contextualizada, ou seja, o dado coletado que ainda não passou por 

uma interpretação empírica da realidade, enquanto os indicadores sociais são os 

dados analisados e interpretados, que possuem um valor contextual (JANNUZZI, 
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2004, p. 16). Deste modo, a distinção entre estatística pública e indicadores sociais 

está na interpretação e análise contextual do dado social, sendo que a estatística 

pública se refere ao dado bruto coletado, ainda sem interpretação teórica e o 

indicador social faz menção ao dado já contextualizado e empiricamente analisado 

trazendo decisões e soluções para o planejamento de políticas públicas ou estudos 

acadêmicos. 

Januzzi (2004) aponta que, o dado bruto, expresso isoladamente do 

modo no qual como foi levantado não corresponde a uma análise para decisões de 

política públicas, é apenas uma estatística pública. Para se tornar um indicador 

social é fundamental que estes dados sejam investigados e analisados enquanto 

fenômenos sociais que expressam a efetivação ou a necessidade de reformulação 

de políticas públicas. 

Os indicadores sociais, segundo Januzzi (2004), se referem a um 

conjunto de indicadores que tem por objetivo monitorar a realidade social sendo 

dividido por áreas temáticas como saúde, educação, segurança social, emprego, 

entre outros. Se fazem importantes em todas as etapas do processo de formulação e 

implementação de políticas públicas, uma vez que os diagnósticos dos indicadores 

sociais retratam a interpretação da realidade e expressam a visão teórica de quem 

discursa sobre o dado. 

 

2.1 INDICADORES EDUCACIONAIS 

 

Existe um sistema de indicadores sociais que se referem a uma 

temática específica para acompanhamento e análise de políticas sociais ou 

mudanças em áreas do setor social (JANNUZZI, 2004). 

Sass e Minhoto (2010) indicam que, sobretudo, na década de 1990, o 

uso dos indicadores educacionais se intensificou devido às reformas ocorridas no 

âmbito educacional no dado período. Como principal mecanismo de acompanhar e 

controlar as ações políticas nos sistemas educacionais em toda a organização 

federativa, os indicadores educacionais tinham os objetivos de observar os avanços, 

reconhecer erros e buscar correções, bem como auxiliar na reformulação de 

programas e políticas na educação. Tudo isso com transparência por meio da 

divulgação dos resultados procedentes das coletas e levantamentos alcançados. 
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Na atualidade, os indicadores educacionais permanecem com o 

mesmo objetivo de fazer um diagnóstico da realidade do sistema educacional 

brasileiro para a verificação do impacto ou implantação de políticas públicas 

orientadas na melhoria do sistema educacional seja em aspectos de infraestrutura, 

recursos materiais ou humanos e que podem ser identificados por meio da análise 

destes dados (RIGOTTI; CERQUEIRA, 2004). 

Conforme Rigotti e Cerqueira (2004, p. 73), “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”, na qual:  

 
“o Censo Escolar engloba a Educação Básica em seus diferentes 
níveis – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – e 
modalidades – Ensino Regular, Educação Especial e Educação de 
Jovens e Adultos.” (RIGOTTI;CERQUEIRA, 2004, p.73) 

 

Meletti (2014, p. 790) define o Censo Escolar, também chamado de 

Censo da Educação Básica, como:  

 
[...] um levantamento anual de dados estatístico-educacionais de 
âmbito nacional, coordenado pelo INEP. A coleta é feita em todas as 
escolas públicas e privadas do país, responsáveis pelo 
preenchimento de um formulário disponível no sistema on-line 
Educacenso. Trata-se do principal instrumento de coleta de 
informações da educação básica, que abrange as suas diferentes 
etapas e modalidades coletando dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar. Os 
dados são parcialmente divulgados pelo INEP por meio de Sinopses 
Estatísticas da Educação Básica.  
 
 

Neste sentido, o Censo Escolar, se trata de uma base dados 

estatísticos, coletados e publicados anualmente via internet no site do INEP 

www.inep.gov.br para download, na qual expressam valores sobre toda a Educação 

Básica. Estes são coletados e divididos em quatro grandes bancos, que 

correspondem a dados de: escolas, turmas, matrículas e docentes, que podem ser 

acessados em opções e cruzamentos diversos. Os dados divulgados correspondem, 

portanto ao dado bruto, sem um valor teórico ou contextual agregado, sendo 

possível fazer “diagnósticos e análises sobre a realidade do sistema educacional no 

país” (RIGOTTI; CERQUEIRA, 2004, p. 77). 
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Segundo Rigotti e Cerqueira (2004) os microdados do Censo Escolar 

INEP possibilitam análises e cálculos de diversos indicadores que apresentam 

aspectos singulares do sistema educacional brasileiro. Algumas das possíveis 

análises é a eficiência do sistema de ensino por meio do fluxo escolar, quais os 

recursos disponibilizados pela escola, bem como o rendimento escolar dos alunos e 

a progressão dos estudantes durante os anos, inclusive formação e atuação 

docente, entre outras. 

Para tanto, fazer análise dos dados do Censo Escolar é identificar a 

realidade escolar nos seus mais diversos aspectos, tanto pela caracterização da 

escola, como dos alunos e docentes. 

A base de dados sobre a educação escolar é, portanto de grande 

importância para o cotejamento da qualidade do ensino brasileiro, na qual as 

mudanças e permanências apresentadas pelos resultados obtidos influenciam 

diretamente nos investimentos de recursos financeiros e humanos das escolas de 

todo o país (SASS; MINHOTO, 2010). 

Evangelista (2008) argumenta ainda que por se tratarem de 

documentos oficiais, procedentes do aparelho estatal, os dados estatísticos, assim 

como registros escritos, textos, livros, entre outros se fazem um importante objeto de 

análise, uma vez que expressam interesses políticos e proporcionam intervenções 

sociais para além da exposição de dados e diretrizes. Sobre isso a autora afirma 

que: “Todos os documentos são importantes quando definidos no âmbito de um 

projeto de produção de conhecimento cuja finalidade seja a de compreender 

objetivamente o mundo e sobre ele agir conscientemente” (EVANGELISTA, 2008, p. 

1).  

Para tanto, a importância de qualquer documento de pesquisa, assim 

como os dados estatísticos, se faz mediante ao objetivo e ao compromisso 

consciente do pesquisador com sua pesquisa e, portanto, com sua fonte de estudo. 

Ao relembrar as diferenças entre dados estatísticos e indicadores 

sociais logo se ressalta a questão do valor teórico e contextual atribuído ao indicador 

social que não encontramos no dado estatístico. E como etapa inicial de análise do 

dado estatístico educacional (dado bruto) se faz de fundamental importância que o 

pesquisador questione o sentido do dado enquanto um documento ainda não 

investigado e quais as suas possibilidades de análises, bem como ter conhecimento 
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sobre as políticas educacionais contemporâneas e suas finalidades no contexto 

social (EVANGELISTA, 2008). 

Como aponta Evangelista (2008), a análise do dado educacional, 

permite conhecer a consciência do próprio homem em sua manifestação de 

consciência humana na história. Por se tratar de uma pesquisa empírica atribuída de 

valores e intencionalidades, os diagnósticos apontados expressam a história 

humana por determinada visão de mundo contextualizada em tempo e espaço 

específicos.  

Sendo assim, a posição do sujeito é fundamental no processo da 

pesquisa, por isso Evangelista (2008, p. 8) afirma que: 

 
[...] todos os documentos são importantes, em graus diferenciados, e 
expressam determinações históricas que estão no cerne do corpus 
documental. Entretanto, isto não está dado na fonte em si; é 
necessária uma reflexão de largo espectro – uma decomposição da 
fonte, uma separação entre essência e aparência – para que a sua 
vida seja trazida a tona. 

