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RESUMO 

 

PEREIRA, Michelle Melina Gleica Del Pino Nicolau. Deficiência, raça e gênero: análise de 

indicadores educacionais brasileiros. Programa de estudos Pós-graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 

 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os indicadores educacionais de pessoas com 

deficiência, em relação ao gênero e raça. As fontes de coleta dos dados foram o Censo 

Demográfico (IBGE, 2010), sobre a incidência populacional, e o Censo Escolar (MEC, INEP, 

2012) no que se refere às matrículas de alunos com deficiência visual, auditiva, física e 

intelectual no ano de 2012, na educação básica, por tipo de escolarização e etapa de ensino, 

em âmbito nacional e distribuídos pelas regiões geográficas. Os dados foram submetidos aos 

testes de hipótese Z baseado na distribuição normal, para duas amostras independentes, Qui-

Quadrado e coeficiente C de Cramér e analisados com base nas contribuições de Bourdieu 

(1983, 1998 e 2011), Louro (2003) e Munanga (1986, 1996), a respeito das divisões de ordem 

social e das relações de desigualdade de gênero e raça na perspectiva de investigar outras 

marcas sociais na análise dos processos de escolarização desses alunos, desconsideradas pela 

pesquisa educacional, assim como nas de Cury (2002, 2005 e 2008), Skrtic (1996, 2011) e 

Bueno (1999, 2008) sobre as políticas inclusivas e garantia de igualdade de oportunidades. 

Concluímos que a combinação entre as categorias gênero e raça intensificam a desigualdade 

no acesso à escolarização de pessoas com deficiência: maior número de matrículas de alunos 

do sexo masculino, declarados brancos, fato que também se reproduz no ensino segregado; as 

alunas negras com deficiência têm maior desvantagem de acesso à escolarização; os homens 

declarados brancos têm melhores possibilidades de progressão escolar, com maior número de 

matrículas no Ensino Médio.  

 

 

Palavras chave: deficiência - sexo – raça– escolarização – indicadores educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

PEREIRA, Michelle Melina Gleica Del Pino Nicolau. Disability , race and gender : analysis 

of brazilian education indicators. Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 

 

 

This study aimed to analyze the educational indicators of people with disabilities in relation to 

gender and race. Sources of data collection were the Demographic Census (IBGE 2010), on 

the incidence of population and the School Census (MEC, INEP, 2012) with regard to the 

enrollment of students with visual impairments, hearing impairments, physical and 

intellectual in the year 2012, in basic education, by type of schooling and education step, 

nationwide and distributed by geographic regions. The data were submitted to hypothesis 

tests, Z based on the normal distribution, for two independent samples, Chi-square and 

coefficient C of Cramér and analyzed on the basis of the contributions of Bourdieu (1983, 

1998 and 2011), Louro (2003) and Munanga (1986, 1996), about social divisions and 

relations of gender and race inequality in order to investigate other social tags in the analysis 

of the processes of education of these students , disregarded by educational research, as well 

as in those of Cury (2002, 2005 and 2008), Skrtic (1996, 2011) and Bueno (1999, 2008) on 

inclusive policies and equal opportunities. We conclude that the combination between the 

categories of gender and race intensify the inequality in access to education of persons with 

disabilities: increased enrollment of male white students, a fact that also reproduces in the 

segregated school; the black women students with disabilities have greater disadvantage of 

access to schooling; the white men have better possibilities for school progression, with the 

largest number of enrollments in high school. 

 

 

 

Keywords: disability - sex - race- education - education indicators 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se insere na linha de pesquisa Processos de escolarização, desigualdades 

sociais e diversidade cultural do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade, e teve por objetivo investigar a escolarização de alunos com deficiência, 

no sentido de verificar sua abrangência em relação a distinção de sexo e cor/raça. 

O interesse sobre este tema se ampliou na realização da pesquisa de mestrado, que 

teve como foco a língua escrita e surdez, em que se realizou a análise das práticas 

pedagógicas desenvolvidas em escola especial de orientação bilíngue. No período de coleta de 

dados, com a permanência na escola e a observação dos alunos nos momentos livres, se 

verificou que, ao menos no período da manhã, havia um número maior de alunos do sexo 

masculino, o que trouxe o questionamento da pesquisa, visto que durante minha formação 

como pedagoga, com habilitação em Deficiência Mental, tal fato também foi presenciado na 

realização dos estágios em classe especial e em instituição especializada para crianças com 

deficiência mental. 

Se considerarmos que as deficiências podem ser caracterizadas por anormalidades 

orgânicas, quais fatores levariam a um número, ao menos visualmente díspar, de crianças do 

sexo masculino nas instituições especializadas para pessoas com deficiência? 

Deste primeiro questionamento, no sentido de ampliar e aprofundar o tema, este 

trabalho teve como preocupação investigar se há distinção relevante do número de crianças 

deficientes em relação ao sexo e cor/raça, para além das condições intrínsecas às suas 

deficiências, verificando se as instituições se configuram com moldes de seletividade escolar. 

Para delimitação deste estudo foi realizado levantamento bibliográfico inicial de teses 

e dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando os 

seguintes pares de palavras chaves: deficiente-raça, deficiência-raça, deficiente-sexo, 

deficiência-sexo. 

Como critério de escolha das produções foram delimitadas as pesquisas em que os 

estudos se referiram a escolarização das pessoas com deficiência e as relações raciais e de 

gênero. Com o número reduzido de pesquisas com este enfoque, ampliamos o universo para 
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estudos que tinham como preocupação analisar ou apresentar dados quantitativos em relação a 

população com deficiência, segundo uma das variáveis sexo/raça
1
. 

O primeiro estudo de Souza (2011) caracterizou os alunos matriculados em classes 

comuns do ensino regular, da rede pública estadual de São Paulo, em relação ao tipo de 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, segundo 

a idade, sexo, as etapas da educação básica frequentada e os serviços de apoio pedagógico 

especializado recebido.  

A pesquisa foi realizada em um município do interior paulista, sendo a coleta dos 

dados efetuada por meio de consulta aos registros escolares dos anos de 2005 a 2009, 

entretanto, somente nos registros de 2008 e 2009 constavam informações sobre a variável 

sexo, desse modo, nos restringiremos somente as análises da autora a respeito deste período 

específico.  

O número total de matrículas segundo o sexo, nos anos de 2008 – 693 alunos e 2009 – 

723 alunos, revelaram que a maioria, sendo 64,8% em 2008 e 63,3% em 2009 correspondia ao 

sexo masculino. 

Para melhor compreensão dos dados, a autora realizou o cruzamento da variável sexo 

com as categorias de deficiência (deficiente mental, deficiente visual, transtorno global do 

desenvolvimento, deficiente auditivo, deficiente físico, deficiência múltipla, condutas típicas, 

altas habilidades/superdotação, autismo e sem informação), com o intuito de verificar se o 

predomínio do sexo masculino se manteria em relação a todas e, identificou que no ano de 

2008 com exceção dos alunos classificados com deficiência múltipla, com a maioria de alunos 

do sexo feminino, houve predomínio do sexo masculino em todas as demais. E no ano 2009 

os resultados apontaram que prevaleceram como maioria os alunos do sexo masculino em 

todas as categorias.  

Com base nos dados, Souza (2011) considera que houve o predomínio do sexo 

masculino entre a população com deficiência matriculada. E ressalta a hipótese de que os 

meninos mesmo sem algum tipo de deficiência tendem a ser direcionados à educação especial 

por apresentarem comportamentos tidos como inadequados aos padrões escolares, embora, 

não se tenha dados suficientes para esta comprovação, ainda que as duas categorias com 

                                                 
1 Os estudos serão detalhados no tópico Deficiência e as relações de gênero cor/raça 
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maior incidência de matrículas se refiram à deficiência mental e as condutas típicas, o que 

parece reforçar essa hipótese, mas que mereceria estudos aprofundados. 

O segundo estudo, de França (2010), investigou a implicação das deficiências sobre o 

atendimento, atraso e progressão escolar no Ensino Fundamental. Com base nos dados do 

Censo Demográfico Brasileiro de 2000, o autor traçou o perfil populacional das pessoas com 

deficiência, por idade, sexo e categorias de deficiência.  

Consultando as diferentes variáveis do Censo o autor verificou que a deficiência 

mental, as dificuldades e incapacidade de ouvir, as paralisias e a falta de membro tem 

predominância no sexo masculino, enquanto as dificuldades e incapacidade de enxergar e 

caminhar/subir escada têm predominância no sexo feminino. 

As duas principais causas da distribuição das deficiências por sexo seriam segundo 

França (2010): a estrutura etária populacional e a atribuição de papéis sociais. As mulheres 

apresentam maior longevidade, desse modo, seria esperado percentual superior nos grupos em 

que a deficiência está relacionada ao envelhecimento, como a dificuldade de enxergar. E as 

paralisias total/das pernas e a falta de membros são normalmente atribuídas aos homens, 

devido fatores externos relacionados aos riscos de acidente a que estão expostos, no trânsito, 

trabalho ou à violência. 

Conforme o autor, mesmo sem apresentar dados significativos, a variável sexo 

apresentou baixíssima interferência na implicação da deficiência sobre os elementos 

educacionais investigados, ou seja, atendimento, atraso e progressão escolar. 

Com estudo mais aprofundado sobre a escolarização das pessoas com deficiência e as 

relações raciais e de gênero, Gonzalez (2013) teve como preocupação analisar as matrículas e 

encaminhamento de alunos para Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAIs, com 

relação ao gênero e cor/raça, na rede Municipal de São Paulo, em 2011, bem como identificar 

e analisar as justificativas dos professores e coordenador pedagógico para encaminhamento 

destes alunos.  

O estudo foi realizado com base nas informações fornecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo a respeito dos alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Tendo identificado a repetição de 420 

estudantes com os mesmos dados, o número inicial de 4940 matrículas foi reduzido a 4520. 

Distribuídos em 2.737 meninos (60,55%) e 1783 meninas (39,45%), classificados segundo a 

cor/raça em 1982 brancos, 1300 pardos, 236 pretos, 984 não declarados e os alunos 
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declarados como amarelos e indígenas não foram considerados no estudo por corresponderem 

a um percentual inferior a 0,4%. 

A interpretação da autora a respeito dos dados coletados consistiu em que quase a 

totalidade dos tipos de deficiência era composta por maioria de alunos do sexo masculino, 

com exceção dos grupos surdez severa/profunda e baixa visão/visão subnormal e que na 

síndrome de Asperger e altas habilidades/superdotação os meninos totalizaram 100% dos 

alunos. 

Em relação aos tipos de deficiência, sexo e cor/raça, destacou o maior número de 

alunos classificados com deficiência intelectual, 2857 alunos.  Evidenciou-se que o grupo 

era composto por 1729 meninos, sendo 42,51% declarados brancos, 29,84% pardos e 21,34% 

não tiveram a cor/raça declarada. Gonzalez (2013) informa que entre as meninas essa 

proporção foi semelhante, o que para autora demonstra que não haveria grande diferença de 

cor/raça com relação ao sexo. 

Na busca de maior aprofundamento, o estudo apresenta as matrículas de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por sexo 

e cor/raça na Diretoria Regional de Educação de Guaianases, zona leste da Cidade de São 

Paulo, os quais, segundo análise da autora, evidenciaram similaridade com os dados 

municipais: das 528 matrículas desagregadas por sexo, verificou-se que a maioria, 57,95%, 

pertenciam ao sexo masculino e 42,05% ao sexo feminino. E de acordo com a classificação de 

cor/raça do total de matrículas, os alunos brancos representaram 37,12%, seguido dos 

estudantes pardos 35,08%, não declarados 25%, pretos 2,65% e indígenas 0,19% e que, entre 

todos os tipos de deficiência, o maior grupo de alunos era composto por aqueles classificados 

com deficiência intelectual (69,32%). 

Baseada nos dados, a autora conclui que, dos alunos atendidos nas SAAIs, em 2011, 

no município de São Paulo, a maioria era composta de deficientes intelectuais, do sexo 

masculino, classificados como brancos. Considerou o percentual de cor/raça entre meninos e 

meninas com deficiência intelectual bastante semelhante, demonstrando que a diferença de 

sexo seria mais acentuada que a de cor/raça, finalizando que não foi verificado o mesmo 

índice de encaminhamento de alunos negros, como encontrados em estudos abordados em seu 

referencial teórico.  

Como se vê, além de pouquíssimos estudos sobre a relação entre deficiência, sexo e 

raça, os dados apresentados por esses autores são geograficamente e quantitativamente muito 



14 

 

restritos. Com estudo relativamente próximo ao proposto, identificamos a pesquisa de Góes 

(2014) que utiliza de forma mais ampla os dados do Censo Escolar num período histórico 

2007-2012 com o objetivo de verificar se houve expansão do número de matrículas de alunos 

com deficiência intelectual e se esta expressa a ampliação do direito a educação, garantido 

pela legislação, como o acesso a escolarização, a oferta de atendimento pelo poder público, a 

inclusão escolar e as possibilidades de progressão. 

