
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia,GO 

 

 

Grupo de Trabalho 14: PRÁTICAS EDUCACIONAIS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA DO CENSO 

ESCOLAR NO ÚLTIMO QUINDÊNIO 

 

Raclene Ataide de Faria 

Universidade Federal de Goiás – Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

Instituto Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA DO 

CENSO ESCOLAR NO ÚLTIMO QUINDÊNIO 

 

RESUMO 

 

Data da segunda metade dos anos 1990 um fenômeno recente na história 
educacional brasileira, o aumento significativo na quantidade de pessoas com 
deficiência matriculadas em escolas regulares e em classes comuns. Tal 
mudança advém da adoção do princípio da educação inclusiva na legislação 
educacional. O objetivo deste trabalho é observar o impacto dessas mudanças 
no número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares e 
em escolas especiais. A fonte de dados será o Censo Escolar do período entre 
1998 e 2013 no Brasil. O referencial teórico é composto por documentos 
oficiais da educação básica brasileira, por declarações de acordos 
internacionais sobre a temática e, dentre outros, por teóricos como Dias e Silva 
(2014), Faria (2014) e Pletsch (2014). A análise evidencia que no período 
houve significativo aumento na quantidade de matrículas de pessoas com 
deficiência em escolas públicas regulares inversamente à redução de 
matrículas em escolas especiais; a discrepância das esferas administrativas 
das escolas e classes especiais em relação às escolas inclusivas; a quantidade 
exorbitante de pessoas declaradas como tendo deficiência intelectual e sua 
discrepância em comparação com os dados do Censo Demográfico de 2010. 

Palavras-chave: censo escolar, inclusão escolar, alunas/os com deficiência. 

 

Introdução 

 “A educação é onde decidimos se amamos 
nossas crianças o bastante para não expulsá-

las de nosso mundo”. 

Hannah Arendt 

 

 Data da segunda metade dos anos 1990 um fenômeno recente na 

história educacional brasileira, o aumento significativo na quantidade de 

pessoas com deficiência matriculadas em escolas e em classes comuns1.  

A recente mudança na composição das turmas escolares simboliza o 

rompimento com o modelo de organização escolar que prevaleceu até a 

primeira metade dos anos 1990, no qual o processo de escolarização de 

pessoas com deficiência ocorria, predominantemente, em escolas especiais ou 

em classes especiais, mesmo que em escolas regulares (FARIA, 2014a).  

                                                             
1 Também conhecidas como escolas regulares.  

 



Até o início dos anos 1990 as escolas regulares eram amplamente 

consideradas como o local adequado para promover a educação escolar de 

pessoas que não tinham ou que não eram consideradas como tendo alguma 

deficiência. O contrário ocorria com as pessoas categorizadas como tendo 

alguma deficiência e que vivenciavam algum processo de escolarização, pois 

estas eram, no geral, encaminhadas às classes ou às escolas especiais, até 

então consideradas como local e/ou instituição mais apropriada para a 

escolarização de pessoas com alguma deficiência. 

O intento neste paper é apresentar e analisar estatisticamente o 

panorama educacional brasileiro decorrente da adoção, na legislação 

educacional, do paradigma de inclusão escolar, observando, especialmente, a 

sua repercussão no número de matrículas e na composição das classes 

escolares nos últimos quinze anos no Brasil. 

Para tal, serão apresentados dados estatísticos do Censo Escolar 

Brasileiro entre os anos de 1998 e 2013 e analisados em relação ao paradigma 

de inclusão escolar e ao processo histórico e político que o engendrou. 

  

Inclusão escolar: debate preliminar  

 

 O paradigma de inclusão escolar foi se constituindo como uma proposta 

de educação plural, democrática e não segregatória para todas as pessoas 

desde o final da primeira metade do século XX.  

A origem desse processo é creditada aos movimentos iniciados nos 

anos 1940 na Europa por mães e pais de pessoas com deficiência que 

reivindicavam o investimento em pesquisas científicas, em qualificação 

profissional, tratamento e atendimento escolar às pessoas com deficiência 

(MAZZOTTA, 2005; FARIA, 2014a). 