 

Mediante isso, sem os questionamentos, pesquisa e leitura, a 

exposição do dado se torna autoexplicativa e isso não é o suficiente para uma 

pesquisa, seja qual for o documento utilizado. É de grande importância que haja 

uma mediação por parte do pesquisador em descrever, comparar, indicar 

contradições e fomentar dúvidas por meio do aporte teórico (EVANGELISTA, 2008). 
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3 O TRABALHO DOCENTE 
  

Libâneo (1990) afirma que para compreender a finalidade da educação 

escolar, bem como a participação do professor na atualidade é importante 

considerar o percurso histórico e social da educação, bem como seus objetivos e 

principalmente, os interesses sociais, econômicos e políticos existentes no contexto 

da instituição escolar, uma vez que a atividade educativa é própria à vida social e se 

modifica conforme dados períodos históricos e sociais marcados por exigências e 

necessidades diferentes. Neste sentido, a educação é pensada conforme a sua 

finalidade social no que diz respeito à formação do homem aos interesses e 

necessidades sociais. 

As teorias educacionais se formam desde o século XVI no contexto 

burguês comercial e por conta das evoluções cientificas e econômicas surgem novas 

exigências de formação humana nas condições de desenvolvimento cultural, por 

isso se cria a necessidade de implementação de instituições destinadas 

prioritariamente à transmissão cultural. É nesse contexto que surge a escola como 

espaço de formação cultural para que se desenvolvam condições de ensino que 

favoreçam na solução de necessidades sociais (LIBÂNEO, 1990). 

As teorias sobre educação e ensino se ampliam e no século XIX 

acontecem muitas opiniões com crítica ao capitalismo (modo de produção difundido 

pela burguesia), sobretudo às concepções burguesas de escola e educação.  

Segundo Lombardi (2012) o século XIX foi marcado pela oposição 

entre duas classes na sociedade, que expressam diferentes valores sobre a 

organização social e inclusive sobre a educação escolar. São essas classes, a 

burguesia e o proletariado, na qual a primeira defendia a manutenção do sistema, 

com a difusão da ciência e da técnica, em que tinham como prioridade no âmbito 

educacional, a formação profissional dos sujeitos como demanda para as 

necessidades e, portanto, permanência e evolução do sistema capitalista. Enquanto 

a classe proletariada defendia inúmeras causas, dentre elas a construção de uma 

sociedade sem classes e igualitária, com a participação social e política das classes 

populares. Sobre a educação escolar, a luta era por um ensino público de qualidade, 

com acesso a ciência e cultura, consideradas indispensáveis para a formação da 

consciência. 
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A educação escolar, por sua vez acompanhou assumindo 

características e especificidades dos processos históricos das formações sociais que 

surgiam (LOMBARDI, 2012). Isso, pois, como afirma o autor que se pauta na teoria 

do materialismo histórico-dialético de Marx e Engels, a educação é uma dimensão 

da vida humana e, portanto, está profundamente inserida no contexto em que 

acontece e se desenvolve. Como afirma Libâneo (1990), segundo o materialismo 

histórico dialético, a vida social, espiritual e política do homem em sua relação social 

são impulsionadas pela forma que acontece a produção e reprodução da vida 

material na sociedade em que se encontra.  

Assim como a vida do homem, o modo de produção social condiciona 

outras esferas da vida social, como a educação escolar e suas finalidades. Sendo 

assim, se o meio social promove a condição alienante do trabalho humano para a 

manutenção das relações de classe é desta forma que as esferas sociais (inclusive a 

instituição escolar) repercutirão, como suporte ao sistema vigente.  

Saviani (2003, p. 133) afirma que “conforme se modifica o modo de 

produção da existência humana, portanto o modo como o ser humano trabalha, 

mudam as formas pelas quais os homens existem”, inclusive o contexto da 

educação escolar.  

Marx e Engels (2006, p. 16) afirmam dizendo que a relação entre o 

modo de produção humana e o ensino é: 

 
[...] uma articulação profunda que explica com toda clareza os 
processos educativos e manifesta os pontos em que é necessário 
pressionar para conseguir sua transformação, conseguindo não só a 
emancipação social, mas também, e de forma muito especial, a 
emancipação humana. 

 

Se o modo produção e organização social impactam na vida humana e 

se este, na atualidade promove uma relação de classes desigual e injusta é 

condição fundamental que haja a transformação no meio. Partindo disso, Libâneo 

(1990, p. 38) aponta que: 

  
[...] é fundamental ao trabalho docente a concepção objetiva de 
homem, já que importa no processo educativo, em última instância, a 
formação humana. O homem constitui sua humanidade na condição 
originária de ser social ativo na medida em que atua no processo de 
transformação prática do ambiente mediante o trabalho. 
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Para tanto, a concepção de homem e desenvolvimento humano se faz 

indispensável ao trabalho do professor, enquanto facilitador de um processo 

educativo consciente que visa à formação humana e cidadã. Neste sentido, a prática 

docente deve valorizar o homem enquanto ser social ativo e promover a interação 

direta e consciente do sujeito com o meio social e natural.  

A configuração educacional no âmbito escolar considera o ensino como 

forma sistematizada de assimilação de um conjunto de conhecimentos e habilidades, 

que não são aprendidos pelos sujeitos na vida social, fora do contexto escolar. 

Portanto:  

 
A tarefa da educação e do ensino é, precisamente, assegurar que a 
relação ativa do homem com o meio torne-se efetiva e produtiva e, 
com isso propicie seu desenvolvimento. Tal potencialização das 
capacidades humanas pela educação se viabiliza pela transmissão 
da cultura material e espiritual acumulada pela atividade sócio-
histórica da humanidade (LIBÂNEO, 1990, p. 39) 

 

A Constituição Federal (1988) em seu artigo art. 205º indica que a 

educação é direito de todos, bem como “será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). 

Referente à finalidade da educação no país a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) de 1996 – Lei nº 9.394/96 – determina que: 

 
Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e 
à prática social. (BRASIL, 1996) 

 

É neste sentido que Libâneo (1990), aponta para a tarefa da educação 

e do ensino como sendo de promover o desenvolvimento integral dos sujeitos. 

Atendendo tanto a sua formação profissional, quanto sua formação social e política 

de cidadãos conscientes com participação ativa na sociedade. Para tanto, a escola 

deve possibilitar uma relação mais estreita do homem com o meio, de modo que 
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potencialize o desenvolvimento de cidadãos atuantes em todas as esferas sociais, 

que trabalhem para transformação social ao bem coletivo. O processo educativo 

deve ser, portanto, atividade humana que se destina a transformação das relações 

sociais para a resolução de problemas e necessidades da vida em comum. 

Segundo Lombardi (2012, p. 102) “o homem, como um ser real precisa 

produzir sua própria existência, bem como garantir a produção material dos bens 

que tornem possível sua vida no meio natural em que vive”. Esta atividade de 

produzir a própria existência, por meio da transformação do meio em que vive, bem 

como “todas as relações que estabelecem com a natureza e com outros homens, de 

suas diferentes formas de organização, pensamentos e teorizações” (LOMBARDI, 

2012, p. 102) é considerado também por Libâneo (1990) como forma de trabalho. 