 O autor analisa escolarização de alunos com deficiência intelectual no Brasil e nas 

regiões do país, no período entre 2007 e 2012. A coleta de dados teve como fontes as 

informações do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), no que se refere aos 

dados censitários da população geral brasileira e os do Censo Escolar do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação, no que se refere à expansão das matrículas em relação à instância 

administrativa, etapa de ensino e o tipo de escolarização (ensino regular e educação especial). 

Goés (2014) identifica que, apesar do decréscimo das matrículas totais, há um 

aumento constante da quantidade e proporção de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais e com deficiência intelectual. Enquanto as matrículas de alunos com 

necessidades educacionais especiais, excluídas as dos alunos com deficiência intelectual 

apresentam um crescimento de 1,07 vezes de 2007 a 2012, as destes últimos sofreram um 

incremento de 2,47 vezes, ou seja, mais que o dobro das primeiras, o que mostra a influência 

que estas últimas exercem no cômputo geral das matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Os dados consolidados por instância administrativa (ensino público ou particular) 

indicam um aumento progressivo de matrículas de alunos com deficiência intelectual no 

ensino público. No ano de 2007 enquanto as matrículas no ensino público eram de 164.852 e 

no ensino particular 141.434, no ano de 2012, o ensino público contava com 584.186 

matrículas para 173.615 no ensino particular, isto é, o ensino público representou 77% das 

matrículas, enquanto o particular 23%, mas estes índices não refletiriam a migração do 

particular para o público, pois segundo o autor, não houve decréscimo nas matrículas no 

ensino particular. 

A análise das matrículas de alunos com deficiência intelectual por tipo de 

escolarização mostrou que, em 2007, o ensino regular representava 31% das matrículas para 

69% na educação especial. Em 2012, houve a inversão dos dados com 66% no ensino regular 

e 34% na educação especial, indicando um aumento significativo da inclusão no ensino 
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regular. No entanto, segundo Góes (2014, p. 103-104) enquanto o decréscimo de matrículas 

na educação especial foi de 205.981 em 2007 para 171.766 em 2012, o incremento na rede 

regular de ensino foi de 90.995 em 2007 para 337.674: “Ou seja, ainda que toda a redução das 

matrículas da educação especial tivessem migrado para o ensino regular, teríamos mais de 

200 mil matrículas novas: foram novos alunos diagnosticados como tal”. 

O estudo de Góes (2014) apresenta um panorama das matrículas de alunos com 

deficiência intelectual no âmbito nacional e regional, pretendemos aprofundar esta 

investigação a respeito da escolarização de alunos com deficiência, no sentido de verificar sua 

abrangência em relação a distinção de sexo e cor/raça, razão pela qual se justifica a presente 

pesquisa. 

 

Problema 

A educação básica, como direito das pessoas com deficiência, que se funda na 

perspectiva da igualdade de acesso ao sistema educacional, expressa relações excludentes e 

desiguais quando se analisam os contrastes e combinações entre as categorias gênero e raça?   

 

 

Objetivos Gerais 

Levantar, classificar e analisar a incidência das diferentes deficiências no Brasil, em 

relação a gênero e raça nos processos de escolarização, visando verificar, tal como afirma 

Skrtic (2011), as expressões de “injustiça institucionalizada” em relação ao predomínio 

masculino, assim como aos prejuízos existentes em relação aos negros. 

Dada as grandes diferenças econômicas, sociais, políticas, culturais e educacionais 

brasileiras, efetuar cotejamento e análise das possíveis diferenças regionais em relação à 

população designada no objetivo anterior.  

 

 

Objetivos Específicos 

Relacionar e analisar o número de matrículas de pessoas com deficiência nas redes de 

ensino em relação à cor/raça e sexo, com a incidência populacional, no Brasil e nas diferentes 

regiões geográficas. 
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Identificar e analisar a incidência de matrículas de alunos com deficiência, segundo o 

tipo de deficiência, em relação à cor/raça e sexo, no Brasil e nas diferentes regiões 

geográficas. 

Descrever e analisar a incidência de matrículas de alunos com deficiência, segundo o 

tipo de escolarização (inclusão x segregação), em relação à cor/raça e sexo, no Brasil e nas 

diferentes regiões geográficas. 

Analisar a progressão escolar na educação básica de alunos com deficiência, em 

relação a cor/raça e sexo, no Brasil. 

 

Hipóteses  

As hipóteses abaixo introduziram o estudo e possibilitaram o detalhamento e análise 

estatística conforme apresentação no Capítulo II. 

A incidência de matrículas é significativamente maior entre alunos do sexo masculino 

em comparação com as do sexo feminino, independentemente do tipo de deficiência. 

A incidência de matrículas é significativamente maior entre alunos brancos do que 

entre negros, independentemente do tipo de deficiência. 

A incidência de matrículas de alunas do sexo feminino brancas é significativamente 

maior do que a das alunas do sexo feminino negras, independentemente do tipo de 

deficiência. 

A incidência de matrículas de alunos do sexo masculino no ensino segregado é maior 

do que as do sexo feminino, independentemente do tipo de deficiência.  

A incidência de matrículas no ensino segregado de alunos brancos é 

significativamente maior do que de a de alunos negros, independentemente do tipo de 

deficiência. 

O nível de escolaridade alcançado de alunos do sexo masculino é significativamente 

maior em comparação com as do sexo feminino, independentemente do tipo de deficiência. 

O nível de escolaridade alcançado dos alunos brancos é significativamente maior do 

que dos negros, independentemente do tipo de deficiência. 
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Todas as hipóteses anteriores assumem maiores proporções nas regiões menos 

desenvolvidas, em razão dos padrões mais tradicionais em relação às impossibilidades de 

aprendizagem por parte dessa população.  

Obs. As matrículas acima designadas serão organizadas de forma a oferecer 

informações sobre a sua incidência global, por tipo de escolarização e por progressão escolar. 

Procedimentos de pesquisa 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes procedimentos: 

A) Sobre a população em geral 

Coleta e organização dos dados estatísticos sobre a população em geral constantes do 

Censo Populacional do IBGE 2010, para cotejamento com os dados de escolarização. 

Os dados foram coletados no site do IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br/), na seção 

Censo Demográfico e Contagem da População, que contém dados organizados por temas, 

apresentando um conjunto de tabelas nacionais, por região e unidade de federação. Neste 

estudo foram utilizadas as informações das tabelas da População residente, por tipo de 

deficiência, segundo o sexo, a cor ou raça e frequência à escola ou creche. 

B) Sobre a escolarização 

Coleta e organização de dados estatísticos constantes do Censo Escolar de 2012, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

segundo os indicadores contidos nos objetivos específicos. 

Os microdados do Censo Escolar são organizados em arquivos anuais e contêm 

informações classificadas nas variáveis: escolas, turmas, matrículas e docentes. O download 

dos dados ocorreu no ano de 2013 e considerando o objetivo deste estudo, foram utilizados 

somente os microdados de matrículas.  

O programa SPSS Statistics 21 foi utilizado para importação e organização dos 

microdados. Com o recurso de Seleção de Casos, os dados foram agrupados pelo critério 

Modalidade de Ensino e, posteriormente, submetidos à sistematização a partir da opção 

Estatística descritiva: Tabela de referência cruzada, com a definição das categorias: sexo, cor 

ou raça, tipos de deficiência e etapa de ensino. 
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Como o arquivo das matrículas é desagregado por unidade de federação, cada Estado 

foi importado e processado individualmente. Com as tabelas organizadas exportadas para o 

Excel, possibilitando o agrupamento dos dados por região, para elaboração de tabelas com 

dados nacionais. 

 

Análise dos dados 

Os dados coletados foram analisados com base nas contribuições de Cury (2002, 

2005), Skrtic (1996, 2011) e Bueno (1999, 2008) referentes às políticas inclusivas, que têm 

como princípio a garantia de igualdade de oportunidades, tendo em vista a redução da 

desigualdade social, com o combate a quaisquer formas de discriminação quanto a sexo e raça 

para verificarmos se a proposição do direito a educação se concretiza com o acesso, 

frequência e permanência em todas as etapas da educação básica, efetivando assim a 

igualdade de oportunidades.  

De Bourdieu (2011, 2012), Louro (2003) e Munanga (1986, 1996) ressaltam-se as 

contribuições a respeito das divisões de ordem social e das relações de desigualdade em 

relação ao gênero e raça, na perspectiva de investigar outras marcas sociais para análise dos 

processos de escolarização desses alunos, usualmente desconsideradas pela pesquisa 

educacional. 

 Desse modo, analisamos o sistema educacional como instância que produz e reproduz 

a desigualdade de gênero e raça. E a partir da análise comparativa dos fatores naturais (sexo e 

raça) pretendemos identificar se estes elementos persistem e servem para justificar a 

desigualdade na mobilidade social. 

Para tanto, foram organizadas tabelas por meio dos indicadores de incidência da 

deficiência em relação à população em geral bem como das matrículas globais, por tipo de 

deficiência, por tipo de escolarização e progressão, sua distribuição por sexo e cor/raça, na 

educação básica. 

As tabelas foram analisadas com o teste Z baseado na distribuição normal para duas 

amostras independentes, o teste Qui-Quadrado, que tem a função de comprovar há existência 

de diferença significativa entre o número observado de indivíduos, com o esperado de 

frequências, indicando a relação entre as categorias. E o coeficiente C de Cramér, que é uma 

medida do grau de associação ou relação entre duas variáveis (SIEGEL & CASTELLAN JR, 

2006). 
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A tese está organizada em dois capítulos, o primeiro aborda a concepção de 

deficiência e as políticas brasileiras de educação especial. Os conceitos de raça, gênero e suas 

implicações no processo de escolarização. Por fim, a interface entre deficiência e as relações 

de gênero e cor/raça. 

O capítulo II apresenta as informações utilizadas para classificação da população com 

deficiência no Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e no Censo Escolar de 2012 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Posteriormente, são apresentados e analisados os dados 

de caracterização da população e as matrículas de pessoas com deficiência, em relação à 

cor/raça e sexo, no Brasil e nas diferentes regiões geográficas. 
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CAPÍTULO I  

A ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA:  

distinções de raça/cor e gênero 

   

A política atual da educação especial atribuiu a esta modalidade de educação escolar 

uma perspectiva inclusiva, que prevê o atendimento educacional preferencialmente na rede 

regular de ensino e tornou específico o público-alvo atendido (educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação). 

Na medida em que esta investigação pretende analisar a relação entre deficiência, raça 

e gênero, consideramos necessário organizar este capítulo em três grandes temas, com base 

nos autores de referência. 

Assim, iniciaremos pela discussão sobre deficiência e escolarização, envolvendo a 

polêmica sobre sua caracterização para, em seguida, tratar do direito à educação dessa 

população, apresentando contribuições de autores que analisam as políticas de educação 

especial no Brasil. 

 Em seguida, trataremos da questão das relações raciais, abrangendo o conceito de raça 

para compreensão dos meios de classificação da população. Abordaremos também o mito da 

democracia racial, para desmitificar a ideia de igualdade entre a população.  

Depois disso, apresentaremos uma discussão a respeito de gênero, como categoria de 

análise, e o processo de desigualdade e inferiorização social da mulher.  

Finalizaremos este capítulo com a interface das categorias deficiência, gênero e 

cor/raça, com a articulação de estudos que discutem a escolarização das pessoas com 

deficiência com formas múltiplas ou agravadas de desigualdade por causa do sexo e cor/raça. 

 

1. DEFICIÊNCIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

1.1.Concepção da deficiência 

 

Considerando que se pretende verificar a relação entre deficiência, raça e sexo, nas 

oportunidades educacionais, a concepção de deficiência apresentada neste trabalho parte de 

uma perspectiva que tem como princípio que, além da marca biológica, exercem importância 
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fundamental os processos sociais pelos quais os indivíduos assim classificados constituem-se 

como sujeitos. Em outras palavras, sem desconsiderar a caracterização do ponto de vista 

clínico como essencial na construção do conceito de deficiência, entende-se que, como 

manifestação concreta, ela se expressa na relação do indivíduo com o meio.  

Embora essa concepção pareça estar disseminada pelo campo da educação especial, 

verifica-se, em boa parte da produção acadêmica, que os indivíduos investigados são 

caracterizados, basicamente, pelas manifestações da deficiência, com base nas contribuições 

da medicina, de um lado, quando essas manifestações podem ser descritas pelos sintomas 

evidentes (como a cegueira e a surdez) e, de outro, pela psicologia, quando as manifestações 

são descritas por meio do afastamento da curva normal (no caso das deficiências intelectuais). 