 A mobilização que teve como propulsor inicial os direitos de pessoas 

com deficiência não se restringiu a esse público, tampouco aos limites 

territoriais do continente europeu. Ele se consolidou como um vigoroso 

movimento político educacional supranacional, cuja força se evidencia na 

realização de acordos e convenções internacionais sobre essa temática, dentre 

as quais a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 

1990 em Jomtien/Tailândia; a Conferência Mundial sobre as Necessidades 



Educativas Especiais, realizada em 1994 em Salamanca/Espanha e a 

Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, ocorrida em 1999 

na Guatemala, além de outras convenções com temáticas mais específicas 

(FARIA, 2014b). 

 A deficiência é definida pela Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora 

de Deficiência (CONVENÇÃO, 2001) como “uma restrição física, mental ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 

exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social” (p. 3). 

Conforme proclamado em algumas declarações de acordos 

internacionais o paradigma de educação intenta acolher nas classes escolares 

regulares todo tipo de diversidade, seja ela de origem étnica, religiosa, sexual, 

cultural, linguística, econômica ou quaisquer outras. 

 Observemos como a Declaração de Salamanca (1994) o expressa. 

3. O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e super-dotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de 
população nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas, 
étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados (p. 3). 

O efeito da mobilização mundial repercutiu na legislação brasileira 

alguns anos após a sua origem. As leis de diretrizes e bases da educação 

nacional de 1961 e de 1971 (Leis 4.024/61 e 5.692/71) já expressavam que a 

educação de pessoas com deficiência2 deveria ocorrer, na medida do possível, 

no sistema geral de educação, com vistas a integra-los na comunidade. A 

Constituição Federal de 1988 e a lei de diretrizes e bases de 1996 (Lei 

9.394/96) reiteraram esses princípios (BRASIL, 1961; 1971; 1988; 1996; 

FARIA, 2014b). 

Contudo, na prática, pouco ou nada se alterou. A composição dicotômica 

das classes escolares perdurou de modo vigoroso até a primeira metade dos 

                                                             
2
 O termo utilizado na época para designar alunas/os com deficiência era o termo excepcional. 



anos 1990, ocasião em que os compromissos assumidos pelo Brasil nas 

convenções supracitadas começaram a ter efeito prático nas turmas escolares. 

O que se analisará a seguir, à luz dos dados do censo escolar do último 

quindênio, é como esse processo tem transcorrido. 

 

A inclusão escolar em dados estatísticos oficiais 

 

Os dados que serão apresentados nessa seção foram obtidos, em sua 

maioria, no Censo Escolar de 2013. O Censo Escolar é realizado anualmente 

em colaboração com as secretarias municipais e estaduais de educação e com 

todas as escolas públicas e privadas do país (BRASIL, 2011a).  

Após a coleta inicial do Censo Escolar, da divulgação preliminar dos 

dados consolidados, das possíveis retificações ou ratificações da comunidade 

e das secretarias de educação eles são publicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, amplamente conhecido 

como INEP (BRASIL, 2011a).  

 O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. 

Sua principal atribuição é avaliar, pesquisar e promover estudos sobre o 

Sistema Educacional Brasileiro visando  

[...] subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas 
para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e 
eqüidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos 
gestores, pesquisadores, educadores e público em geral (BRASIL, 
2011b). 

 O INEP é nacionalmente reconhecido por ser referência na realização de 

pesquisas sobre o Sistema Educacional Brasileiro. Em relação à educação 

básica3, pública e privada, o Censo Escolar é, sem dúvida, o principal 

instrumento de coleta de dados anuais das instituições escolares brasileiras em 

suas diversas etapas e modalidades4.  