Seja ele físico ou cognitivo, é uma atividade exercida de criação ou transformação 

das próprias relações humanas ou com o meio, que o homem estabelece para 

garantir e produzir a sua existência. “Ajustar a natureza às necessidades, às 

finalidades humanas, é o que se faz pelo trabalho; trabalhar não é outra coisa senão 

agir sobre a natureza e transformá-la” (SAVIANI, 2003, p. 133). 

Sendo assim, o trabalho nada mais é que a produção da própria cultura 

humana seja ela, concreta ou subjetiva, material ou espiritual. É por meio das 

relações sociais informais e pelo processo educativo escolar sistematizado que essa 

cultura material e espiritual construída e reconstruída pelos homens ao longo das 

sociedades é transmitida para as gerações seguintes. Sobre isso, Libâneo (1990, p. 

39) expressa que: 

 
[...] a cultura material e espiritual incorporada na experiência humana 
é transmitida e assimilada pelas sucessivas gerações. Para isso se 
tornam necessárias condições específicas, pedagogicamente 
organizadas, mediante as quais os conhecimentos e experiências 
podem ser assimilados. O trabalho docente, ou ensino, surge, assim, 
no processo histórico-social, como campo de atividade humana.  

 

Significa dizer que, a cultura social do ser humano, bem como 

costumes e valores não é inata ao homem, mas sim um processo de formação e 

desenvolvimento contínuo de transformação, assimilação e apropriação dessa 

cultura social e política. “Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a 

formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 

então, com a origem do homem mesmo” (SAVIANI, 2007, p. 154). 



 22 

Acerca da educação escolar, Basso (1998) argumenta que esta, tem 

seu aspecto específico de formalidade, na qual possui finalidades particulares de 

promover a apropriação de instrumentos culturais básicos e sistematizados que 

possibilitem a construção do conhecimento sobre a realidade social e também o 

desenvolvimento subjetivo do ser humano. Isso faz com que, o papel do professor 

seja um composto de ações intencionais, que se dirigem a um objetivo singular de 

garantir aos alunos acesso a conhecimentos historicamente construídos e promoção 

da postura crítica mediante os estímulos de reflexão entre os conhecimentos 

desenvolvidos e a vida cotidiana dos alunos. 

Desta maneira, a importância da educação escolar e da apropriação 

dos conteúdos historicamente construídos (saber elaborado) se dá, pois: 

 
O nível de desenvolvimento atingido pela sociedade contemporânea 
coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos 
sistemáticos, sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se 
pode participar ativamente da vida da sociedade. (SAVIANI, 2007, p 
160) 

 

Ou seja, o acesso ao saber elaborado e uma prática pedagógica 

reflexiva permitem que o aluno amplie suas capacidades e oportunidades. Uma vez 

que: 

 
Aprender a ler, escrever e contar, e dominar os rudimentos das 
ciências naturais e das ciências sociais constituem pré-requisitos 
para compreender o mundo em que se vive, inclusive para entender 
a própria incorporação pelo trabalho dos conhecimentos científicos 
no âmbito da vida e da sociedade. (SAVIANI, 2007, p. 160) 

 

É neste sentido, que se faz importante o papel do professor enquanto 

mediador e viabilizador no processo de formação humana, para que esses novos 

sujeitos se apropriem da cultura social e política do contexto em que se encontram 

inseridos e, além disso, ao relacionar o conhecimento as necessidades práticas, 

realizar uma prática política, em que viabiliza junto à classe trabalhadora a 

transformação das relações sociais, bem como promove o pensamento crítico e a 

tomada de uma nova consciência para uma participação ativa e cidadã. Desta forma: 

 
Os educadores, ao transmitir estas transformações à vida e 
pensamento das crianças e jovens, ajudam-nos a superar o velho e a 
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construir o novo mundo adequado à ciência e as necessidades das 
tarefas sociais. (LIBÂNEO, 1990, p. 40) 

 

Conforme Libâneo (1990) o professor não apenas media a relação 

aluno-conteúdo, como também realiza, por outro lado, a ação de trabalho com 

objetivos e perspectivas, na qual apresenta técnicas e procedimentos próprios para 

uma ação transformadora. 

Mediante isso, compreende-se que, o trabalho docente é: 

 
[...] uma atividade prática especializada dentro do conjunto de 
atividades em que se desdobra o processo de divisão do trabalho 
numa determinada sociedade, enquanto forma peculiar de trabalho 
educativo que se distingue pela ação de ensinar mediante 
conhecimentos e técnicas vinculadas a objetivos educativos e a 
características próprias dos educandos, tendo em vista influir na 
formação da sua personalidade. Por outro lado, como toda profissão, 
o trabalho docente é exercido no interior de relações sociais, políticas 
e econômicas onde se confrontam interesses e práticas sociais 
antagônicos, pelo que seus objetivos e tarefas se determinam 
socialmente. (LIBÂNEO, 1990, p. 23) 

 

O trabalho docente é aqui designado pelo autor como atividade prática, 

no sentido de atividade material enquanto o professor como homem, transforma o 

mundo natural e socialmente construído em um mundo mais justo e humano. 

Deste modo, o trabalho docente é definido como uma atividade 

específica da vida humana no âmbito educacional, com objetivo de mediar à relação 

entre alunos e conteúdos, para que estes se apropriem dos conhecimentos 

construídos historicamente e, além disso, buscar promover a criticidade e reflexão 

dos alunos mediante o contexto social em que estão inseridos.  Sendo assim, o 

professor permite que com eles se construa uma nova realidade (LIBÂNEO, 1990). 

Para Libâneo (1990), a atividade humana sempre acontece mediante 

objetivos traçados anteriormente, no qual se faz a negação da realidade atual e a 

afirmação de uma realidade futura (que ainda não existe). Configurando-se como 

atividade humana, a prática docente também trava objetivos e perspectivas futuras 

no que diz respeito ao processo educativo e por isso deve ser planejada e refletida 

como atividade intencional com resultados intencionais.  

Ainda sobre o trabalho docente, Libâneo (1990, p. 40) afirma que este: 
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[...] integra o processo coletivo travado na sociedade para a 
superação das condições alienantes do trabalho, ao mesmo tempo 
que se ocupa da formação dos indivíduos, cuida também, que os 
indivíduos produzam a elaboração consciente da realidade das 
condições sociais. [...] Inserida no quadro contraditório das relações 
sociais vigentes, é tarefa primordial da escola, assegurar a 
apropriação ativa dos conhecimentos sistematizados de forma que 
os educandos, elevando o grau de compreensão da realidade, 
ganhem força real para transformá-la praticamente. 

 

Para tanto, como salienta Libâneo (1990), é necessário que se refaça a 

condição de que “a educação escolar é meio de ajustamento dos indivíduos à 

sociedade existente” e que o trabalho docente tenha consciência das limitações da 

educação segundo concepções burguesas, para que a concepção alienante de 

trabalho humano seja superado e junto com a sociedade se encaminhe a 

transformações ao bem social comum. Sendo assim, ao inverso da concepção 

burguesa, na qual a educação tem por finalidade a adaptação do sujeito ao meio, 

Libâneo (1990) indica que a educação deva ser segundo o materialismo histórico 

dialético: 

 
[...] elemento valioso de preparação dos indivíduos para participar na 
reconstrução da própria civilização em benefício de toda a 
humanidade. Não se trata nem de adaptar os indivíduos à realidade 
existente, nem circunscrevê-los na vida interior isolada da sociedade. 
Antes, de orientar a personalidade do indivíduo, seus interesses e 
aspirações, para a vida real. (LIBÂNEO, 1990. p. 122) 
 
 

Tendo por referência então, a realidade social, Libâneo (1990) afirma 

que o objetivo da educação escolar e, portanto, do trabalho docente, deva ser: 

“preparar o homem para participar nas atividades sociais criadoras de uma realidade 

melhor para todos os indivíduos, nas tarefas transformadoras das condições reais de 

vida e das relações inter-humanas” (LIBÂNEO, 1990, p. 122). 
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4 POLÍTICA DE INCLUSÃO 
 

A sociedade em sua trajetória histórica evidenciou uma concepção 

sobre sujeitos com deficiência como seres incapazes, muitas vezes relacionados a 

castigos divinos, que por isso sofriam abandono, extermínio e exclusão. Como 

afirma Maciel (2000, p. 51): 

 
O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou 
alguma necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do 
homem. A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, 
sempre inabilitou os portadores de deficiência, marginalizando- os e 
privando-os de liberdade. Essas pessoas, sem respeito, sem 
atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes 
preconceituosas e ações impiedosas. 
 