Procurando nos aprofundarmos nessa discussão, vamos nos valer das contribuições de 

Skrtic (1996), para quem a produção do conhecimento da educação especial tem sido objeto 

de dois tipos de críticas em relação ao conhecimento da educação especial: a crítica prática e a 

crítica teórica.  

Segundo ele, a crítica prática do conhecimento da educação especial foi proveniente 

do campo profissional e social, no âmbito dos movimentos civis dos EUA, envolvendo pais, 

adultos deficientes, defensores dos direitos das pessoas deficientes e até parte de especialistas 

insatisfeitos com seus resultados.  

Esse tipo de crítica, segundo Skrtic (1996), por meio de argumentos morais, éticos, 

legais e políticos, centrou-se nos modelos, procedimentos e práticas da educação especial, 

conseguindo inclusive mudanças nas leis, mas não exerceu qualquer contraposição ao 

conhecimento teórico que as fundamentam. Para ele, esse deveria ser o ponto crucial que 

possibilitaria mudanças de base nas ações da educação especial e, diante disso, o autor voltou-

se a análise das críticas já efetivadas neste campo, utilizando como fonte um expressivo 

conjunto de publicações norte-americanas, subdividindo-o em três grandes correntes:  

- a primeira, que considerava a educação especial como ateórica, ou seja, sem uma 

base teórica de sustentação;  

- a segunda, que sustentava que a educação especial utilizava duas bases distintas na 

sua natureza (biologia x psicologia). Ou seja, uma base confundida, por não se 

aperceber que a primeira se baseia na relação normal-anormal de modelo 

patológico da medicina (biologia), que define o normal/anormal de acordo com a 

presença ou ausência de sintomas biológicos detectáveis; e a segunda, desenvolvida 
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pela psicologia, que se baseia no conceito da curva normal, definindo a 

anormalidade segundo a amplitude com que um indivíduo se distancia da média de 

uma população; 

- por fim, a terceira, a qual considerava que a educação especial apoiava-se em uma 

base equivocada, na medida em que seriam as ciências sociais que poderiam 

oferecê-la, posto que a deficiência constitui expressão localizada de desvio social.  

A primeira perspectiva, que indicava que a educação especial seria ateórica, por ser 

guiada por um conjunto de suposições com a ausência de uma teoria norteadora, é contestada 

por Skrtic (1996), ao considerar a educação especial como um sistema de serviços 

racionalmente concebido e coordenado, por entender que suas suposições derivam 

diretamente das teorias da biologia e psicologia quando se referem à incapacidade dos 

indivíduos, além das teorias positivista e de racionalidade organizativa, ou seja, ainda que 

guiadas por suposições inconscientes, dificilmente se pode afirmar que não tivessem nenhuma 

base teórica. 

O segundo tipo de crítica, de uso confundido pela educação especial das ciências 

biológicas e psicológicas de caracterização da anormalidade, também é contestado por ele, 

pois o uso que a educação faz é o de exatamente distinguir uma da outra na definição dos 

quadros patológicos. Por exemplo, diferentemente de quadros de evidente anomalia orgânica, 

como a surdez e a cegueira, nos casos de retardo mental leve, que não apresentam nenhum 

sinal biológico, o diagnóstico se baseia na realização de um teste de quociente intelectual que 

define a gravidade do retardo pelo afastamento do padrão normal de resposta. 

 E, por fim, temos a terceira crítica, de que a educação especial se basearia em uma 

teoria equivocada, por se restringir às teorias derivadas da psicologia e do campo da medicina 

(biologia), fundamentada no argumento de que estas se situam na causa raiz de desvio do 

indivíduo e excluem de suas considerações os fatores causais que se encontram nos amplos 

processos sociais e políticos externos ao indivíduo. Esta também é rejeitada por Skrtic (1996), 

por considerar que a marca pessoal da deficiência definida segundo a biologia ou psicologia 

deve ser considerada, mas que, no entanto, a ela deveria se incorporar a perspectiva 

sociológica que contribuiria para uma visão mais abrangente e precisa da condição da 

deficiência. 

Nesse sentido, as consequências que Skrtic (1996) retira da crítica às críticas 

desenvolvidas sobre o conhecimento teórico da educação especial são as de que falta, na 

caracterização da população da educação especial, a contribuição da sociologia para que, 
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juntamente com as ciências biológicas e psicológicas pudessem conceituar de forma mais 

precisa e abrangente essa população, o que deveria redundar em transformações profundas e 

radicais nos modelos, procedimentos e práticas da educação especial.   

Bueno (1999) parece oferecer contribuição que acrescenta nova perspectiva de análise 

àquela produzida por Skrtic (1996), na medida em que retorna às origens do pensamento 

social quando realiza análise sobre as concepções positivistas de normalidade e patologia 

social, visto que tanto Comte quanto Durkheim vão buscar na biologia a base para o 

desenvolvimento de suas teorias, por entenderem que essa teria alto nível de precisão na 

designação do normal e do patológico, ao considerar a doença como um desvio do estado 

habitual de saúde. 

Durkheim (1983, p. 110), na tentativa de determinar, sob a perspectiva da sociologia, a 

distinção entre normalidade e patologia dos fenômenos sociais, afirma que esses confinam 

“duas ordens de fatos bastante diferentes: aqueles que são o que devem ser e aqueles que 

deveriam ser diferentes daquilo que são, os fenômenos normais e os fenômenos patológicos”. 

Sendo assim, o autor alerta para o risco de determinar prematuramente as relações 

entre estado normal ou patológico, indicando como princípio a busca por algumas 

manifestações exteriores, perceptíveis e objetivas, que permitam reconhecer qualquer destas 

duas ordens dos fatos. 

Para Durkheim (1983) qualquer fenômeno sociológico ou biológico pode ser descrito 

de formas diferentes, sendo de dois tipos:  

Umas são comuns a toda a espécie; encontram-se, se não em todos os 

indivíduos, pelo menos na maior parte deles e apresentam variações de um 

sujeito para outro compreendidas entre limites muito próximos. Outras são 

excepcionais; além de surgirem apenas em minorias, muitas vezes não chegam 

a durar a vida inteira do indivíduo. São uma exceção tanto no tempo como no 

espaço (DURKHEIM, 1983, p. 114). 

 

Nesse sentido, para determinação da normalidade ou anormalidade de um fenômeno 

social, o sociólogo, após constatar por meio da observação que o fato é geral, deve verificar se 

as condições que determinaram esta generalidade no passado permanecem no presente ou se, 

ao contrário, se modificaram.  

Constatada a generalidade de um fenômeno, podem-se formular três regras para 

definição entre estado normal ou patológico:  



24 

 

1º - Um fato social é normal para um tipo social determinado, considerado 

numa fase determinada de desenvolvimento, quando se produz na média das 

sociedades desta espécie, consideradas numa fase correspondente de 

desenvolvimento. 

2º - Os resultados do método precedente podem verificar-se mostrando que a 

generalidade do fenômeno está ligada às condições gerais da vida coletiva do 

tipo social considerado. 

3º - Esta verificação é necessária quando este fato diz respeito a uma espécie 

social que ainda não cumpriu uma evolução integral (DURKHEIM, 1983, p. 

118). 

 

Para Bueno (1999, p. 60), a sociologia de Durkheim, mesmo que de forma 

inconsciente, também serve de base para a caracterização da população da educação especial, 

na medida em que correspondem às regras acima mencionadas, porque utilizam do desvio da 

normalidade média e “se reportam às condições gerais da vida coletiva, ou seja, à dificuldade 

de aprender na escola e de se ajustar aos padrões sociais estabelecidos; e finalmente, porque 

estabelecem a forma de sua correção, a inserção em processos de educação especial”. Para ele 

não falta a contribuição das ciências sociais para a caracterização da deficiência como 

fenômeno social, mas é preciso ultrapassar a visão sociológica positivista até hoje 

hegemônica, que sustenta a produção de conhecimento teórico da educação especial. 

Na realidade, segundo Bueno (1999, p. 49), as deficiências ou distúrbios orgânicos
2
 e 

não orgânicos são determinados não por distinções universais abstratas, mas respondem a 

determinações historicamente construídas: “Sob o manto da excepcionalidade são incluídos 

indivíduos com características as mais variadas, cujo ponto fundamental é o desvio da norma, 

não a norma abstrata, que determina a essência a-histórica da espécie humana, mas a norma 

construída pelos homens nas suas relações sociais”. 

O núcleo do problema estaria no fato de se considerar determinadas características 

como não universais frente à espécie humana, evidenciadas por excepcionalidades de origem 

fundamentalmente orgânica, como as deficiências físicas, mentais e sensoriais, ou seja, o que 

caracterizaria a excepcionalidade em nossa sociedade seria a representação da totalidade do 

indivíduo dentro uma perspectiva estreita e abstrata, na qual se considera somente sua marca 

divergente e negativa.   

Por outro lado, segundo Bueno (1999), se as anormalidades ocasionam dificuldades, 

essas são efetivamente determinadas nas relações concretas entre o indivíduo e o meio, sendo 

                                                 
2
 A obra deste autor, publicada inicialmente em 1993, utiliza o termo “excepcionalidade” para designar a 

população da educação especial, que entrou em desuso. No entanto, tal como afirma em obra mais recente, se 

substituirmos este termo pelo atual (necessidades educacionais especiais), suas considerações continuam 

bastante pertinentes. Nesta tese, quando nos referirmos à população da educação especial em geral, utilizaremos 

os termos “deficiência/distúrbios”, por se aproximarem mais das designações aceitas oficialmente. 
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que tais distinções respondem a determinações historicamente construídas. Sem negar que 

uma parcela de crianças consideradas excepcionais possui características pessoais que 

acarretam dificuldades às suas vidas, a determinação das maiores ou menores possibilidades 

de sucesso escolar e integração social residem em suas condições concretas de vida, que na 

sociedade de classes, se restringem aos estratos superiores: 

Nesse sentido, dois indivíduos com o mesmo quadro de excepcionalidade 

podem ser caracterizados de forma diferente, na medida em que a 

determinação de suas dificuldades não está isenta das possibilidades que lhes 

são oferecidas no sentido de preveni-las, minimizá-las e, até mesmo, superá-

las totalmente (BUENO, 1999, p. 52). 

 

No entanto, tal como afirma Bueno (1999), a visão positivista ainda hegemônica trata 

as deficiências como totalidade, na medida em que suas pretensas dificuldades são atribuídas 

somente às suas características orgânicas, não considerando quais outras marcas esse 

indivíduo possui que podem favorecer ou prejudicar uma inserção social qualificada. 

Sob essa perspectiva, portanto, ao se trabalhar ou se investigar a escolarização de 

alunos com deficiência, é preciso incluir em qualquer dessas ações (práticas ou teóricas), além 

das marcas intrínsecas que evidentemente eles possuem, as distinções de classe, cor/raça e 

gênero. 

   

1.2 As políticas brasileiras de educação especial  

 

No que tange às pessoas com deficiência e o direito à educação, a Declaração de 

Salamanca (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS, 1994) é considerada um dos marcos fundamentais da inclusão escolar.  

Ao analisar criticamente o conceito de inclusão escolar, Bueno (2008, p. 46) destaca 

que, na realidade, a declaração de Salamanca reconheceu que as políticas educacionais de 

todo o mundo fracassaram no que se refere à universalização da educação obrigatória, bem 

como à modificação e diversificação tanto das políticas quanto das práticas escolares 

sedimentadas na perspectiva da homogeneidade do alunado, na medida em que afirma: 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar 

todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças 

deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de 

origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias 
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linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados 

ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de diferentes 

desafios aos sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo 

"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou 

jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de 

deficiências ou dificuldades de aprendizagem (CONFERÊNCIA MUNDIAL 

SOBRE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, 1994, p.03). 

 

Constata-se, portanto, que a população abrangida pela Declaração abarca desde as 

crianças com deficiência até “outros grupos desavantajados ou marginalizados”, ou seja, 

praticamente toda a população pauperizada econômica, social e culturalmente, mas que não 

vai ao cerne da questão, qual seja, o da produção social dessa população. 

Assim, a solução para a inserção social de todo esse espectro social, seria o da 

inclusão escolar que, por consequência, redundaria em formas mais adequadas de inserção 

social, perspectiva colocada sob crivo crítico por Bueno (2008), quando argumenta que, sem o 

ataque frontal às formas sociais de produção da miséria, a inclusão escolar e social não se 

efetivaria. 