Esse instrumento passa por modificações temporais que refletem o 

esforço em se adequar às demandas que contemporaneamente lhe são 

apresentadas. Em decorrência delas, por vezes, ocorre a inclusão de questões 

                                                             
3
 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 a educação 

básica compreende a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. 
4
 São consideradas como modalidades de ensino o ensino regular, a educação especial, a 

educação de jovens e adultos e a educação profissional (BRASIL, 1996).  



até então não investigadas no questionário do Censo Escolar. Por um lado, 

isso representa a possibilidade de ampliar a gama de informações coletadas, 

por outro, tais modificações acarretam a interrupção da construção da série 

histórica sobre alguns dados, que mesmo que não tenham sido suprimidos do 

questionário passam a ser coletados por categorias diferentes. 

Data de 1980, segundo Dias e Silva (2014) o início da coleta de 

informações sobre a educação básica e a educação especial no país. 

 As informações obtidas por meio do Censo Escolar advém das coletas 

anuais realizadas no mês de maio, cuja última quarta-feira do mês é 

considerada a data limite para que cada unidade escolar brasileira encaminhe 

ao INEP o formulário da pesquisa preenchido. 

A sua abrangência é apresentada pelo próprio Instituto, para o qual, o  

Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais 
de âmbito nacional realizado todos os anos [...] feito com a 
colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e 
com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país 
(BRASIL, 2011a). 

E complementa que as informações apresentadas no Censo Escolar se 

prestam, dentre outras finalidades, a 

[...] 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 alimentação e transporte escolar, distribuição 
de livros, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, 
Dinheiro Direto na Escola e Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) (BRASIL, 2011a). 

A descrição acima confirma a importância e a abrangência que o INEP 

atribui a esse instrumento nacional de pesquisa educacional e o porque dele 

ser uma referência informativa sobre a educação escolar no Brasil.  

Do ponto de vista deste trabalho a opção em adotá-lo como fonte de 

dados deve-se ao fato dele se constituir como o instrumento nacional que mais 

reúne informações sobre a educação nacional e por ser uma fonte primária de 

dados. Acrescenta-se a isso o fato de que, segundo Dias e Silva (2014), a par 

do Censo Demográfico Brasileiro, o Censo Escolar configura-se como uma das 

principais fontes de dados nacionais sobre as pessoas com deficiência.  

Quanto ao recente processo de inclusão escolar na educação escolar 

brasileira e seus possíveis impactos na estrutura organizacional das escolas e 



nas classes escolares no último quindênio, o Censo Escolar apresenta 

informações interessantes. Vejamo-las. 

Iniciaremos observando a trajetória histórica da quantidade total de 

matrículas na educação básica e, dessas, a quantidade de alunas/os com 

necessidades educacionais especiais5, do ano de 1998 ao ano de 2013. Veja a 

tabela 1. 

Tabela 1 - Matrículas gerais na educação básica e de 
alunas/os da educação especial no Brasil de 1998 a 2013 

Ano  
Total de alunas/os na 

educação básica 
    Alunas/os da                  

Educação Especial 

1998 51.768.862 337.326 

1999 54.216.412 374.699 

2000 54.258.759 382.215 

2001 55.568.510 404.743 

2002 54.716.609 448.601 

2003 55.265.848 504.039 

2004 56.174.997 566.753 

2005 56.471.622 640.317 

2006 55.942.047 700.624 

2007 52.179.530 654.606 

2008 52.321.667 657.272 

2009 52.580.452 604.884 

2010 51.549.889 702.603 

2011 50.972.619 752.305 

2012 50.545.050 820.433 

2013 50.042.448 843.342 

Tabela 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados apresentados por Dias e Silva (2014) e INEP, 
Censo Escolar 2013.  

  
Os dados da tabela acima evidenciam que houve oscilação na 

quantidade total de matrículas na educação básica, com a tendência de 

crescimento na quantidade total de alunas/os no período entre 1998 e 2005, 

que contabilizava no início do período um total de 51.768.862 matrículas e 

registrou aumento de 4.702.760 estudantes. 

O período posterior, entre 2006 e 2013, apresentou tendência inversa 

com decréscimo de 5.899.599 estudantes no total de matrículas realizadas na 

                                                             
5
 Há censos escolares e documentos oficiais nos quais o termo necessidades educacionais 

especiais – NEE é sinônimo de alunas/os com deficiência. No censo de 2013 a nomenclatura 
utilizada é alunos incluídos. 



educação básica, encerrando o período com um total de 50.042.448 

matrículas.  