 

Nos últimos anos, com o avanço da sociedade, a compreensão sobre 

as deficiências ganha novas discussões pautadas em estudos científicos (GLAT, 

2007), na qual o conhecimento sobre o assunto permitiu se pensar no resgate ao 

respeito humano e a dignidade de pessoas com deficiência, “no sentido de 

possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade 

por parte desse segmento” (MACIEL, 2000, p. 51). (informação verbal)1 

Em 1988, a Constituição Federal aborda sobre os direitos humanos, o 

direito de cidadania (art. 1º, inciso II) e dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 

III) devendo a Constituição Federativa do Brasil, promover o bem comum, sem 

                                                 
1 Em 1948, a ONU (Organização das Nações Unidas) divulga a “Declaração Mundial dos 

Direitos Humanos”, como percursora do direito comum da não discriminação dos seres 

humanos na vida em sociedade, sendo a primeira promulgação tratando, mesmo que de 

modo superficial, a questão da inclusão social. Alguns anos mais tarde, em 1975, a ONU 

apresenta a “Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência” e prevê em seu artigo 

3º a garantia à dignidade humana das pessoas com deficiências. 

Quase trinta anos depois da primeira declaração sobre direitos humanos, é declarado pela 

ONU, em 1981, o “Ano Internacional de Pessoas Deficientes”, em que as discussões sobre 

a realidade e condições de vida dessas pessoas apontaram para a necessidade de 

implementação de políticas públicas que se voltassem para a inclusão das pessoas com 

deficiência em diversos setores da vida social, como no âmbito educacional, empregatício, 

órgãos públicos, etc.  
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, inciso IV) (BRASIL, 1988). 

Para tanto, as discussões acerca da inclusão social, mais 

especificamente de pessoas com deficiência vem sendo discutidas em âmbito 

nacional e internacional com uma intensidade gradual das últimas décadas para cá.  

Porém, segundo Viana (2008) os sujeitos com deficiência ainda 

encontram enormes obstáculos e limitações que foram construídas historicamente 

para barrar o seu processo de socialização e escolarização. Uma vez que: 

 
Os indivíduos com deficiência, visto como doentes e incapazes, 
sempre estiveram em situação de maior desvantagem nos sistemas 
de ensino e na sociedade, ocupando, no imaginário coletivo, a 
posição de alvos da caridade popular e da assistência social, e não 
de sujeitos plenos de direitos sociais, entre os quais, e 
principalmente, o direito à educação. (VIANA, 2008, p. 350). 
 

 
Neste sentido, o Brasil, assim como outros países interessados na 

superação da discriminação de sujeitos com deficiência, estabeleceu na Constituição 

Federal (1988), bem como em leis específicas que perpassam diversos setores 

sociais (como a educação escolar e leis de trabalho) determinações que 

valorizassem a inclusão de pessoas com necessidades especiais nesses espaços. 

Com o intuito de promover uma maior participação desses sujeitos na vida em 

sociedade enquanto cidadãos de direitos, essas leis asseguram a concessão de 

uma vida mais digna com a valorização dos diferentes potenciais humanos.  

Tendo por referência a escola como setor social ativo e acreditando na 

educação escolar como meio de superação das desigualdades sociais, ocorreu em 

1994, a Declaração Mundial de Educação Especial em Salamanca, na Espanha, em 

que debates e reflexões se dirigiam para a necessidade de transformação da 

realidade social, tão discriminatória e excludente (GLAT, 2007). 

Sobre a finalidade da educação escolar a Constituição Federal de 1988 

determina em seu artigo 205º a educação como direito de todos e garantia do pleno 

desenvolvimento humano para o exercício de cidadania e qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1988).  Enquanto a Lei de nº 9.394, de 1996, que rege a 

educação nacional especifica no artigo 58º que o atendimento de educandos com 

necessidades especiais deve ser oferecido preferencial na rede regular de ensino 

em que a escola ofereça a esses alunos condições para a socialização e construção 
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novos conhecimentos. Para isso, o 59º artigo da referida lei indica em seus incisos I 

e III que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com necessidades especiais 

currículos, métodos e recursos educativos específicos para o atendimento desses 

sujeitos, bem como disponibilizarão de professores com especialização adequada 

para atendimentos especializados e professores capacitados para a integração 

desses alunos na classe regular de ensino (BRASIL, 1996).  

Para complementar as concepções determinadas em lei e com a 

intenção de cessar a exclusão dos sujeitos com deficiência, que eram até então 

atendidos em sistemas segregados de ensino2, instaurou-se no início dos anos 2000 

pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) o programa de educação inclusiva que 

já vinha sendo discutido a nível internacional na Declaração de Salamanca. (GLAT, 

2007) 

A educação inclusiva consiste em um movimento político, social e 

educacional a favor do direito de alunos com deficiência estarem aprendendo e 

participando juntos na escola regular sem nenhuma forma de discriminação 

(BRASIL, 2008). Essa concepção educacional aqui citada prevê um acesso direto do 

aluno com necessidades especiais em classes regulares de ensino e constitui: 

 
[...] um paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal 
ao contextualizar as circustâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola. (BRASIL, 2008, p. 1) 

 

Para tanto, a política de educação inclusiva se responsabiliza pela 

superação das desigualdades e lógica de exclusão existente na atualidade, e 

enquanto espaço social de debate acerca da sociedade possui forças para implicar 

nas mudanças acerca da realidade social. (BRASIL, 2005) Sendo assim, a educação 

inclusiva corresponde a “uma filosofia e prática educativa que pretende melhorar a 

aprendizagem e participação ativa de todo o alunado em um contexto educativo 

comum” (DÍEZ, s/d, p. 17). 

                                                 
2 Tratam-se de instituições especiais ou classes especiais que atendem somente pessoas 
com deficiência, motivando, na maioria dos casos, que estes sujeitos não ingressem no 
ensino regular da escola normal. O que acaba provocando a segregação de pessoas com 
deficiência a esses espaços, não as permitindo o processo de interação e socialização 
promovidas na escola regular.  
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Bem como, afirma DÍEZ (s/d) pode-se falar da educação inclusiva 

como um direito concebido, uma justiça, mediante as determinações da Constituição 

Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) referidas 

anteriormente, que definem a educação de qualidade como direito de todos e 

determina a inclusão de pessoas com deficiência em classes comuns na rede 

regular de ensino. 

 

4.1 SISTEMA DE COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 

 

As políticas a favor da inclusão e superação das condições segregadas 

de vida daqueles que possuem alguma deficiência percorreram para além do âmbito 

educacional e foi alvo de discussões, bem como prevista em leis, também questões 

relacionadas à saúde, estrutura física, formação profissional e atuação, pensadas 

em favor dos sujeitos com deficiência.  