Na medida em que, mesmo reconhecendo que o conceito de “necessidades educativa 

especiais” abrange esse largo espectro de sujeito, a Declaração somente indica que as escolas 

devem acolher, entre outras, as minorias étnicas. No entanto, em toda a declaração, ao tratar 

do problema da escolarização de alunos com deficiência, não há qualquer referência à relação 

entre deficiência e relações raciais. Um bom exemplo disto pode ser constatado no tópico (IV 

– Áreas Prioritárias) das Diretrizes para ação nos planos regional e internacional, o qual inclui 

a educação pré-escolar, a preparação para a vida adulta, a educação das mulheres e a educação 

continuada e de adultos, sem qualquer referência ao problema racial. 

Com relação às questões de gênero, a Declaração reitera a necessidade de atenção 

especial à garantia da igualdade de acesso e oportunidade educacional para meninas e 

mulheres com deficiência e o seu destaque como área prioritária com orientações para ação 

em nível nacional, oriundo do reconhecimento de que elas se encontram em dupla 

desvantagem, com recomendações expressas de esforço especial para que tenham acesso à 

escola. No entanto, não ataca o cerne da desigualdade feminina, qual seja, o da dominação 

masculina que, se atinge ás mulheres em geral, se abate de forma muito mais gritante sobre 

aquelas pertencentes às camadas populares.  
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece que o ensino deve ser ministrado 

com base no princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e, em 

seu artigo 208, atribui ao Estado o dever de garantia de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN 9394/96) reafirma o direito à educação, com a 

criação do conceito de educação básica, que reúne as três etapas de ensino: educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. Segundo Cury (2008, p. 294), a educação básica se 

configura como um direito e uma nova forma de organização da educação escolar nacional: 

“A educação básica é um conceito mais do que inovador para um país que, por séculos, 

negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos, o direito ao conhecimento pela ação 

sistemática da organização escolar”. 

Segundo este mesmo autor, a LDB, por meio do conceito de educação básica, expressa 

uma declaração de direito de todos a uma educação escolar com elementos comuns, 

combatendo assim a desigualdade, discriminação e intolerância. Incorpora, também, o direito 

à diferença, pois estabelece a ligação entre igualdade e equidade, com a formalização legal do 

atendimento a determinados grupos sociais, como as pessoas com deficiência e os 

afrodescendentes – que devem ser sujeitos de uma desconstrução de estereótipos, 

preconceitos e discriminação – bem como os jovens e adultos que não tiveram oportunidade 

de se escolarizar na idade própria: “A educação básica deve ser objeto de uma política 

educacional de igualdade concreta e que faça jus à educação como o primeiro dos direitos 

sociais inscrito na CF, como direito civil inalienável dos direitos humanos e como direito 

político da cidadania” (CURY, 2008, p. 301). 

Em 2009, o Decreto 6.949 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, que reconhece a deficiência como um conceito em evolução, que 

resulta da interação entre estes indivíduos e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 

impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Estabelece também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo 

de deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerente ao ser humano. 

A convenção ressalta a preocupação de as pessoas com deficiência continuarem a 

enfrentar barreiras contra sua participação como membros iguais da sociedade e com as 

difíceis situações enfrentadas, por estarem sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de 

discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, origem nacional, étnica, nativa ou 

social, entre outras, salientando o fato da maioria viver em condições de pobreza, 
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reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre essas 

pessoas. 

Os princípios gerais definidos pela convenção são: respeito pela dignidade inerente, a 

autonomia individual; a não-discriminação; a plena e efetiva participação e inclusão na 

sociedade; o respeito pela diferença, a aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana; a igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre homens 

e mulheres; o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e o 

direito das crianças com deficiência de preservarem sua identidade.  

Com relação às mulheres e meninas com deficiência, destaca que os Estados partes 

reconhecem que elas estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação, portanto devem ser 

tomadas medidas para assegurar o avanço e o empoderamento das mulheres, para garantir o 

pleno e igual exercício, o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos 

na presente Convenção. 

O Decreto 7.612 de 2011 instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Plano Viver sem Limite, que tem por finalidade promover por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos 

direitos das pessoas com deficiência, nos termos da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pelo Decreto 6.949/2009. 

Neste decreto, pessoas com deficiência são definidas como aquelas que apresentam 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com os demais.  

As diretrizes do Plano Viver sem Limites visam a garantia de: sistema educacional 

inclusivo; equipamentos públicos de educação acessíveis, inclusive meio de transporte 

adequado; ampliação da participação no mercado de trabalho, mediante sua capacitação e 

qualificação profissional; ampliação do acesso às políticas de assistência social e de combate 

à extrema pobreza; prevenção das causas de deficiência; ampliação e qualificação da rede de 

atenção à saúde, em especial os serviços de habilitação e reabilitação; ampliação do acesso à 

habitação adaptável e com recursos de acessibilidade; e promoção do acesso, do 

desenvolvimento e da inovação em tecnologia assistiva. 

A promulgação da Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de 

preconceito contra as pessoas com deficiência, por meio do Decreto 3.956/2001 ressalta em 
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seu texto a preocupação com a discriminação de que são objeto as pessoas em razão de suas 

deficiências. Nesse sentido, reafirma que estas têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que qualquer outra pessoa, inclusive o direito de não serem submetidas a 

discriminação com base na deficiência, que emanam da dignidade e da igualdade que são 

inerentes a todo ser humano. 

Tendo como objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação e propiciar 

a plena integração das pessoas com deficiência à sociedade, a convenção parte das definições 

para os termos como segue: “o termo deficiência significa 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”; e o termo discriminação significa toda diferenciação, exclusão, restrição baseada, 

antecedente e consequente de deficiência, que tenha efeito ou propósito de impedir ou anular 

o reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais das 

pessoas com deficiência. 

A educação especial e o atendimento educacional especializado estão previstos no 

Decreto 7.611, de novembro de 2011, que prevê a garantia de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e 

com oferta preferencialmente na rede regular de ensino.  

O artigo 4º do referido decreto destaca que cabe ao poder público estimular o acesso 

ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino 

regular, assegurando a dupla matrícula. 

As políticas inclusivas podem ser entendidas, segundo Cury (2005), como estratégias 

voltadas para universalização de direitos civis, políticos e sociais. Elas se voltam para 

indivíduo e para todos, sustentadas pelo Estado, pelo princípio da igualdade de oportunidades 

e pela igualdade de todos ante a lei, tendo em vista a redução da desigualdade social. Nesse 

sentindo, as políticas públicas não são destinadas a grupos específicos por causa de suas raízes 

culturais, étnicas ou religiosas e tem como meta combater todas e quaisquer formas de 

discriminação que impeçam o acesso a maior igualdade de oportunidades e de condições. 

O conceito de políticas inclusivas, ainda segundo o autor (2005), pode também ser 

entendido em relação ao direito à diferença, nos quais se mesclam questões de gênero, etnia, 

religião, deficiência, em que tais políticas se afirmam como estratégias voltadas para a 

focalização de direitos para determinados grupos marcados por uma diferença específica, 
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grupos esses entendidos como socialmente vulneráveis, seja devido a uma história marcada 

pela exclusão, seja pela permanência de tais circunstâncias em sequelas manifestas. Essa 

busca de igualdade entre os grupos vulneráveis abdica das iniciativas voltadas à garantia da 

igualdade legal entre todos os indivíduos. 

A focalização de direitos para determinados grupos é oriunda da desconfiança das 

políticas universalistas por sua insuficiência, pois, em realidade tais políticas de caráter 

universalista não têm conseguido alcançar o objetivo de tratar a todos igualmente e, dessa 

forma, focalizar grupos específicos se basearia no princípio de equidade, compensando ou 

reparando as sequelas do passado. Conforme Cury (2005, p. 24), a equidade não é uma 

suavização da igualdade, por tratar-se de um conceito distinto que estabelece uma dialética 

com a igualdade e a justiça, isto é, entre o justo e o equitativo. É o momento de equilíbrio 

balanceado ao considerar tanto as diferenças individuais de méritos quanto as diferenças 

sociais, visando eliminar as discriminações: 

As políticas inclusivas compensatórias visam, então, a corrigir as lacunas 

deixadas pelas insuficiências das políticas universalistas. Com isso se pretende 

equilibrar uma situação em que a balança sempre tendeu a favorecer grupos 

hegemônicos no acesso aos bens sociais, conjugando assim ao mesmo tempo, 

por justiça, os princípios de igualdade com o de equidade (CURY, 2005, p. 

24). 
 

Entretanto, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio dos direitos humanos, 

da cidadania e modernidade, pois tal termo define o princípio tanto da não discriminação 

quanto é o foco pelo qual homens lutaram para eliminar privilégios de etnia, religião ou credo, 

para reduzir as desigualdades e eliminar as diferenças discriminatórias. Assim sendo, as 

políticas de educação igualitária respondem por uma escolarização em que os estudantes 

possuem os mesmos direitos, sem discriminação quanto a sexo, raça, etnia e capacidade, com 

todos frequentando os mesmos espaços, tendo acesso, permanência e sucesso nas etapas da 

educação básica, efetivando a igualdade de oportunidades e de condições ante um direito 

inalienável da pessoa, a cidadania e os direitos humanos:               

A situação educacional do país, em contraste com os benefícios que a 

educação propicia e em contradição com os valores sustentados por uma 

legislação avançada, é ainda excludente. Por definição, a educação básica, 

direito constituinte do cidadão, abrange três etapas sucessivas: educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio (CURY, 2005, p. 19). 
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A educação básica constituindo-se como direito do cidadão e dever do Estado, por 

tratar-se de um momento privilegiado em que a igualdade cruza com a equidade, deve, 

portanto, oferecer garantias para que as pessoas com necessidades educacionais especiais 

sejam sujeitos de um atendimento que leve a desconstrução de estereótipos, preconceitos e 

discriminações, tanto pelo papel socializador da escola, quanto o de transmissora do acervo 

cultural historicamente produzido. 

Embora as declarações internacionais e as políticas nacionais indiquem uma série de 

princípios, ações e procedimentos com vistas ao incremento dos direitos de cidadania, entre 

eles o de escolarização das pessoas com deficiência, estudos críticos sobre as políticas em 

ação têm evidenciado um conjunto de problemas e distorções que têm se abatido 

especialmente sobre a população escolar pertencente às camadas populares. 

Nesse aspecto, vale a pena nos valermos novamente de Skrtic, que em artigo intitulado 

“A injustiça institucionalizada” (2011) realiza análise crítica consistente e densa das políticas 

de educação especial nos Estados Unidos, com a implantação do Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA), projetado para combater problemas históricos da educação especial no 

país, quais sejam, a exclusão, o ensino ineficaz, a segregação e a tendência de encaminhar 

estudantes pobres, de grupos raciais minoritários com e sem deficiência para educação 

especial. 

Embora tenhamos consciência de que os problemas e tensões que ocorrem naquele 

país em relação aos processos de escolarização de alunos com deficiência não possam ser 

transplantados literalmente para o contexto brasileiro, entendemos que o eixo argumentativo 

por ele utilizado pode nos servir de guia para que se possa analisar as implementações das 

políticas nacionais de educação especial. 

 O Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) está fundamentado em cinco 

princípios: rejeição zero, educação adequada, ambiente menos restritivo, avaliação não 

discriminatória e participação dos pais nos processos legais de reivindicação de direitos. Estes 

princípios são resultado da luta política de pais, acadêmicos e militantes dos direitos das 

pessoas com deficiência contra as formas de exclusão e desigualdade das escolas públicas. 

Entretanto, segundo Skrtic (2011, p. 5) a alegação de que o IDEA confere direitos 

substantivos às crianças com deficiência e seus pais só é verdade em sentido formal, estes 

direitos não são plenamente executados nas escolas públicas dos EUA, o contexto 

institucional que a lei procura mudar. Essa disjunção entre os direitos conferidos e 
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concretizados e os relacionados problemas relativos à diminuição das preocupações com os 

problemas referentes à preservação e extensão das desigualdades, não são exclusivos para a 

concretização dos direitos das pessoas com deficiências nas escolas.  

O principio de educação adequada, que teria como base o atendimento de necessidades 

individualizadas dos alunos, seria apenas simbólico, considerando a redução do currículo e a 

preocupação em alcançar padrões estipulados, com o objetivo de alinhar objetivos 

instrucionais para alunos com deficiência aos padrões de currículo da educação geral, o que 

contradiz a ideia de educação individualizada adequada, com a normalização do currículo e da 

instrução. 

Em relação ao ambiente menos restritivo, ou seja, a regulamentação da inclusão, 

Skrtic (2011) adverte sobre o caráter secundário que a frequência em uma sala de aula regular 

pode ter, se o aspecto principal seria a educação adequada, que tem como foco o planejamento 

individual. 