O movimento da quantidade geral de matrículas no período analisado 

está simbolizado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 

Fonte: Produção própria a partir de dados apresentados por Dias e Silva (2014) e INEP, Censo 
Escolar 2013.  

 

Tendência inversa foi observada em relação à quantidade de matrículas 

de pessoas com deficiência, cuja tendência marcante, apesar das exceções 

representadas pelos anos de 2007 e 2009, é de crescimento. No início do 

período em 1998 a quantidade total de matrículas de pessoas com deficiência 

em escolas regulares e/ou especiais era de 337.326, no final do período a 

quantidade de matrículas foi de 843.342. 

No quindênio observado houve um aumento de quase cento e cinquenta 

por cento na quantidade total de alunas/os com deficiência matriculadas/os na 

educação básica, evidenciando um rápido crescimento desse público nas 

instituições escolares brasileiras o que impacta, certamente, o seu perfil social6. 

 O movimento do aumento do número de matrículas de pessoas com 

deficiência no período é apresentado no gráfico abaixo. Observe-o. 

                                                             
6
 Esse processo não ocorre sem tensões. Para mais informações a respeito ver FARIA, 2014a. 
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Gráfico 1 - Matrículas gerais na educação básica 
brasileira entre 1998 e 2013 



 

Gráfico 2 

Fonte: Produção própria a partir de dados apresentados por Dias e Silva (2014) e INEP, Censo 
Escolar 2013.  

 

O movimento das matrículas na Educação Especial pode ser observado, 

também, numa delimitação temporal menor e mais detalhado. A tabela 2 

evidencia a série de matrículas discriminadas por etapa de ensino no período 

entre 2007 e 2013.  

Tabela 2 - Número de matrículas na Educação Especial por etapa de Ensino - Brasil 2007-2013 

Ano 

Classes Especiais e Escolas Exclusivas Classes Comuns (Alunos Incluídos) 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

EJA 
Educação 

Profissional 
Educação 

Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

EJA 
Educação 

Profissional 

2007 64.501 224.350 2.806 49.268 7.545 24.634 239.506 13.306 28.295 395 

2008 65.694 202.126 2.768 44.384 4.952 27.603 297.986 17.344 32.296 546 

2009 47.748 162.644 1.263 39.913 1.119 27.031 303.383 21.465 34.434 718 

2010 35.397 142.866 972 38.353 683 34.044 380.112 27.695 41.385 1.096 

2011 23.750 131.836 1.140 36.359 797 39.367 437.132 33.138 47.425 1.361 

2012 18.652 124.129 1.090 55.048 737 40.456 485.965 42.499 50.198 1.659 

2013 16.977 118.321 1.233 57.537 353 42.982 505.505 47.356 51.074 2.004 

Tabela 2 

Fonte: Produção própria a partir de dados do Censo Escolar de 2013. 

A tabela 2 evidencia a concomitância da tendência de diminuição da 

quantidade de matrículas de pessoas com deficiência em classes especiais e 

em escolas exclusivas com o aumento progressivo e generalizado de 

matrículas em classes comuns. A tendência evidenciada está generalizada na 

educação básica uma vez que predomina em praticamente todas as etapas de 

ensino. 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 m

at
rí

cu
la

s 

Gráfico 2 - Matrículas na educação especial no Brasil 
entre 1998 e 2013 



Em relação às matrículas em classes especiais e em escolas exclusivas 

destaca-se que na educação infantil e no ensino fundamental a redução do 

número de matrículas no período de 2007 a 2013 foi constante e expressiva.  

Todavia, em relação ao ensino médio, a EJA e a educação profissional a 

tendência de queda do número do número de matrículas também está 

evidente, especialmente no período entre 2007-2010. Contudo, nessas três 

etapas de ensino há períodos de oscilação em que o número de matrículas 

apresenta elevação em relação ao ano anterior.  