Sobre as políticas de inclusão da pessoa com deficiência, a Lei nº 

7.853/89, que trata dos direitos e interesses da pessoa com deficiência, estabelece 

que: 

 
Art. 2° Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. 
        Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, 
os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem 
dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos 
objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a 
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
        III - na área da formação profissional e do trabalho: 
        a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia 
de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares 
voltados à formação profissional; 
        b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à 
manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às 
pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos 
empregos comuns; 
        c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos 
setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 
        d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de 
mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de 
deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor 
privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres 
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integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas 
portadoras de deficiência. (BRASIL, 1989) 
 

  
No que concerne sobre as leis que regulamentam a participação de 

sujeitos com deficiência no mercado de trabalho a Constituição Federal de 1988 

determina em seu artigo. 37º inciso VIII, que a lei reservará um percentual de cargos 

e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios 

de sua seleção (BRASIL, 1988). O que define um sistema de cotas para promover a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e garantir a política de 

inclusão para a participação social.  

Sobre isso, a lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de benefícios 

da previdência social e dá outras providências, estabelece em seu artigo 93° que: 

 
A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
I - de 100 a 200 empregados..............2% 
II - de 201 a 500 empregados.............3% 
III - de 501 a 1.000 empregados.........4% 
IV – de 1.001 em diante.......................5%. (BRASIL, 1991) 
 

 
Sendo assim, a reserva de cargos em empresas brasileiras para 

pessoas com deficiência segundo a lei de nº 8.213/91 é cumprimento da dos itens: 

c) e d) do inciso III, da lei n° 7.853/89 (citada anteriormente), por se tratar de uma 

legislação específica que discipline a reserva no mercado de trabalho a pessoas 

com deficiência. 

O manual elaborado em 2007 pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) vem explicar razões e encaminhamentos para a execução da lei de cotas, 

indicando que: 

 
O processo de exclusão, historicamente imposto às pessoas com 
deficiência, deve ser superado por intermédio da implementação de 
políticas afirmativas e pela conscientização da sociedade acerca das 
potencialidades desses indivíduos (BRASIL, 2007, p. 8). 

 

Para tanto, a reserva de um percentual de cargos e empregos para 

pessoas com deficiência se trata de uma política pela inclusão desses sujeitos em 

espaços que permitam a potencialização de suas habilidades e promova a 
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conscientização da sociedade para as capacidades e interesses dos sujeitos com 

deficiência, de modo que seja superado o processo excludente sofrido até então por 

essas pessoas. 

Ainda no manual sobre a lei de cotas, o documento afirma que a 

aplicação da legislação não se esgota nas ações estatais, mas percorre também as 

empresas privadas, sendo que independente de dependência administrativa, as 

empresas deverão zelar pelo valor social do trabalho dado aos princípios 

constitucionais como oportunidade de plena cidadania e dignidade ao trabalhador 

com ou sem deficiência, descritos na Constituição Federal (1988) em seu artigo 1°, 

incisos II, III e IV (BRASIL, 2007). 

Com base nas políticas em favor da pessoa com deficiência, o Decreto 

nº. 3.298/99 que regulamentou a lei nº. 7.853/89, aqui citada, decidiu facilitar a 

compreensão e aplicação das leis ao definir conceitos legais necessários para a 

execução dos direitos e deveres então estabelecidos. Considerando importante a 

definição de conceitos como deficiência, deficiência permanente e incapacidade, o 

decreto estabeleceu em seu artigo 3º, que: 

 
        I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura 
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano; 
        II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se 
estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir 
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos; e 
        III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da 
capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função 
ou atividade a ser exercida.” (BRASIL, 1999) 

 
  Para tanto, deficiência e deficiência permanente se diferem pelo modo 

de como se efetivaram. Já o termo incapacidade é a redução na capacidade de 

integração social que pessoas com deficiência podem apresentar, devendo haver 

recursos que possibilitem a adaptação do sujeito ao convívio normal. 
 
Sobre os tipos de deficiência, são consideradas pessoas com deficiências as que se 
enquadra. às seguintes categorias (BRASIL, 1999): 
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        I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
        II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
        III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é 
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004). 

 
  Se tratando ainda de pessoa com deficiência mental, como aquela que 

possui um funcionamento intelectual menor em relação à média e pessoa com duas 

ou mais deficiências sendo considerado sujeito com deficiência múltipla (BRASIL, 

1999). 

Neste sentido, a ampla discussão referente à política de inclusão de 

pessoas com deficiência e os discursos estabelecidos em leis e decretos específicos 

indicam avanços de grande importância nesse processo de superação da sociedade 

excludente, com a conscientização sobre o direito e a necessidade dos sujeitos com 

deficiência a um convívio social pleno e mais digno. 

Segundo o Documento Subsidiário à Política de Inclusão:  

Os importantes avanços produzidos pela democratização da 
sociedade, em muito alavancada pelos movimentos de direitos 
humanos, apontam a emergência da construção de espaços sociais 
menos excludentes e de alternativas para o convívio na diversidade. 
(BRASIL, 2005, p. 7) 

  

Sendo assim, é necessário que as leis estabelecidas sejam cumpridas, 

no qual os direitos desses cidadãos se façam valer para a melhoria da qualidade de 

vida com uma participação efetiva na sociedade. 

Deste modo, no que se refere à legislação vigente sobre atuação 

profissional de pessoas com deficiência, o Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei 
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nº 7.853/89 sobre o apoio às pessoas com deficiência, estabelece em seu artigo 36º, 

que: 

 
 § 5o  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer 
sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem 
como instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas 
sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas 
preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto 
no caput deste artigo. 

  

É neste sentido que se faz importante a discussão sobre a realidade 

social de pessoas com deficiência, bem como a efetivação das leis que garantem a 

atuação e participação destes sujeitos na vida social, em especial na vida 

profissional. E ainda: 

 
 [...] a inclusão deve ser percebida como um processo de ampliação 
da circulação social, que produza uma aproximação dos seus 
diversos protagonistas, convocando-os à construção de uma 
sociedade que ofereça oportunidades variadas a todos os seus 
cidadãos. (BRASIL, 2005, p.34). 
 

          Para tanto, a luta pela inclusão social se caracteriza  não somente pelo 

discurso político, mas deve acontecer principalmente nas relações sociais, na 

adaptação de recursos e meios que promovam a interação de pessoas com 

deficiência, oferecendo-lhes livre acesso e oportunidade de se relacionarem da 

forma menos dependente possível, sentindo-se capazes e atuantes com direitos e 

deveres iguais ao demais. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 
 

Tendo como objetivo caracterizar os professores com deficiência no 

estado do Paraná em 2013, segundo sexo, raça, faixa etária, escolaridade e etapa 

de ensino em que atuavam, foi realizada uma análise dos microdados de docentes 

com deficiência no estado do Paraná em 2013.  

Os indicadores investigados correspondem ao levantamento dos dados 

estatísticos realizado pelo Censo Escolar da Educação Básica, na qual os dados são 

divulgados pelo site do INEP e se distribuem em dados de matrícula, escola, turma e 

docência.  