A avaliação não discriminatória aborda o número desproporcional de 

encaminhamentos para educação especial de alunos de acordo com sua raça/etnia e classe 

social, forma de discriminação contra estes alunos, que são classificados como deficientes e 

colocados em ambientes restritivos, processo que permaneceria ao longo dos anos.  

A implementação da participação dos pais e o direito ao processo legal, ao contrário 

da sua perspectiva original – em que se esperava estimular a defesa coletiva dos direitos –  

concretizou-se em audiências processuais individuais, que dependem do capital econômico e 

cultural dos interessados, reduzindo os problemas sociais a casos isolados e promovendo a 

perpetuação da distinção entre as classes, em que são privilegiados pais brancos, de classe 

média, universitários e fluentes em inglês, colocando em desvantagem os provenientes das 

classes menos favorecidas, ou membros de grupos minoritários raciais, étnicos ou 

linguísticos. Por exemplo, nos casos de avaliação não discriminatória, mesmo com a 

democratização de decisões com a participação dos pais nos processos legais, nos quais o 

diagnóstico e encaminhamento da deficiência de seus filhos poderiam ser questionados, os 

pais das classes privilegiadas têm muito mais condições para sua defesa do que os grupos 

minoritários, o que fortalece as desigualdades raciais/étnicas e de classe social. (SKRTIC, 

2011). 

Este campo de tensão social e política não tem sido tratado com intensidade pela 

produção acadêmica da área, embora alguns autores, como Bueno (2015), Kassar (2011a; 
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2011b), Caiado (2015) e Garcia (2013) tenham se destacado neste aspecto, razão pela qual 

vale a pena incorporar as suas contribuições. 

Segundo Kassar (2011a), a história da educação especial brasileira foi marcada pela 

separação como prática pedagógica, com a criação e organização de instituições privadas de 

atendimento especializado para crianças com deficiência, que ocuparam lugar de destaque na 

Educação Especial, pela amplitude alcançada no atendimento, com crescente influência sobre 

muitas decisões políticas nesta área.  

A relação entre poder público e instituições privadas foi caracterizada por 

complementaridade de ações, na qual o primeiro responsabilizou-se, via de regra, pelas 

classes especiais públicas para os alunos menos comprometidos, enquanto os grupos privados 

responsabilizaram-se pelo atendimento de alunos mais comprometidos. Esse cenário tem 

sofrido mudanças significativas desde o final dos anos de 1990, com a implantação de 

políticas de inclusão escolar, com a matrícula de crianças com deficiência em salas comuns de 

escolas públicas e a oferta do atendimento educacional especializado, na forma de salas de 

recursos multifuncionais. 

No Brasil, a política de reforma educacional implementada, em especial pelo processo 

de descentralização da gestão, com os municípios assumindo a educação infantil e o ensino 

fundamental, agregada a criação ou manutenção de uma estrutura referente à educação 

especial, obrigou as redes municipais a uma reorganização de competências e 

responsabilidades.  

Para autora, essas políticas redundaram na disseminação do atendimento educacional 

especializado de alunos com necessidades educacionais especiais incluídos no ensino regular, 

no âmbito das redes municipais de educação ou por meio de parcerias e convênios com 

instituições privado-assistenciais. 

Além disso, para Kassar (2011b), a disseminação da educação inclusiva se entrelaça 

ao movimento das organizações da sociedade civil influenciadas pelos acordos internacionais: 

“As conferências internacionais encontram adesão da sociedade civil, pois respondem de certa 

forma, às suas demandas. Ao mesmo tempo, a disseminação de ideias pelas conferências 

impacta os países e suas proposições internas” (KASSAR, 2011b, p. 48). 

 Dentro do mesmo diapasão, Garcia (2013) afirma que, na última década, ocorreram 

mudanças conceituais e estruturais importantes na política de educação especial no Brasil, em 

parte relacionadas à adoção de uma perspectiva inclusiva para educação nacional, incorporada 
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pelo Plano Nacional de Educação – PNE (2000), que deu ênfase à criação de escolas 

inclusivas, com a formação de profissionais, tanto de professores, como de pessoal técnico, 

administrativo e auxiliares, capazes e preparados para atender aos educandos especiais.  

A redefinição das políticas de educação especial pós-PNE para Garcia (2013) 

consolidou-se em três movimentos. O primeiro, com a introdução da educação especial na 

educação básica, instituída pela resolução nº. 2/2001. O segundo, de difusão da perspectiva 

inclusiva do atendimento especializado, tendo como referência o documento de Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  Por fim, a 

consolidação da Política Nacional de Educação Especial, que definiu a organização do apoio 

técnico e financeiro da União para ampliação do Atendimento Educacional Especializado - 

AEE e instituiu as diretrizes operacionais do AEE, principalmente na sala de recursos 

Multifuncionais. 

Se, no início da década, compreendia-se a educação especial com referência a uma 

proposta pedagógica e as diferentes funções atribuídas à modalidade escolar, no final dela, a 

ênfase se transferiu para a disponibilização de recursos e serviços, com a inclusão do termo 

atendimento educacional especializado e implantação das Salas de Recursos Multifuncionais. 

O público alvo atendido pela política de educação especial tornou-se específico, houve 

uma restrição na composição dos grupos que formavam a categoria “necessidade educacional 

especial”, regulada pelos diagnósticos clínicos dos estudantes, relacionados a condições 

orgânicas. Desse modo, a categoria que incluía educandos com dificuldades acentuadas de 

aprendizagem não vinculadas a uma causa orgânica específica tornou-se restrita a alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Ao longo da década, a modalidade educação especial assumiu “duas características 

principais: a complementaridade (e suplementaridade) para os sujeitos em idade escolar 

obrigatória; e a transversalidade à educação básica e à educação superior” (GARCIA, 2013, p. 

108). 

No entanto, apesar da política de educação especial assumir uma perspectiva inclusiva 

de forma efetiva, Garcia (2013) ressalta que o AEE é realizado em escolas regulares das redes 

de ensino em Salas de Recursos Multifuncionais, que resulta na frequência dos estudantes em 

turno inverso ao da escolarização, podendo ocorrer em outras unidades escolares, 

considerando que a rede de sala de recursos é formada por salas-polo. O serviço de AEE não 
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se caracterizaria pela complementaridade, por não se articular com o trabalho pedagógico 

desenvolvido na classe comum. 

Bueno (2015), complementando os trabalhos anteriores, realiza análise crítica dos 

programas em ação da educação especial no âmbito federal, restringindo-a, entre os doze que 

estavam vigentes, àqueles cinco que classificou como “apoio ao aluno”, a saber: 1) Escola 

Acessível, 2) Transporte Escolar Acessível, 3) Incluir: Acessibilidade ao Ensino Superior, 4) 

Livro Acessível (Braille e Língua de Sinais) e 5) Salas de Recursos Multifuncionais – SRM). 

Entre todos esses programas e ações, o autor dá ênfase à implantação das Salas de 

Recursos Multifuncionais, por considerá-la o “carro-chefe” de toda a política atual e porque, 

entre os cinco programas indicados, é o único que objetiva atuação direta com os alunos, já 

que os demais envolvem ações de infraestrutura e de recursos para a acessibilidade de alunos 

da educação especial às escolas regulares.  

O objetivo central das SRMs, segundo o autor, é de atendimento especializado de 

alunos da educação especial matriculados “nas classes comuns, nas diferentes etapas, níveis 

ou modalidades da educação básica, ofertado no turno oposto ao do ensino regular” (BUENO, 

2015, p. 7).  

Na medida em que os professores regentes de classe, na sua grande maioria, atuam 

apenas meio período na escola e que o AEE, por meio das SRMs, deve ser ofertado no 

contraturno escolar, podendo ser ofertado em outra escola, inclusive, esta estruturação impede 

o trabalho colaborativo entre o professor regente e professor especialista, centrando sua ação 

no trabalho direto aos alunos. 

Nesse sentido, para Bueno (2015, p. 10), a educação especial, concebida como AEE, 

ofertada em salas de recursos multifuncionais centra “suas atividades nas manifestações e 

dificuldades originárias da deficiência”. Percebe-se que as políticas da educação especial, 

baseadas no Atendimento Educacional Especializado, por meio das Salas de Recursos 

Multifuncionais – SRM, com ações restritas ao aluno com deficiência, reitera a visão de que a 

as manifestações e dificuldades originárias da deficiência correspondem à totalidade do 

sujeito, devendo ser corrigidas para sua inserção escolar e ao meio social, na contracorrente 

dos discursos oficiais. 

Com outra perspectiva de análise, Caiado (2015) centra sua análise na relação entre 

deficiência e educação do campo, por considerar que ambas possuem particularidades, 
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complexidades marcadas pelo histórico descaso de ações do governo, com a ausência de 

políticas para essa população. 

Conforme a autora (2015), os dados do Censo Escolar de 2009 revelaram que no país, 

do total de matrículas na área rural (14,88%) as matrículas na educação especial somam 

menos de 1% (0,73%). Para ela, se 30% da população vive em áreas rurais e que os resultados 

do Censo IBGE 2000 indicam que 14,5% da população total apresenta algum tipo de 

deficiência, haveria “evidências de que a população que vive na área rural e que apresenta 

características do alunado da educação especial não tem garantido o direito à educação” 

(2015, p. 79). 

No entanto, apesar dessas críticas e da disponibilidade de informações estatísticas 

oficiais (Censo Demográfico, Censo Escolar, Prova Brasil, IDEB, SARESP), poucas são as 

pesquisas sobre a escolarização de alunos com deficiência cujo foco central se volte aos 

indicadores sociais utilizados por esses levantamentos, o que nos motivou a investigar a 

relação entre deficiência, raça e gênero, por meios dos dados fornecidos pelo IBGE e INEP. 

Para tanto, apresentamos abaixo considerações necessárias sobre as relações raciais e 

de gênero e suas implicações nos processos educacionais. 

 

2. RELAÇÕES RACIAIS E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

O conceito de raça com o avanço da genética e biologia, fundado sobre a teoria da 

hereditariedade, remove toda justificativa sobre a antiga concepção de que existiriam 

diferenças fixas e absolutas entre as raças humanas, por conseguinte, derrubando a ideia de 

hierarquia de raças superiores e inferiores. Na moderna concepção de perspectiva biológica, 

raças são subdivisões biológicas de uma espécie única, a do Homo sapiens, “dentro da qual as 

características hereditárias comuns a toda espécie ultrapassam de longe as diferenças relativas 

e mínimas que separam as subdivisões” (DUNN, 1972, p. 8). 

Segundo Dunn (1972), a teoria genética fundada por Mendel, com a descoberta do 

mecanismo da hereditariedade biológica, mostrou que essa consiste na transmissão de 

partículas elementares conhecidas atualmente como genes, unidades vivas e estáveis, 

elementos nos quais a vida pode se perpetuar, tendo como particularidade o fato destes não se 

misturarem ou perderem sua individualidade, em quaisquer combinações das quais 

participem. 
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Assim sendo, para este autor, atualmente o termo raça serve para designar uma 

categoria biológica, a raça humana, que tem o parentesco biológico fundado numa herança 

biológica comum. Tendo em vista que os parentes consanguíneos têm acesso a mesma reserva 

de genes, que servem de traço de união entre as gerações e que todos os homens são 

aparentados, mesmo que esta relação seja longínqua entre os ancestrais, o conjunto da raça 

humana forma uma única e mesma comunidade de genes, ou seja, biologicamente os milhares 

de elementos hereditários (genes), encontram-se em todo e qualquer ser humano, sendo assim, 

é a esses genes que devemos nossa natureza humana. Mesmo que muitos deles tenham origem 

em nossos ancestrais animais, alguns deles, especialmente devido a forma pela qual 

combinam entre si, não se encontram em nenhuma outra espécie do reino animal, o que faz a 

espécie humana ser distinta de todas as outras. 

Entretanto, segundo o autor, nesta vasta comunidade humana, existem comunidades 

menores, nas quais as uniões são pouco frequentes ou quase inexistentes. Este isolamento 

biológico parcial responde pela diferença entre grupos, no que concerne a frequência de 

determinadas características biológicas. Deste modo, resulta a distinção entre os indivíduos, 

enquanto grupos, pela frequência de certas características hereditárias. 

De um ponto de vista biológico as raças diferem de maneira mais relativa que 

absoluta, uma raça é o resultado do processo de adaptação de uma população ao seu meio. A 

raça pode ser definida por uma população que se distingue das outras pela frequência relativa 

de determinadas características hereditárias que não aparece uniformemente em todos os seus 

membros. As características de cada indivíduo ou grupo humano derivam ao mesmo tempo da 

hereditariedade e do meio, sendo que a hereditariedade é o conjunto dos genes herdados dos 

antepassados que determina a maneira que cada um reage às influencias exteriores e o meio é 

aquilo que lhe permite sobreviver (DUNN, 1972). 