Destaca-se que essa oscilação ocorre apenas entre os anos de 2011-

2013 e que a EJA é a única etapa em que a quantidade total de matrículas em 

2013 é superior à quantidade de matrículas em classes especiais e em escolas 

exclusivas em 2007. 

Os dados da tabela 2 evidenciam, também, que o aumento da 

quantidade de matrículas de pessoas com deficiência em turmas mistas ou, 

conforme nomenclatura do Censo Escolar, em classes comuns foi uma 

tendência generalizada e acentuada em toda a educação básica e em todas as 

etapas de ensino como a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino 

médio, a EJA e a educação profissional.  

 Observa-se que na educação infantil houve a redução mais significativa 

na quantidade de matrículas em classes especiais. Em 2007 a educação 

infantil registrou quantidade de matrícula em escolas ou classes especiais e/ou 

escolas exclusivas, se comparadas às matrículas em escolas regulares, 

superior a quarenta mil estudantes, evidenciando o predomínio das escolas e 

das classes especiais no início do processo de escolarização de pessoas com 

deficiência. Tendência que a partir de 2010 se inverteu com a predominância 

de matrículas em classes comuns. 

A EJA e a educação profissional, assim como a educação infantil, 

também possuíam em 2007 maior quantidade de matrículas em classes e em 

escolas exclusivas. O ano de 2010 representou igualmente o período de 

inversão dessa predominância, no qual a maioria das matrículas passou a ser 

nas classes comuns. 

A discrepância na quantidade de matrículas da educação infantil em 

2007 não se repetiu nem no ensino fundamental nem no ensino médio que em 



2007 apresentavam quantidade superior de alunas/os com deficiência 

matriculadas/os em classes comuns do que em classes ou escolas exclusivas.  

No ensino fundamental, em 2007, a quantidade de estudantes em 

classes e escolas especiais era similar à quantidade de pessoas com 

deficiência matriculadas em escolas comuns. Contudo, de 2007 a 2013 houve 

crescente tendência de aumento de matrículas nas classes comuns paralela à 

constante diminuição de matrículas em classes especiais e/ou escolas 

exclusivas. 

A proporcionalidade do total de matrículas na educação especial em 

2013 em relação às matrículas em escolas especiais e às matrículas em 

escolas comuns está expressa no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

Fonte: Produção própria a partir de dados do Censo Escolar de 2013. 

No que tange à localização, se urbana ou rural, das/os discentes da 

educação especial nota-se que no ano de 2013 houve proporcionalidade no 

atendimento realizado no campo em relação ao da cidade.  

A quantidade de pessoas com deficiência matriculadas em 2013 nas 

duas localidades equivaleu a pouco menos que 2% do total, ou seja, apesar do 

aumento vertiginoso na quantidade de matrículas de pessoas com deficiência o 

seu alcance quantitativo ainda é muito baixo, principalmente se considerado o 

último censo demográfico da população brasileira, no qual estima-se que cerca 

de 24% da população tenha algum tipo de deficiência (DIAS e SILVA, 2014).  

Para efeito de comparação, ressalta-se que conforme dados do censo 

escolar em 2009 a proporção de alunas/os com deficiência matriculadas/os na 

educação básica correspondia a 1,2% do total de matrículas. Isso reitera que 

apesar do vertiginoso aumento no número de matrículas a sua abrangência 

23% 

77% 

Gráfico 3 - Distribuição das matrículas 
da Educação Especial - Brasil 2013  

Classes Especiais e Escolas Exclusivas

Classes Comuns (Alunas/os incluídas/os)



quantitativa em relação ao universo de pessoas com deficiência ainda é muito 

pequena. Também, que o aumento de mais de duzentas e trinta mil matrículas 

na educação especial no período entre 2009-2013 representa estatisticamente 

uma proporção ainda muito pequena em relação ao total de matrículas da 

educação básica. 

 No que se refere à proporção de matrículas por dependência 

administrativa percebe-se que o atendimento escolar ofertado em escolas e em 

classes especiais é realizado, predominantemente, por instituições privadas, 

inversamente ao que se observa em relação ao atendimento escolar inclusivo 

ofertado, predominantemente, por instituições públicas. 