A opção por analisar as estatísticas públicas se justifica pelo fato de 

serem informações oficialmente utilizadas, 

 
[...] para traçar um panorama nacional da educação básica e servem 
de referência para a formulação de políticas públicas e execução de 
programas na área da educação, incluindo os de transferência de 
recursos públicos como merenda e transporte escolar, distribuição de 
livros e uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia 
elétrica, Dinheiro Direto da Escola e Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
profissionais da Educação (FUNDEB). (BRASIL, 2011) 

 

 A relevância do estudo de estatísticas públicas se dá, pois contribuem 

especificamente, por meio de suas análises, para verificação e implantação de 

políticas públicas (RIGOTT; CERQUEIRA, 2004), assim como, a temática destaca-

se importante devido ao reduzido número de pesquisas documentadas envolvendo 

atuação de professores com deficiência no âmbito educacional. 

  Para detalhamento e cruzamento de dados, a apresente pesquisa, 

operou o programa de estudos estatísticos Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) versão 19. 

 

5.1 PROCEDIMENTOS 

 

Com interesse em aprofundar maiores análises sobre os dados de 

professores, no primeiro momento, o estudo se preocupou em realizar um 

reconhecimento das variáveis apresentadas, as quais indicam os dados que podem 

ser encontrados referentes ao registro de professores. Nesse reconhecimento se 
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destacaram variáveis, que apareceram no levantamento do Censo Escolar 

recentemente, no ano de 2012, e se referem a professores com deficiência.  

A partir de então, o objetivo foi fazer uma análise dos dados de 

professores com deficiência no estado do Paraná no ano de 2013 (dados divulgados 

mais recentemente) e identificar a escolaridade, bem como a atuação profissional 

destes sujeitos no âmbito educacional envolvendo as modalidades do ensino 

regular, educação especial e educação de jovens adultos (EJA).  

Os dados indicados nas tabelas correspondem a dados gerais de 

professores com alguma deficiência no estado do Paraná em 2013, bem como, 

paralelo a estes, aparecem também dados de professores com deficiência física, 

surdez, cegueira e deficiência intelectual. A escolha por se analisar somente essas 

deficiências com maior profundidade se deu pelos seguintes motivos:  

- Deficiência Física por apresentar o maior número de ocorrências e 

por se caracterizar pelo comprometimento da função física que influencia no 

desempenho do sujeito e levanta questões em relação à política de inclusão, no que 

diz respeito à adaptações físicas e aos recursos oferecidos para facilitar o acesso e 

garantir o direito de ir e vir desses cidadãos. 

- Surdez por se tratar de uma perda excessiva ou total da capacidade 

de audição se apresentando de forma explícita. 3 

Cabe ressaltar que a escolha por não analisar a deficiência auditiva 

com mais profundidade é pelo fato de que o grupo compreende sujeitos com “perda 

bilateral, parcial ou total” (BRASIL, 2007, p. 24) da audição, incluindo além de 

sujeitos com perda excessiva ou total da audição, também sujeitos com baixas 

perdas auditivas, que não possuem a comunicação gravemente prejudica, sendo 

muitas vezes imperceptível. 

- Cegueira pelo motivo de que, assim como a surdez, corresponde à 

forma explícita da deficiência, na qual o sujeito cego “possui uma acuidade visual 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica” (BRASIL, 

2007, p. 24).  

                                                 
3 O documento que trata sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho (BRASIL, 2007) não separa a deficiência auditiva de surdez, no entanto o Censo 
Escolar da Educação Básica oferece as duas opções, considerando-as diferentes. Partindo 
disso é que designamos diferentes as duas deficiências citadas. 
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Deste modo, também se justifica a escolha por não analisar com maior 

singularidade os sujeitos que compreendem o grupo de baixa visão, uma vez que a 

acuidade visual é “entre 0,3 e 0,05, no melhor olho, com a melhor correção óptica” 

(BRASIL, 2007, p. 24) se tratando de sujeitos que “podem ter sensibilidade ao 

contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade [...]” (BRASIL, 2007, p. 

24) ocorrendo muitas vezes também de forma imperceptível. 

- Deficiência Intelectual, por se tratar de uma deficiência com menores 

ocorrências e por considerar algo não esperado a existência de professores com 

deficiência intelectual, porém uma realidade no estado do Paraná em 2013. 

Portanto, identificar a presença de professores com deficiência intelectual incitou a 

curiosidade por analisar esses dados e buscar maiores informações sobre esses 

sujeitos. 

Para realizar essa análise dos dados, nós utilizamos o programa 

estatístico SPSS, na qual os dados fornecidos pelo INEP, enquanto dados brutos do 

Censo Escolar da Educação Básica, foram cruzados e detalhados de acordo com o 

intuito da pesquisa. 

Num primeiro momento, extraímos os dados do banco de docente da 

região sul, uma vez que os dados são organizados por regiões do Brasil, e 

selecionamos no programa SPSS por trabalhar somente com o estado do Paraná. 

Posteriormente, buscamos identificar o número de professores com 

alguma deficiência no estado do Paraná em 2013. Para isso, isolamos 

primeiramente a variável “POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS” e em seguida 

fizemos o cruzamento dos dados da seguinte maneira:  

 

- Sexo x Raça 

- Idade 

- Escolaridade 

- Etapa de Ensino 

 

Em seguinte, procuramos verificar o número de professores com 

deficiência física e para isso isolamos todo o cruzamento de dados à variável 

“DEFICIÊNCIA FÍSICA”, na qual também utilizamos das mesmas variáveis para 

identificar os professores com alguma deficiência: 
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- Sexo x Raça 

- Idade 

- Escolaridade 

- Etapa de ensino 

 

Do mesmo modo que até então havíamos percorrido o procedimento 

de cruzamento dos dados e identificação dos casos desejados, o mesmo ocorreu 

com os dados de professores com surdez, cegueira e deficiência intelectual, 

variáveis estas que isolamos, uma a uma, primeiro a variável “SURDEZ”, em 

seguida “CEGUEIRA” e por último “DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”, no programa 

SPSS e executamos o cruzamento de dados por: 

 

- Sexo x Raça 

- Idade 

- Escolaridade 

- Etapa de ensino 

 

Isolados e cruzados separadamente por tipo de deficiência. Cabe 

ressaltar, que os dados gerais de 643 professores com alguma deficiência 

corresponde ao número de professores com deficiência no estado do Paraná em 

2013, especificando-se ao código de docente podendo este valor aumentar quando 

analisadas individualmente todas as deficiências existentes no banco de dados 

(baixa visão, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, cegueira, deficiência 

múltipla, deficiência intelectual e surdocegueira), uma vez que há ocorrências de 

professores com mais de uma deficiência. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antes de partir para a análise dos dados é importante destacar que a 

variável “Todas as Deficiências”, presente nas tabelas a seguir, corresponde a soma 

das seguintes deficiências: baixa visão, deficiência física, deficiência auditiva, 

surdez, cegueira, deficiência múltipla, deficiência intelectual e surdocegueira, não 

fazendo portanto, referência somente às deficiências apresentadas nessas mesmas 

tabelas (deficiência física, surdez, cegueira e deficiência intelectual).  

Neste sentido, com o objetivo de caracterizar esses professores por: 

raça, sexo, faixa etária, escolaridade e etapa de ensino que atuavam em 2013 no 

estado do Paraná, constarão nas próximas tabelas os dados gerais de todos os 

professores com alguma deficiência, indicados na coluna correspondente a “Todas 

as Deficiências”, bem como serão apresentados ao lado às deficiências à que o 

estudo se debruçou de forma mais aprofundada (Deficiência Física, Surdez, 

Cegueira e Deficiência Intelectual), por critérios já justificados anteriormente. 