As diferenças biológicas individuais seriam estabelecidas pelo processo de 

modificação dos genes, chamado mutação, que cria uma variedade de genes. No momento da 

reprodução são formadas novas combinações e o novo gene não é a réplica exata do antigo, 

tais mudanças causam variações hereditárias que influem sobre a estrutura do corpo, como a 

cor da pele, defeitos de visão, nanismo, entre outras variações. 

A diversidade entre grupos pode ser explicada pela seleção natural, em que certas 

combinações de genes se adaptam melhor do que outras a certas condições, o que permite a 

sobrevivência de um maior número de indivíduos em detrimento de outros. 
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Outro fator de influência para diferenciação das raças é a presença de um gene 

específico de modo mais ou menos frequente num dado lugar. Esta variação ou formação de 

novas combinações em pequenas coletividades é denominada por flutuação genética. Por fim, 

as migrações e cruzamentos podem modificar ou formar novas raças. 

As diferenças raciais constituem um grande número de diferenças individuais 

transmitidas pela hereditariedade, considerando esse mecanismo de transmissão da 

hereditariedade como meio pelo qual se perpetuam as semelhanças e as dessemelhanças. 

Nesse sentido, a frequência das características raciais isoladas pode variar, isto é, a raça pode 

modificar-se, mesmo que de modo lento, podendo distinguir-se uma das outras por diferenças 

múltiplas: “Mas é evidente que se as diferenças raciais são conjuntos ou agregados 

particulares de características que podem variar entre os indivíduos, e se essas características 

podem modificar-se por mutação, a raça é uma categoria que, em vez de ser rígida ou estática, 

é dinâmica” (DUNN, 1972, p.17). 

Todos os homens pertencem a uma única categoria biológica, a raça humana, visto que 

se assemelham em todas as características fundamentais, entretanto cada homem é único e 

difere ligeiramente de todos os outros, devido aos diversos meios nos quais vivem e à 

semelhança dos genes que eles herdaram. A partir desta nova concepção de raça, foram 

afastados equívocos sobre as noções referentes à uniformidade e à pureza da raça, à fixidez 

das diferenças raciais e as ideias de desigualdade das raças (DUNN, 1972).   

Para Dunn (1972), há necessidade do termo raça, para “designar uma categoria 

biológica que, embora difícil de delimitar, não deixa de constituir um elemento real da 

estrutura das populações humanas na superfície da terra” (p. 14). Ainda segundo o autor, 

todos os homens atualmente vivos descendem de ancestrais comuns, sendo assim, são 

aparentados pelo sangue e a expressão “raça humana” traduz a constatação deste fato. 

Segundo Morant (1972), a diversidade das características físicas dos grupos tem 

relevância prática, pois algumas dessas características estabelecem distinções evidentes entre 

os grupos, o que possibilita a classificação das raças. Entre estas características que criam 

uma impressão imediata da diferença entre os grupos, a mais relevante é a cor da pele, 

seguida da cor do cabelo, olhos, forma do rosto. Mas a cor da pele estabelece uma distinção 

muito mais acentuada entre os grupos humanos, do que qualquer outra característica física. 

Para Klineberg (1966), não há um consenso geral quanto ao significado da palavra 

raça, o termo teria sido utilizado de maneira vaga e ambígua, com o método científico 
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desvirtuado por preocupações de ordem social e política. Todavia haveria a concordância de 

que o termo raça deve referir-se a presença de certas características físicas numa população, 

com base na concepção de que os grupos de seres humanos diferem por um ou mais traços 

físicos determinados por sua hereditariedade. 

Pode-se, pois, definir uma raça como um grande grupo de homens, que 

possuem em comum certas características físicas determinadas por 

hereditariedade. As outras características, não físicas, que foram atribuídas às 

raças, são neste sentido secundárias, uma vez que não entram em seu conceito 

ou definição, não sendo usadas, por exemplo, na classificação racial 

(KLINEBERG, 1966, p. 18). 

 

Desse modo, baseado no conceito de que a raça se caracteriza por determinados traços 

físicos hereditários, a classificação racial é definida pela distribuição desses traços entre as 

diferentes populações. Nessa perspectiva, as primeiras classificações se baseavam quase que 

exclusivamente na cor da pele, por ser a característica mais evidente. Entretanto, por não 

haver um critério objetivo de traço físico determinante (cor da pele, textura do cabelo, 

formato da cabeça), foram elaboradas classificações raciais diversas, subjetivas e arbitrárias. 

A classificação sancionada pela maioria dos antropólogos descreve três grandes raças: 

a negroide ou negra de cor parda ou preta, cabelo encarapinhado, nariz chato, braços e pernas 

relativamente longos. A mongoloide ou amarelo-escuro, de cabelos lisos, pouco pelo na face e 

no corpo, braços e pernas geralmente curtos e olhos com prega mongólica dando aparência 

oblíqua. E a caucasoide ou branca, de estrutura elevada, cabelos loiros, olhos azuis e pele 

clara (KLINEBERG, 1966). 

 

2.1 Raça  

 

Ao abordar neste tópico, mesmo que de forma inicial, o significado dos termos e 

conceitos, visamos a melhor delimitação para nomear e identificar os segmentos da população 

(cor, raça e etnia), tendo como propósito a reflexão e posicionamento sobre sua utilização 

neste estudo. 

Embora para Cashmore (2000, p. 196) o termo etnia se refira a uma agregação 

consciente de pessoas unidas ou relacionadas por experiências compartilhadas: “(...) um grupo 

possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composto por pessoas conscientes, ao 
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menos de forma latente, de terem origens e interesses comuns”, iremos utilizar o termo raça, 

na medida em que ele classifica um grupo ou categoria de pessoas de origem comum, com a 

mesma ascendência.  

Se o termo raça foi empregado em diferentes sentidos, por exemplo, para divisão da 

espécie humana em negroides, mongoloides e caucasoides, emprego refutado com a definição 

de unidade da raça humana, a sua utilização como grupo social definido pela visibilidade 

somática superou essa perspectiva tradicional, já que “uma raça pode significar um grupo de 

pessoas socialmente unificadas numa determinada sociedade em virtude de marcadores físicos 

como a pigmentação da pele, a textura do cabelo, os traços faciais, a estatura e coisas do 

gênero” (CASHMORE, 2000, p.454).  

A utilização do termo raça, com atribuição de um sentido social e político defendido 

pelo Movimento Negro, apresenta o conceito com seu significado “relacionado ao 

reconhecimento da diferença entre grupos humanos, sem atribuir qualidades positivas ou 

negativas, ao reconhecimento da condição das origens ancestrais e identidades próprias de 

cada um deles” (MUNANGA e GOMES 2006, p. 175). 

O conceito raça negra, sendo utilizado com um sentido político, consegue que as 

pessoas de modo geral compreendam a que segmento da população se faz referência, para 

denúncia e alerta do fato de as pessoas classificadas como negras (pretos, pardos, morenos e 

mulatos) estarem expostas a condições educacionais, salariais e de vida extremamente 

desiguais em comparação ao segmento branco da população brasileira (MUNANGA e 

GOMES, 2006). 

Segundo os autores (2006), é possível compreender que a identificação de raças é uma 

construção social, política e cultural produzida no interior das relações sociais e de poder ao 

longo do processo histórico.  

No decorrer do processo histórico, no âmbito das diversas culturas, diferenças e 

semelhanças apresentam sentidos e significados diversificados, pois mais do que elementos da 

natureza, as diferenças são construções sociais, culturais e políticas. A diversidade humana é 

interpretada a partir de suas particularidades, como forma do corpo, cor da pele, tipo de 

cabelo, entre outros (MUNANGA e GOMES, 2006). 

Nesse sentido, é no contexto da cultura, na forma como somos educados e socializados 

que aprendemos a perceber diferenças, comparar, classificar, e a enxergar negros e brancos 

como diferentes, a ponto destas diferenças serem introjetadas na forma de ser e ver o outro. O 
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problema é que aprendemos a tratar as diferenças de forma desigual e no caso dos negros, 

como inferiores, devido a seus atributos físicos, porque nosso país possui histórico racista 

originário do período escravocrata que afeta negativamente a vida, trajetória e inserção social 

dessa população.  

Portanto, dada a argumentação acima, utilizaremos, neste trabalho, o conceito raça 

para a distinção entre negros e brancos. 

 

2.1.1 Raça/cor e desigualdades sociais 

 

Reportando-se à ideia de democracia racial existente no Brasil, Fernandes (2007) 

analisa o processo de mobilidade social vertical da população negra, questionando as 

afirmações de que a miscigenação seria índice de integração social e sintoma de fusão e de 

igualdade raciais. Para o autor, a miscigenação durante séculos contribuiu para aumentar a 

massa da população escrava e correspondeu como mecanismo mais ou menos eficaz de 

absorção do mestiço, não para ascensão social, nem para igualdade racial, mas, ao contrário, 

para hegemonia da raça dominante, com técnicas de dominação racial que mantinham o 

equilíbrio das relações raciais e asseguravam a ordem escravista.   

Segundo este autor, a universalização do trabalho livre não beneficiou o negro e o 

mulato submersos na economia de subsistência, assim como não se processou a 

democratização real da renda, poder e prestígio social em termos raciais, mas, ao contrário, as 

oportunidades surgidas aproveitadas pelos grupos da raça dominante contribuíram para 

aumentar a concentração racial da renda, poder e prestígio em benefício do branco. 

A abolição teria sido um episódio de revolução social feita pelo branco para o branco, 

em que o homem negro saiu do regime servil sem indenização, garantias, assistência, sem 

condições de se adaptar ao novo sistema de trabalho e tendo que competir com o branco por 

ocupações antes renegadas. E ao negro foi atribuída a incapacidade de igualar-se ao branco, 

tal como assinala ironicamente Fernandes (2007, p.46): “o negro teve a oportunidade de ser 

livre; se não conseguiu igualar-se ao branco, o problema era dele – não do branco”. 

Para ele, com o crescimento econômico do Brasil, a busca por mão de obra abriu 

portas que antes eram fechadas aos negros e mulatos, a inclusão ao sistema de trabalho e as 

migrações internas que redistribuíram negros e mestiços dentro do país promoveram, mesmo 
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num processo lento, o aparecimento de uma classe média de origem negra (FERNANDES, 

2007). Nesse sentido, uma mudança radical da questão racial deveria ter como base a inclusão 

do negro, mulato, outras minorias étnicas e raciais na programação do desenvolvimento 

socioeconômico, em que caberia ao Governo suscitar alternativas de escolarização, nível de 

emprego e programas de combate à miséria.  

A ascensão social na sociedade brasileira constituiu privilégio das elites das classes 

altas e da raça dominante, e a ascensão do negro e do mulato seria apenas a mera 

incorporação ao sistema de classes, cuja mobilidade vertical foi alcançada por alguns poucos 

indivíduos da população negra, mas sem repercutir na modificação de estereótipos negativos e 

nos padrões das relações raciais: 

Os brancos não vitimizam consciente e deliberadamente os negros e os 

mulatos. Os efeitos normais e indiretos das funções do preconceito e da 

discriminação de cor é que o fazem, sem tensões raciais e sem inquietação 

social. Restringindo as oportunidades econômicas, educacionais, sociais e 

políticas do negro e do mulato, mantendo-os “fora do sistema” ou à margem e 

na periferia da ordem social competitiva, o preconceito e a discriminação de 

cor impedem a existência e o surgimento de uma democracia racial no Brasil 

(FERNANDES, 2007, p. 93). 

 

Para Munanga (1986), o fator racial não pode ser atribuído a um significado 

sociocultural de classe, com a redução de raça à classe, pois a agressão aos negros não é 

apenas socioeconômica, mas também racial. Esta visão classista pode ser entendida, segundo 

o autor, como uma tentativa de mascarar ideologicamente um mecanismo específico de 

opressão. 

Nesta visão de que o racismo é uma questão de classe, as desigualdades raciais são 

interpretadas como representação de seus conflitos, e os preconceitos raciais classificados 

como atitudes propagadas pela classe dominante para manutenção da divisão dos membros da 

classe dominada, com o objetivo de legitimar a exploração e garantir a dominação 

(MUNANGA, 1996).  

O autor enfatiza que no Brasil as manifestações racistas são implícitas. Apesar do 

racismo não ser institucionalizado, este existe no tecido social, tendo sido silenciado pela 

ideologia do mito da democracia racial, que atribuiu as relações entre indivíduos e segmentos 

étnico raciais como sendo harmoniosas, o que teria dificultado a implantação de políticas 

públicas das vítimas do preconceito, com base na afirmação de que “não existe racismo no 

Brasil, de acordo com o ditado perante a lei somos todos iguais. As prováveis atitudes 
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preconceituosas e comportamentos discriminatórios são interpretados como frutos das 

diferenças socioeconômicas” (MUNANGA, 1996, p. 87). 