Esses dados revelam a manutenção de uma característica brasileira no 

atendimento escolar às pessoas com deficiência que é a predominância de 

instituições particulares e filantrópicas dedicadas à escolarização de pessoas 

com deficiência, sobretudo, no atendimento em escolas especiais.  

Essa predominância pode ser exemplificada pela atuação de instituições 

como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAEs e as 

Associações Pestalozzi que têm filiais espalhadas em várias cidades brasileiras 

já há mais de meio século.  

As instituições públicas brasileiras iniciaram o atendimento escolar 

sistemático às pessoas com deficiência com o advento da educação inclusiva, 

em meados dos anos 1990, motivo pelo qual houve o vertiginoso aumento na 

quantidade de matrículas de alunas/os com deficiência em escolas públicas 

regulares. Observe o gráfico 4.  

 
 

Gráfico 4 

             Fonte: Produção própria a partir de dados do Censo Escolar de 2013. 
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Gráfico 4 - Proporção de Classes 
Especiais e Escolas Exclusivas por 

dependência administrativa - Brasil 2013  
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 A predominância da escola privada no atendimento escolar às pessoas 

com deficiência em classes ou escolas especiais, contrário ao das instituições 

públicas que o faz de modo inclusivo está mais notória no gráfico 5. Observe-o. 

 
Figura 5 

Fonte: Produção própria a partir de dados do Censo Escolar de 2013. 

 Essa distinção de atuação justifica o fato de que no Brasil as instituições 

particulares e filantrópicas foram as mais incisivas em defender o não 

fechamento das classes e escolas especiais, no acirrado debate político e 

teórico em que esse processo transcorreu, em detrimento de correntes 

contrárias à manutenção do funcionamento dessas instituições com a oferta de 

atendimento escolar substitutivo ao ensino comum. 

 A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) preconiza um atendimento escolar especializado às 

pessoas público-alvo da educação especial, porém de modo complementar ou 

suplementar ao ensino regular, sendo ele ofertado nas próprias escolas em 

salas de atendimento multifuncional ou em escolas especiais. 

 

A deficiência intelectual: novo contexto, velhos problemas 

  

 Os dados apresentados não evidenciam a problemática condição em 

que o processo de inclusão escolar tem transcorrido. Há problemas no 

atendimento escolar de pessoas com deficiência de modo segregado, mas há 
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6% 
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também em uma inclusão marcada mais pela matrícula do que pela 

reestruturação da escola e do ensino em uma perspectiva de fato inclusiva7.  

 Um dos problemas da forma como a inclusão tem sido implementada no 

Brasil é a não preparação das/os profissionais da educação para lidarem com 

esse novo público. Também pela falta de estrutura adequada de trabalho na 

perspectiva inclusiva, que demandaria, entre outros fatores, a composição de 

turmas com menor quantidade de alunas/os; professoras/es bem 

remuneradas/os, com dedicação exclusiva e com momentos periódicos de 

planejamento coletivo; além da crucial articulação entre as/os professoras/es 

da escola regular com as/os docentes e demais profissionais da educação 

especial.  

 Em meio a essa problemática a rotulação de estudantes pela escola, 

como pessoas com deficiência intelectual, continua ocorrendo. Até o início dos 

anos 1990 a rotulação poderia embasar o encaminhamento automático de 

estudantes às escolas especiais, imprimindo marcas negativas e definitivas em 

sua identidade social uma vez que não era necessário haver laudo que a 

atestasse. A “percepção” docente era suficiente. 

 Atualmente não é mais possível fazer o encaminhamento de alunas/os 

com deficiência exclusivamente para as escolas especiais, já que atualmente 

elas/es, mesmo que recebendo atendimento educacional especializado8 em 

escolas especiais, são responsabilidade da escola regular e nos casos em que 

a escolarização ocorre exclusivamente em escola especial isso se dá, via de 

regra, por opção da família e não por recusa ou por encaminhamento 

automático das escolas comuns. Contudo, a prática de rotulação continua 

vigorosa. 