Partindo ao estudo dos indicadores, no primeiro processo de análise, 

os dados indicaram que havia no estado do Paraná, um número de 3.235 

professores com alguma deficiência, porém, analisando com maior profundidade 

verificamos que este cálculo correspondia a casos de duplicidade, na qual o mesmo 

professor era computado várias vezes nesta somatória. Essa duplicidade se dava 

em grande parte pelo motivo de que o mesmo professor atuava em turmas 

diferentes ou em escolas diferentes, havendo uma duplicação no código de docente, 

uma vez que o lançamento dos dados permite o detalhamento dessas informações.  

Identificados os casos de duplicidade, nós constatamos que o número 

real de professores com alguma deficiência se reduziu ao número de 643 

professores. 
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A primeira tabela a seguir diz respeito ao sexo e raça de professores 

com deficiência no estado do Paraná em 2013. 

 
Tabela 1 – Sexo e raça de professores com deficiência no Paraná em 2013. 

 Todas as 
Deficiências 

Deficiência 
Física Surdez Cegueira Deficiência 

Intelectual 

Sexo      

F 522 126 43 13 10 

M 121 46 18 6 0 

Total 643 172 61 19 10 

Raça      

0 33 13 6 0 3 

1 513 136 44 17 5 

2 16 6 1 1 1 

3 79 17 9 1 1 

4 2 0 1 0 0 

Total 643 172 61 19 10 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos micro dados do censo escolar MEC-INEP de 2013. 
Legenda4: Sexo: F – Feminino; M – Masculino;  
Raça: 0 – Não declarada; 1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Parda; 4 – Amarela. 
 

Já desconsiderando os casos de duplicidade, de acordo com a tabela, 

os dados indicam que em 2013 haviam no estado do Paraná 643 professores com 

alguma deficiência.  

No que diz respeito ao sexo dos professores com deficiência no estado 

do Paraná em 2013, os dados indicam que de 643 professores com alguma 

deficiência, 81% destes são mulheres e 19% homens. 

Se tratando das deficiências específicas (Deficiência Física, Surdez, 

Cegueira e Deficiência Intelectual) nota-se que o número de professoras mulheres 

                                                 
4 Cabe ressaltar que as nomenclaturas aqui utilizadas são reproduções das terminologias 
utilizadas pelo Censo Escolar da Educação Básica e divulgadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para tanto, ainda que pesquisas 
e estudos na academia repudiem certas nomenclaturas, o vocabulário referente aos dados 
da pesquisa será utilizado de maneira autêntica ao que é divulgado. 
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em relação ao número de professores homens revela-se maior acompanhando os 

dados gerais que se apresentam em “Todas as Deficiências” na tabela 1. 

Referente ao sexo de professores com deficiência intelectual, os dados 

apontam que todos os 10 (dez) são mulheres, na qual 2 (duas) delas possuem além 

da deficiência intelectual também surdocegueira e deficiência física, se 

caracterizando, portanto, também como professoras com deficiência múltipla.  

A respeito das deficiências então analisadas, os dados indicam que 

172 professores apresentam deficiência física, 61 professores são surdos, 19 

professores são cegos e 10 professores possuem deficiência intelectual. Sendo 

assim, em referência à raça dos professores com deficiência física, surdez, cegueira 

e deficiência intelectual, os dados apontam que, deste grupo de professores, 79% 

(715) eram da raça branca, 12% (107) da raça parda, 6% (55) não declararam raça, 

3% (25) eram da raça preta e menos de 1% (3) da raça amarela. 

 

Tabela 2 – Faixa Etária dos professores com deficiência no Paraná em 2013. 

Faixa 
Etária 

Todas as 
Deficiências 

Deficiência 
Física Surdez Cegueira Deficiência 

Intelectual 

17-22 16 5 3 0 2 

23-28 52 7 11 1 0 

29-34 89 20 16 7 2 

35-40 110 35 14 4 1 

41-46 124 42 9 4 4 

47-50 102 31 2 0 1 

acima 50 150 32 6 3 0 

Total 643 172 61 19 10 
 
Fonte: Elaboração própria com base no micro dados do censo escolar MEC-INEP de 2013. 
 

Em dados gerais (Todas as Deficiências), a maior parte dos 

professores tinha mais de 50 anos, concentrando-se um maior número de docentes 

entre 35 e 50 anos, seguido de um número considerável de professores entre 29-34 

e 23-28 anos de idade havendo em menor ocorrência professores com idade entre 

17-22 anos. 
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No entanto, havia um número maior de professores com deficiência 

física que tinham entre 35 e 46 anos, bem como o grupo etário com maior 

concentração de professores surdos é o de 29-40 anos. 

Dos professores cegos, a maioria destes possuíam entre 29-34 anos 

de idade, havendo poucos professores com mais de 50 anos. 

No que se trata dos professores com deficiência intelectual, grande 

parte tinha entre 41-46 anos, havendo ainda professores com idade entre 17-22 

anos e nenhum professor com faixa etária acima de 50 anos. 

 

Tabela 3 – Escolaridade de professores com deficiência no Paraná em 2013. 

Escolaridade Todas as 
Deficiências 

Deficiência 
Física Surdez Cegueira Deficiência 

Intelectual 

1 1 0 0 0 0 

2 4 2 0 1 0 

3 33 4 3 1 2 

4 0 0 0 0 0 

5 9 3 2 1 0 

6 596 163 56 16 8 

Total 643 172 61 19 10 
 
Fonte: Elaboração própria com base no micro dados do censo escolar MEC-INEP de 2013. 
Legenda: 1 – Fundamental incompleto; 2 – Fundamental completo; 3 – Ensino Médio – 
normal/magistério; 4 – Ensino Médio – normal/específico indígena; 5 – Ensino Médio; 6 – 
Superior completo.  
 

Sobre a escolaridade dos professores com deficiência que atuavam no 

estado do Paraná em 2013, os dados demonstram que dos 643 professores com 

alguma deficiência, 93% destes possuem formação em ensino superior completo, 

5% possuem ensino médio normal/magistério, 1% possui apenas formação em 

ensino médio, 1% apenas ensino fundamental completo, havendo ainda menos de 

1% de professores com formação no ensino fundamental incompleto, não havendo 

professores com formação em ensino médio normal/específico indígena. 

A respeito dos professores com Deficiência Física, Surdez, Cegueira e 

Deficiência Intelectual a maior parte destes possui formação em nível superior 

completo. O que corresponde à 95% (163 de 172) dos professores com deficiência 
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física, 92% (56 de 61) dos professores surdos, 84% (16 de 19) dos professores 

cegos e 80% (8 de 10) dos professores com deficiência intelectual.  

Analisando a Tabela 3, pode-se perceber que a escolaridade dos 

professores com Deficiência Física, Surdez, Cegueira e Deficiência Intelectual 

acompanha os dados gerais (Todas as Deficiências) apresentados. 

Referente à escolaridade das professoras com deficiência intelectual, 8 

(oito) das 10 (dez) professoras, possuem formação em nível superior, na qual 7 

(sete) são graduadas no curso de Pedagogia – Licenciatura e 1 (uma) graduada no 

curso de Ciências Naturais - Licenciatura, bem como (2) duas possuem formação 

em ensino médio normal/magistério. Uma das professoras possui formação em dois 

cursos de nível superior sendo estes o curso de Ciências Naturais – Licenciatura e 

Matemática - Licenciatura concluídos ambos no mesmo ano (1997) e na mesma 

instituição, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari, de caráter 

privado. 