Destaca, ainda, a interpretação de que os negros vivenciaram uma experiência 

histórica de escravidão, que os marcou durante muitas gerações, como explicação para o 

atraso no acesso e participação em diversos setores da vida nacional. Esse fato histórico 

combinado com os preconceitos raciais continuariam a prejudicar os negros. Ainda, os 

estereótipos negativos contra o negro e o aprofundamento das diferenças entre grupos étnicos, 

teriam ganhado novas dimensões ao serem ideologicamente evocados para assegurar as 

vantagens políticas, econômicas e psicológicas dos antigos dominantes e de seus 

descendentes. Para o autor “fica difícil sustentar a ideia de que o racismo antinegro no mundo 

atual é mera sobrevivência do seu passado histórico enquanto escravo. A sociedade produz 

novas formas de racismo que nada tem a ver com o passado escravista”.  (MUNANGA,1996, 

p. 81) 

Para Fernandes (1988), luta de classes e luta de raças estão interligadas, pois ao se 

classificar socialmente o negro, este se encontra como classe proletária, no entanto, continua a 

ser negro e sofrer discriminações e violências. 

É imperativo que a classe defina sua órbita, considerando a composição multirracial 

das populações para recrutamento dos trabalhadores, que possuem as mesmas exigências 

diante do capital. Entretanto, existem trabalhadores que possuem exigências diferenciais, 

desse modo, é forçoso encontrar espaço dentro das reivindicações de classe e das lutas de 

classe. Em uma sociedade multirracial, na qual a sociedade de classes não extinguiu todas as 

diferenças existentes entre os trabalhadores, a raça constitui fator revolucionário específico, 

portanto, classe e raça não se contrapõem, mas se interpenetram como elementos explosivos.  

Embora o trabalho seja uma mercadoria, na qual há uma composição multirracial, nem 

sempre trabalhos e mercadorias são iguais. Não se pode admitir reprodução das desigualdades 

e formas de opressão que transcendem a classe, porque a classe é para o proletário, a 

formação social que organiza seu confronto com a ordem. Entretanto, raça é uma formação 

social que não pode ser negligenciada na luta de classes e de transformação da ordem ou 

contra a ordem (FERNANDES, 1988). 

Em termos de diferencial de relações de poder e desigualdades humana, segundo Elias 

e Scotson (2000), as relações raciais constituem relações de estabelecidos-outsiders de um 

tipo particular. O autor conceitua as categorias: estabelecidos e outsiders, nas quais os 
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indivíduos que formam ambas estão ao mesmo tempo separados e unidos por um laço tenso e 

desigual de interdependência, com grupos que se consideram superiores a outros 

interdependentes, como os brancos em relação aos negros. 

Para obtenção de um equilíbrio estável de poder, mesmo com tensões que lhe são 

inerentes, um grupo lança um estigma sobre o outro, não por suas qualidades individuais, mas 

por pertencimento a um grupo considerado coletivamente diferente e inferior, para 

manutenção de sua superioridade. “Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando 

está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído” (ELIAS 

& SCOTSON, 2000, p. 23). 

Para o autor, o fato de os membros de dois grupos se diferirem em sua aparência física 

serve somente como sinal de reforço, que permite que os membros do grupo estigmatizado 

sejam reconhecidos mais facilmente em sua condição. Desse modo, adjetivos como racial ou 

étnico, largamente utilizados tanto na sociologia quanto na sociedade em geral, são sintomas 

de um ato ideológico de evitação, em que o emprego do termo chama a atenção para um 

aspecto periférico dessas relações, como as diferenças na cor da pele, enquanto desviam o 

olhar do que é central, como por exemplo os diferenciais de poder e a exclusão do grupo com 

menos cargos influentes. Quer os grupos tenham ou não distinções quanto a sua ascendência 

racial e a sua aparência, o aspecto saliente desta relação é o fato de estarem ligados de um 

modo que confere a uns recursos maiores de poder que aos outros, permitindo que esse grupo 

barre o acesso do outro a recursos de poder e ao contato estreito com seus membros.  

Nesse sentido, ainda que existam diferenças de aparência física ou outros aspectos 

biológicos definidos como raciais, a sociodinâmica da relação entre os grupos estabelecidos-

outsiders é determinada por sua forma de vinculação e não qualquer característica do grupo.  

Segundo Elias & Scotson (2000), a abordagem das relações com conotações raciais 

tende a afirmar que os indivíduos percebem o outro como pertencente a um grupo distinto 

devido a cor da pele que é diferente, quando, na verdade,  há que se indagar a respeito de 

como surgiu o hábito de perceber as pessoas com outra cor de pele como pertencente a um 

grupo distinto, pelo resgate do longo processo de desenvolvimento de grupos humanos em 

diferentes partes do mundo, que entraram em contato uns com os outros como conquistadores 

e conquistados (estabelecidos-outsiders). A distinção na aparência física passou a ser utilizada 

como sinal de pertença das pessoas em grupos com diferença de poder em decorrência desse 

longo processo de interpenetração, em que grupos com diferentes características físicas se 

tornaram interdependentes, ocupando posições sociais diferenciadas. 
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O processo de caracterização da população brasileira, com a variação nos critérios e 

definições de classificação, apresenta a dificuldade de atribuição de pertencimento a 

determinado grupo, com base nas características físicas, considerando o que essas 

representam nas relações de poder, seja por discriminações diretas ou estruturais. 

Segundo Osório (2003), dentre os sistemas classificatórios dos grupos sociais, existem 

três métodos de identificação racial, que são estabelecidos para decisão do enquadramento dos 

indivíduos em grupos definidos por categorias de classificação, seja manifesta ou latente. O 

primeiro é autoatribuição de pertença, em que o próprio sujeito escolhe o grupo ao qual se 

considera membro; o segundo é a heteroatribuição de pertença, no qual outra pessoa define o 

grupo do sujeito; e o terceiro é realizado por meio de técnicas biológicas, como a análise do 

DNA. 

Osório (2003) considera que o método biológico de identificação racial, que teria uma 

objetividade científica por realizar a análise de DNA para estabelecer quais seriam os grupos 

raciais, deve ser rejeitado, pois não existe correspondência direta e necessária entre os grupos 

“raciais”, que as sociedades reconhecem e usam para distinguir e hierarquizar seus membros. 

Segundo ele, não há qualquer contestação de que é por razões biológicas que brancos e 

negros têm aparências distintas, assim como não há dificuldade para se classificar os sujeitos 

em um grupo com base nas características externas. O levantamento classificatório pelo 

método biológico de identificação teria ainda um custo elevado, que produziria poucos 

resultados, pois uma pessoa de ascendência africana geneticamente identificável, não 

necessariamente terá a pele escura, como brasileiros brancos podem ter ascendência europeia, 

africana e indígena, ou seja, sujeitos totalmente brancos em aparência não são objetos de 

discriminação onde há o preconceito de marca, sendo assim, o enquadramento classificatório 

obtido não teria nada a ver com o enquadramento social. 

Tampouco se pode atribuir desigualdades culturalmente construídas à biologia ou à 

genética, pois o conceito de raça como realidade biológica é ultrapassado pelo conceito de 

raça como realidade sociocultural, de caráter distinto, considerando que a genética não 

interessa para discriminar o que se pode ver, mas para discriminação e preconceito bastam as 

diferenças visíveis da cor da pele, do cabelo e da fisionomia:    

A sociedade não precisa saber quão negra é uma pessoa ou o são seus 

ancestrais, basta saber se, em seu contexto relacional, sua aparência a torna 

passível de ser enquadrada nessa categoria para considerá-la uma vítima 

potencial de discriminações, diretas ou estruturais (OSÓRIO, 2003, p. 8). 
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No sistema classificatório empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) são aplicados simultaneamente os métodos da autoatribuição e da 

heteroatribuição de pertença. Embora o método definido para coletar as informações seja a 

autoatribuição, sem interferência e influência da escolha, nem sempre estão presentes todas as 

pessoas do domicílio ou estas são incapazes de responder, como as crianças. Desse modo é 

efetuada a heteroatribuição, pois a informação é fornecida por uma pessoa próxima ao sujeito 

de classificação.  

Para Osório (2003), a identificação pelos métodos de autoatribuição e heteroatribuição 

é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito da classificação ou a do observador 

externo. O problema em relação a esses métodos estaria na variação social da cor, pois 

pessoas com menos traços negros na aparência tendem a se considerar ou serem definidas 

pelo entrevistador como brancas, assim como a situação socioeconômica e a ascensão social 

seriam fatores de ênfase nesta definição.  

A classificação dos indivíduos segundo cor ou raça esteve presente no primeiro Censo 

Demográfico realizado no Brasil, em 1872, tendo quatro opções de resposta: branco, preto, 

pardo e caboclo (população indígena). No segundo Censo Demográfico (1890), o termo 

mestiço foi utilizado em substituição a pardo, estabelecendo assim, dois critérios de 

classificação da população, um que aponta a cor do entrevistado (branco e preto) e, outro que 

remete à ascendência ou origem racial, com a utilização dos termos mestiço e caboclo 

(BRASIL. IBGE, 2012).  

Em 1940, houve nova modificação na categoria de classificação do IBGE, agora 

denominada de cor – sem referência à raça – a qual foi delimitada em: branco, preto e amarelo 

(em razão do fluxo de imigração asiática). Nos Censos realizados em 1950, 1960 e 1980 foi 

reincorporado o grupo pardo e no ano de 1991, foi acrescentada a categoria indígena, 

classificações mantidas nos Censos 2000 e 2010, estabelecendo na pesquisa a definição 

declarada pelo entrevistado quanto à raça ou cor: branco, preto, amarelo, pardo e indígena. 

Aqui também persiste a ambiguidade entre o critério de cor (definidor das três primeiras) e de 

etnia (indígena).  

Evidencia-se a ausência dos termos mestiço ou pardo, que se referiam à miscigenação 

das raças no Censo de 1940, com reincorporação do termo pardo, estabelecido como critério 

de cor nos censos posteriores, o qual, na agregação com os pretos, compõe o grupo 

populacional negros. 
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 Segundo Osório (2003, p. 24), a agregação de pretos e pardos na designação como 

negros se justifica duplamente, “estatisticamente, pela uniformidade de características 

socioeconômicas dos dois grupos. Teoricamente, pelo fato de as discriminações, potenciais ou 

efetivas, sofridas por ambos os grupos, serem da mesma natureza”.  

 

O que interessa, onde vige o preconceito de marca, é a carga de traços nos 

indivíduos do que se imagina, em cada local, ser a aparência do negro. Pardos 

têm menos traços, mas estes existem, pois se não fosse assim não seriam 

pardos, e sim brancos; e é a presença desses traços que os elegerá vítimas 

potenciais de discriminações (OSÓRIO, 2003, p.23-24). 

 

A situação do negro deveria ser analisada segundo um comparativo dos dados 

estatísticos, das categorias: domínio de renda, emprego, saúde, educação, entre outros, que 

para Munanga (1996) identificam que a população negra se concentra nas posições inferiores 

da hierarquia social. Estes indicadores de desigualdade racial caracterizam-se pela 

desvantagem no acesso de oportunidades sociais, no qual a raça e a diferença biológica 

persistem como elemento da mobilidade social.  

No campo educacional, destaca-se a investigação de Ferraro (2010), que realizou 

estudo de articulação entre as dimensões gênero, raça e classe social, com base nos 

microdados do Censo Demográfico de 2000. No primeiro momento, apresentaremos suas 

análises a partir da relação raça e escolarização, na qual o autor considera os dados das 

pessoas autodeclaradas brancas, pretas ou pardas, agrupando as categorias pretas e pardas na 

categoria negras. Nosso objetivo é analisar a trajetória da relação que brancos e negros 

mantêm com a escolarização baseado na média de anos de estudo concluídos com aprovação, 

das sucessivas gerações recenseadas no ano 2000.  

Os dados encontrados indicaram que a desigualdade entre brancos e negros em relação 

aos anos de escolarização permaneceu constante em todo período desde a geração das pessoas 

nascidas até 1920 à geração 1970/1980: cerca de dois anos de estudo de diferença. Em outra 

perspectiva, este distanciamento entre a população negra em relação à branca é 

progressivamente menor da geração dos que nasceram até 1920 aos de 1970/1980: 

Com efeito, a média de anos de estudo da população branca na geração até 

1920 (3,1), que representava 2,6 vezes a média de anos de estudo da 

população negra da mesma geração (1,2), cai sucessivamente para 2,0 vezes 

na geração de 1930/1940, para 1,5 vez na geração 1950/1960 e finalmente 

para 1,3 vez na geração 1970/1980 (FERRARO, 2010, p. 512). 
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A desigualdade entre os dois grupos populacionais diminuiu à medida que se passou 

das gerações mais velhas para as mais novas, entretanto o autor enfatiza a necessidade de 

evidenciar que a desigualdade entre negros e brancos em relação à escolarização está presente 

em todas as gerações recenseadas no ano 2000, desde os nascidos até 1920 às gerações das 

décadas de 1970, 1980 e 1990. 