 Dias e Silva (2014) apresentam importante contribuição a esse respeito 

afirmando que comparando os dados do Censo Escolar com os do último 

Censo do IBGE há notória discrepância entre a quantidade de pessoas com 

deficiência nas escolas da educação básica brasileira. 

                                                             
7
 Não poderemos abordá-los devidamente aqui. Para ver mais pesquisar em FARIA, 2014a e 

PLETSCH, 2014. 
8 Conhecido como AEE e configura-se como um atendimento educacional suplementar ao 
ensino regular visando ampliar as suas possibilidades de aprendizagem escolar (FARIA, 
2014b). 



No caso da deficiência intelectual ela aparece em quantidade muito 

maior no censo escolar do que o que fora observado na população brasileira 

como um todo.  

Parte desse problema deriva da não obrigatoriedade do laudo para que 

alunas e alunos sejam lançados no censo escolar como tendo alguma 

deficiência, isso pode ser feito a partir da percepção da escola. O que acarreta 

a discrepância observada pelas autoras, sobretudo, no caso da deficiência 

intelectual9.  

No censo demográfico brasileiro de 2010 a investigação sobre as 

pessoas com deficiência foi realizada por meio do formulário da pesquisa por 

amostra. Os resultados apresentaram que há na população brasileira cerca de 

23,9% de pessoas com alguma deficiência. A incidência decrescente das 

deficiências no Brasil é: deficiência visual 14,4%, deficiência física 9,7%, 

deficiência mental/intelectual 5,7% e deficiência auditiva 4,7%10 (DIAS e SILVA, 

2014). 

No entanto, dados de 201211 revelam uma discrepância preocupante, na 

qual quase 70% das pessoas com deficiência matriculadas no Brasil foram 

consideradas como tendo deficiência mental ou intelectual. Veja a tabela 3. 

Tabela 3 - Número de alunas/os da Educação Básica 
por tipo de deficiência - Brasil 2012 

Tipo de Deficiência 

Total 
Visual Auditiva Física 

Mental 
(Intelectual) 

31.405 53.108 81.704 337.488 503.705 

6,20% 10,50% 16,20% 67% 99,9% 
                                                                     Tabela 3 

                 Fonte: Adaptado de Dias e Silva (2014). 

 

 A prevalência da deficiência mental/intelectual em relação às demais 

deficiências se mantém em todas as dependências administrativas, sejam elas 

públicas ou privadas.  

                                                             
9 O lançamento dessa maneira possibilita o lançamento daquelas/es cuja deficiência é apenas 
suposta e, por vezes, equivocada. 
10

 O somatório do percentual das deficiências não corresponde aos 23,9% da população 
estimada pelo Censo Demográfico porque há pessoas que possuem mais de uma deficiência e 
que são computadas em mais de uma categoria de deficiência. 
11

 Esse dado não aparece com esse detalhamento no Censo Escolar de 2013. 



 O reconhecimento da deficiência intelectual mediante algum laudo 

também é problemática (FARIA, 2014a), embora, ela geralmente seja mais 

eficiente em diferenciar a deficiência intelectual da dificuldade de aprendizagem 

e que não é, necessariamente, indicador da existência da deficiência. 

 A deficiência intelectual  

[...] se refere, grosso modo, a associação entre o funcionamento 
intelectual e a condição adaptativa do sujeito às situações da vida 
cotidiana. No geral, caracteriza-se por um processo de aprendizado 
muito mais lento que o normal e a algumas dificuldades em relação a 
vida diária, como calcular o troco, se locomover com autonomia entre 
locais na cidade, ter noção e autonomia em relação aos cuidados 
com a higiene pessoal, dentre outras limitações (FARIA, 2014a). 