Ainda sobre as 8 (oito) professoras com formação em nível superior, 3 

(três) concluíram o curso em instituições públicas do estado do Paraná e 5 (cinco) 

são graduadas em instituições de cunho particular. 

 
Tabela 4 – Etapa de ensino em que atuavam os professores com deficiência no 
Paraná em 2013. 

Etapa de 
Ensino 

Todas as 
Deficiências 

Deficiência 
Física Surdez Cegueira Deficiência 

Intelectual 

1 101 30 9 3 4 

2 194 48 16 2 2 

3 139 33 5 0 0 

4 79 35 6 0 0 

5 4 2 1 0 0 

6 34 8 3 2 2 

Total 557  159 40 7 8 
 
Fonte: Elaboração própria com base no micro dados do censo escolar MEC-INEP de 2013. 
Legenda: 1 – Educação infantil; 2 – Ensino fundamental 1 (1ª-4ª série ou 1º-5º ano); 3 – 
Ensino fundamental 2 (5ª-8ºsérie e 6º-9º ano); 4 – Ensino médio; 5 – Ensino 
profissionalizante; 6 – Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
 



 42 

A respeito da etapa de ensino em que professores com deficiência 

atuavam no Paraná em 2013, os dados apontam que o total desse professores não 

corresponde ao número efetivo de professores com deficiência.  

Para tanto, a ausência de alguns professores na etapa de ensino 

supõe-se que estes professores não estejam atuando em nenhuma dessas etapas 

de ensino, pois estejam realocados em cargos administrativos, de gestão ou até de 

monitoria na instituição em que atuavam.  

Porém, a divulgação desses dados não nos permite uma análise mais 

extensa sobre a ocorrência e por isso a presente pesquisa se preocupou em analisar 

somente os dados ocorridos, estes apresentados na tabela 4, passíveis de análise. 

Deste modo, sobre a etapa de ensino em que professores com alguma 

deficiência (Todas as Deficiências) atuavam no Paraná em 2013 verifica-se que, 

desses 643 professores, 30% (194) deles atuavam nos anos iniciais no Ensino 

fundamental, 22% (139) trabalhavam nos anos finais do Ensino fundamental, 16% 

(101) se encontravam atuando na Educação infantil, 12% (79) trabalhavam no 

Ensino médio, 5% (34) atuavam na EJA e 1% estavam atuando no Ensino 

profissionalizante. 

Correspondente aos professores com deficiência física, os dados 

apresentam que a maior parte deles (48) atuavam nos anos iniciais do Ensino 

fundamental, seguido de uma grande parte (35) atuando no Ensino médio. Boa parte 

desses professores (33) estavam ainda, nos anos finais do Ensino fundamental e 

Educação infantil (32), havendo um menor número de professores com deficiência 

física na EJA (8) e no Ensino profissionalizante (2). 

Sobre os professores surdos, estes também se encontravam em maior 

parcela (16) atuando nos anos iniciais do Ensino fundamental e um considerável 

número de professores (9) que trabalhavam na Educação infantil no Paraná em 

2013. Alguns dos professores surdos (6) atuavam ainda no Ensino médio existindo 

um número aproximado (5) de professores que se encontravam nos anos finais do 

Ensino fundamental. Os dados indicam ainda que existiam professores (3) atuando 

na EJA e em menor número (1) professores atuando no Ensino profissionalizante. 

Referente aos professores cegos, os dados apontam que um número 

considerável (3) de professores cegos estavam atuando na educação infantil, bem 

como alguns deles (2) encontravam-se nos anos iniciais do Ensino fundamental, 

bem como a mesma parcela (2) trabalhava na EJA, indicando ausência de 
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professores cegos nos anos finais do Ensino fundamental, no Ensino médio e no 

Ensino profissionalizante. 

No que diz respeito aos professores com deficiência intelectual no 

Paraná em 2013, os dados indicam que boa parte (4) dos professores trabalhavam 

na educação infantil, havendo ainda, casos professores (2) atuando no Ensino 

fundamental de oito anos e na EJA (2), bem como alguns desses (2) não 

trabalhavam em nenhuma dessas etapas de ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em relação às deficiências analisadas (Deficiência Física, Surdez, 

Cegueira e Deficiência Intelectual) os dados indicaram que há maior incidência de 

professores com deficiência física, seguida de surdez, cegueira e em menor número, 

professores com deficiência intelectual. 

Em análise dos dados, é interessante saber que existiam no Paraná 

em 2013 alguns professores com deficiência intelectual (dado não esperado por se 

tratar de profissinais docentes, que utilizam capacidade intelectual), na qual grande 

parte possui formação em nível superior, assim como uma parte destes haviam 

concluído a sua graduação em instituições públicas de ensino e um destes possuia 

graduação em dois cursos de ensino superior na área da educação. 

De um modo geral, os dados apontaram que a maior parte dos 

professores com deficiência eram do sexo feminino, com faixa etária predominate 

entre 40-46 anos, havendo entretanto, professores com faixa etária entre 17-22 anos 

e professores com mais de 50 anos de idade. 

Sobre as etapas de ensino em que estes professores atuavam no 

Paraná em 2013, os dados apontam que a maioria se encontrava atuando nas 

séries iniciais do ensino fundamental, ocorrendo porém, a presença de professores 

em todas as etapas de ensino existentes. 

Sabendo que a educação escolar, bem como o trabalho docente 

promovem o desenvolvimento social e humano dos sujeitos (uma vez que o 

profissional docente é sujeito que cria oportunidades e condições para o aluno 

refletir sobre aquilo que aprende em relação à realidade vivenciada), a presença de 

professores com deficiência em espaços escolares, bem como a inclusão de 

pessoas com deficiência na sala de aula permitem um desenvolvimento social e 

humano daqueles que convivem com estes. Assim como proporciona igualdade de 

oportunidades na vida de pessoas com deficiência, de modo que estas, sintam-se 

cidadãs, tornem-se independentes, felizes e capazes de se desenvolverem nas suas 

potencialidades. 

Neste sentido, a atuação de professores com deficiência favorece tanto 

o desenvolvimento pessoal e profissional desse sujeito (efetivando-se a política de 

inclusão), bem como permite um desenvovimento social e humano de seus alunos 

enquanto sujeitos que terão a oportunidade de refletirem sobre a realidade em que 



 45 

vivem, sendo uma delas, a presença de professores com deficiência em sala de 

aula. Isso pois, a educação deve ser compreendida no seu contexto histórico, que 

na atualiadade debate sobre a questão do processo de inclusão da pessoas com 

deficiência. 

Para tanto, investigar a existência e encontrar resultados positivos 

sobre a atuação de professores com deficiência no estado do Paraná em 2013 é 

motivador e promissor as políticas de inclusão, que permitem a essas pessoas além 

do acesso, também acreditarem nas suas capacidades e buscarem se desenvolver 

enquanto profissionais da educação.  

Ressaltamos, ainda, a importância de se fazer valer os direitos das 

pessoas com deficiência, para que estas saiam de condições segregadas de 

sobrevivência e passem a usufruir de condições mais dignas de vida, de modo que 

sejam respeitadas e compreendidas enquanto sujeitos de habilidades e potenciais 

específicos, que assim como outros precisam de oportunidades e recursos para se 

desenvolverem em suas capacidades. 

Neste sentido, as políticas de inclusão de pessoas com deficiência em 

espaços regulares de ensino, assim como as leis que garantem o acesso ao trabalho 

às pessoas com deficiência indicam avanços no processo de inclusão, uma vez que 

os dados indicam que havia um número considerável de professores com deficiência 

atuando em escolas do Paraná em 2013.
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