 Os termos deficiência mental e intelectual são, de certa forma, 

sinônimos. A nomenclatura mais atual é o de deficiência intelectual, adotado no 

início deste século em substituição ao termo deficiência mental, amplamente 

utilizado desde o final do século XIX e por todo o século XX. A justificativa é 

que tal mudança ameniza a forte carga pejorativa que é atribuído a esse 

conceito, além de evitar possíveis confusões entre a deficiência mental e as 

doenças ou os transtornos mentais que são, indiscutivelmente, de natureza 

distintas12. 

A deficiência intelectual pode tornar o processo de aprendizagem mais 

difícil ou, pelo menos, mais lento, contudo, ela difere e muito da simples 

dificuldade de aprendizagem. 

 Adotando como referência os dados da Tabela 3 é possível deduzir que 

estão sendo enquadradas sob a rubrica de deficiência mental ou intelectual 

todas as pessoas que apresentam dificuldades mais notórias de aprendizagem, 

sem a devida distinção e problematização de ambos no contexto escolar, no 

processo de ensino-aprendizagem, na relação docentes ↔ alunas/os, na 

organização do trabalho escolar, dentre outras dimensões que se relacionam à 

possibilidade de aprendizagem efetiva13. 

 Todavia, o aspecto mais perverso e temível dessa rotulação é que ela 

repita a estereotipação, a estigmatização e o abandono de estudantes que 

ocorreu no passado com alunas/os que, mesmo sem qualquer deficiência, 

foram encaminhados às escolas especiais e que não conseguiram retornar às 

                                                             
12

 Para aprofundar nesse debate ver Faria (2014a). 
13

 No caso de pessoas com deficiência, almeja-se aprendizagens que possibilitem uma vida 
futura autônoma. 



salas comuns impedidos de trilharem a sua trajetória escolar com acesso à 

aprendizagem, à interação e a sociabilidade possíveis.  

 

Considerações  

 

 O paradigma da educação inclusiva repercutiu significativamente no 

último quindênio para o aumento do número de matrículas de pessoas com 

deficiência nas escolas públicas regulares brasileiras. 

 Houve um aumento vertiginoso da quantidade de matrículas de pessoas 

com deficiência em escolas regulares inversamente à diminuição significativa 

da quantidade de matrículas em escolas ou classes especiais, sobretudo, na 

educação infantil. Apesar disso, a quantidade de pessoas com deficiência 

matriculadas na educação básica no Brasil ainda é ínfimo, correspondendo, em 

2013, a quase 2% do total de matrículas.  

 O contraste entre o percentual de pessoas com deficiência intelectual 

informado pelo censo demográfico de 2010, com o de matrículas no censo 

escolar evidencia que no processo de inclusão escolar a deficiência intelectual 

continua sendo uma das deficiências consideradas como mais problemáticas 

pela escola e ao mesmo tempo, configurando-se como a rubrica sob a qual os 

problemas atinentes às dificuldades de aprendizagem e, talvez, de 

representantes das demais minorias que o paradigma de inclusão escolar 

preconiza, estão sendo enquadrados. 

 A rotulação de pessoas com dificuldades de aprendizagem, reais ou 

supostas, como sendo pessoas com deficiência intelectual evidencia a carência 

de critérios mais objetivos para defini-la, a dificuldade de muitas famílias em 

terem acesso a atendimento médico e, consequentemente, aos laudos que 

atestem a deficiência. 

 A partir dos dados apresentados revela-se a importância das instituições 

públicas escolares no sentido de fomentar o processo de inclusão escolar no 

Brasil em moldes não segregacionistas. Contudo, é necessário acompanhar 

sistematicamente esse processo no sentido de evitar que ele se consolide 

historicamente como um engodo por afirmar o embasamento em um paradigma 

que na prática não orienta às ações político-educacionais e o trabalho 

educativo realizado nas instituições de ensino Brasil afora. 



A persistência da atitude escolar de rotular arbitrariamente suas/seus 

discentes menosprezando os efeitos, por vezes, perversos que essa prática 

gera àquelas/es que forçosamente o receberam é preocupante e demanda 

sérios debates e estudos que o problematizem e visem construir soluções. A 

pesquisa ora apresentada é um convite à ampliação desse debate. 
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