As contribuições teóricas apresentadas permitiram a reflexão sobre as questões raciais, 

de classificação da população, que tendem a ser desconsideradas nas pesquisas educacionais 

de alunos com deficiência. Abordaremos a seguir a discussão a respeito de gênero, que pode 

expressar a desigualdade e inferiorização social das mulheres com deficiência.  

 

3. RELAÇÕES DE GÊNERO E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

A construção histórica de opressão das mulheres não será objeto deste trabalho, que se 

restringirá à discussão da desigualdade social sofrida pela população feminina, na construção 

e reprodução de relações desiguais em que, de maneira geral, são colocadas em posições 

sociais inferiores a dos homens. 

Segundo Louro (2003), é preciso se contrapor à argumentação de que a distinção 

sexual serve para compreender e justificar a desigualdade social. De que homens e mulheres 

são biologicamente distintos e as relações construídas entre ambos decorrem dessa distinção, 

que é complementar e que caracteriza o papel determinado que cada um deve desempenhar:  

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que 

é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 

histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres 

numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o 

que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se constituir, então, 

através de uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental 

(LOURO, 2003, p 21). 

 

Nesse sentido, não é negada a distinção biológica, mas o enfoque está na construção 

social e histórica produzida sobre as características biológicas, como essas são 

compreendidas, representadas e trazidas à prática social, tornando-se parte do processo 

histórico. Desse modo, o debate é colocado no campo social, em que se constroem e 

reproduzem as relações desiguais entre os sujeitos e a justificativa para desigualdade buscada 
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não nas diferenças biológicas, mas na história, nas condições de acesso aos recursos da 

sociedade e nas formas de representação (LOURO, 2003).   

Dentro desse contexto, Louro (2003) apresenta as análises a respeito da necessidade de 

se desconstruir o caráter permanente de oposição binária, masculino-feminino, pensamento 

dicotômico e polarizado sobre os gêneros, no qual homem e mulher são concebidos como 

polos opostos que se relacionam dentro de uma lógica de dominação-submissão, em que a 

superioridade estaria no primeiro elemento, pois essa não seria a única e permanente forma de 

relação entre os grupos: 

Os sujeitos que constituem a dicotomia não são, de fato, apenas homens e 

mulheres, mas homens e mulheres de várias classes, raças, religiões, idades, 

etc. e suas solidariedades e antagonismos podem provocar os arranjos mais 

diversos, perturbando a noção simplista e reduzida de "homem dominante 

versus mulher dominada" (LOURO, 2003, p. 33).  

 

3.1. Gênero como categoria de análise 

 

 Para elucidar a escolha do termo gênero como categoria de análise, nos 

reportamos a Nicholson (2000), que esclarece a distinção entre os termos gênero e sexo, 

sendo o primeiro pensado como referência à personalidade e ao comportamento, enquanto o 

segundo se refere ao corpo. A autora esclarece que o termo gênero é usado de duas maneiras 

distintas, a primeira em oposição a sexo, para delinear o que é socialmente construído em 

oposição ao que é biologicamente dado. Por outro lado, a palavra gênero seria utilizada como 

referência a qualquer construção social que tenha como distinção masculino/feminino e, nesse 

argumento, a sociedade seria responsável por formar a personalidade, comportamento e 

também as maneiras como o corpo aparece. 

 A origem do termo gênero tem raízes na junção de duas ideias predominantes, 

a base material da identidade e a construção social do caráter humano. Considerando que a 

palavra sexo tinha fortes associações biológicas e era utilizada para marcar a distinção 

masculino/feminino por fatores biológicos, o movimento feminista do final dos anos 60 

compreendeu essa interpretação como base conceitual do sexismo, pois com essa atribuição 

da biologia como raiz das diferenças entre homens e mulheres, o conceito sexo colaborou com 

a ideia de imutabilidade dessas diferenças e esmoreceu as tentativas de mudanças; nesse 

sentido, valer-se da ideia de constituição social do caráter humano eliminaria o poder desse 
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conceito. O significado do conceito gênero se tornaria mais abrangente, fazendo referência às 

muitas diferenças entre homens e mulheres expressas na personalidade e no comportamento.  

A maior parte das feministas do final dos anos 60 e início dos 70 aceitaram os 

fenômenos biológicos como premissa para diferenciar homens e mulheres, mas a nova ideia 

era de que muitas das distinções associadas a homens e mulheres não eram base nem efeitos 

dessa premissa. O conceito de gênero seria introduzido para suplementar o de sexo, não para 

substituí-lo, sendo que a concepção de sexo era reconhecida como essencial para elaboração 

do conceito gênero: 

Muitos dos que aceitam a ideia de que o caráter é socialmente formado, 

rejeitando portanto a ideia de que ele emana da biologia, não necessariamente 

rejeitam a ideia de que a biologia é o lugar da formação do caráter. Em outras 

palavras, ainda veem o eu fisiológico como um ‘dado’ no qual as 

características específicas são ‘sobrepostas’, um ‘dado’ que fornece o lugar a 

partir do qual se estabelece o direcionamento das influências sociais 

(NICHOLSON, 2000, p. 11). 

  

Nicholson (2000) justifica a importância de abandonar o determinismo biológico e o 

fundacionalismo biológico definidos pela autora como a noção de relacionamento entre corpo, 

personalidade e comportamento. Defende, pois, a ideia de que a população difere dentro de si 

mesma, nas formas de pensar, sentir, agir, em suas expectativas sociais e nos diferentes 

modos de entender o corpo. Esses aspectos permitem compreender as variações sociais na 

distinção masculino/feminino como relacionadas às diferenças ligadas não só a fenômenos 

limitados que muito se associam ao gênero, como estereótipos culturais de personalidade e 

comportamento, mas também as formas culturalmente variadas de se entender o corpo. Nessa 

concepção, o corpo se torna uma variável, mais do que uma constante, incapaz de 

“fundamentar noções relativas à distinção masculino/feminino através de grandes varreduras 

da história humana, mas sempre como elemento potencialmente importante na forma como a 

distinção masculino/feminino permanece atuante em qualquer sociedade” (NICHOLSON, 

2000, p. 14-15). 

A relação entre desigualdade de gênero e classe foi observada por Saffioti (2013), ao 

investigar até que ponto a inferiorização social da mulher decorreria da necessidade estrutural 

do sistema capitalista de produção, ou da persistência de uma tradição cultural, que considera 

a mulher como um ser submisso, ou ainda se houve uma redefinição dessa tradição, com sua 

utilização racional como meio para consecução de fins como a reclusão no lar de uma mão de 

obra que o sistema produtivo dominante não teria capacidade de absorver. 
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Quanto aos fatores de ordem natural, tais como sexo e etnia, a autora salienta que 

esses operariam como válvulas de escape para aliviar as tensões geradas pelo modo capitalista 

de produção, no sentido de desviar a atenção da estrutura de classes, centrando-se somente 

nas características físicas que possuem determinadas categorias sociais. 

O fator sexo, que há tempos seria apresentado como fonte de inferiorização social da 

mulher, passaria a interferir de modo positivo para atualizar a sociedade competitiva, na 

constituição das classes sociais. Dessa maneira, o modo capitalista de produção utilizaria a 

tradição para justificar a marginalização efetiva ou potencial dessa população do sistema 

produtivo de bens e serviços.  

Entretanto, se o contingente feminino da burguesia seria afastado do sistema de 

produção, o capitalismo se utiliza da inferiorização social da mulher com o aproveitamento de 

imensas massas femininas no trabalho industrial, obtendo sobre seu trabalho a mais-valia 

absoluta, com a intensificação e extensão da jornada de trabalho em troca de salários mais 

baixos que os masculinos.  Nesse sentido, a categoria sexo e outros fatores de ordem natural 

serviriam somente para encobrir o antagonismo entre as classes, o processo de dominação 

masculina serviria a interesses do poder econômico (SAFFIOTI, 2013). 

Conforme Bourdieu (2011), é surpreendente que a ordem estabelecida no mundo, com 

relações de dominação, privilégios e injustiça se perpetuem, com as condições de existência 

das mais intoleráveis concebidas como aceitáveis ou naturais. Para o autor, a dominação 

masculina, como é imposta e vivenciada, exemplifica essa submissão paradoxal, que resulta 

do que o autor denomina violência simbólica, insensível e invisível às próprias vítimas, 

exercida pelas vias simbólicas da comunicação e do conhecimento ou do reconhecimento e do 

sentimento.  

A lógica das relações de dominação é exercida em nome de um princípio simbólico 

conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de uma língua, de um 

estilo de vida e de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, como a cor da pele 

(BOURDIEU, 2011). 

A divisão entre os sexos está presente em estado objetivado nas coisas, em todo 

mundo social e em estado incorporado nos corpos e habitus dos agentes, atuando como 

sistemas de esquemas de percepção, pensamento e ação. Esta divisão socialmente construída 

entre os sexos, considerada como natural, adquire um reconhecimento de legitimação. 
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A ordem social exerce a função de uma imensa máquina simbólica que ratifica a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça, por meio da divisão social do trabalho, 

distribuição das atividades em relação aos sexos, a estrutura dos espaços – como os espaços 

públicos reservados aos homens e os destinados as mulheres – a casa, com a diferença 

biológica entre os sexos, a distinção anatômica entre os corpos masculinos e femininos, sendo 

utilizada como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros, 

sobretudo na divisão social do trabalho.   

 As relações sociais de dominação e exploração que estão instituídas entre os gêneros 

se inscrevem em duas classes de habitus diferentes: sob a forma de hexis corporais opostos e 

complementares e sob os princípios de visão e divisão que induzem a classificação de todas as 

coisas e práticas segundo a distinção de oposição entre o masculino e feminino. (BOURDIEU, 

2011) 

Segundo o sociólogo francês, as estruturas de dominação são produto de um trabalho 

incessante de reprodução, que tem a contribuição de agentes específicos e instituições, 

família, igreja, escola e Estado, que se institui na adesão que o dominado não pode deixar de 

conceder ao dominante, constituindo forma de poder que se exerce sobre os corpos, sem 

qualquer coerção física.  

O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de 

língua etc.), se exerce não na lógica pura das consciências cognoscentes, mas 

através dos esquemas de percepção, de avaliação e de ação que são 

constitutivos do habitus e que fundamentam, aquém das decisões da 

consciência e dos controles da vontade, uma relação de conhecimento 

profundamente obscura a ela mesma (BOURDIEU, 2011, p. 49-50). 

 

A violência simbólica não pode ser encerrada em uma consciência libertadora, 

porque seus efeitos e condições de eficácia estão inscritos nos corpos sob a forma de 

predisposição. Mesmo quando se instauram padrões democráticos – como o direito à 

educação e acesso às profissões são possibilitados – a autoexclusão ou a ideia de vocação 

substituem a exclusão anteriormente expressa. A ruptura da relação de cumplicidade entre 

as vítimas da dominação simbólica e seus dominantes só pode ser alcançada, segundo o 

autor, com uma transformação radical das condições sociais de produção das tendências 

adotadas pelos dominados baseadas no ponto de vista dos dominantes. 

Na estrutura do mercado de bens simbólicos, o princípio de inferioridade e exclusão 

da mulher é fundamentado pela visão da mulher como objeto. A relação sujeito e objeto, 

instaurada entre homens e mulheres, regulamentada pelo mercado matrimonial, estabelece 
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a ordem social, com as mulheres vistas como objetos, símbolos cujo sentido e função é 

contribuir para perpetuar ou aumentar o capital simbólico dos homens.   

A divisão sexual está inscrita, por um lado, na divisão das atividades produtivas e 

entre a oposição do universo público, masculino, que atribui aos homens o monopólio de 

atividades oficias e o privado, feminino, sobretudo o confinamento no espaço doméstico 

com as atividades associadas à reprodução biológica (materna). A divisão do trabalho 

fortemente sexuada, com as posições oferecidas às mulheres inculcadas pela família e pela 

ordem social, com o pretexto de vocação, direcionam as mulheres a tarefas subalternas, por 

sua submissão e abnegação. 

Tal como afirmado anteriormente, para Bourdieu (2011), as estruturas de 

dominação são produto de trabalho incessante de reprodução, para o qual contribuem a 

família, igreja, escola e Estado, sendo que as três primeiras instituições objetivamente 

orquestradas, apresentam em comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes. 

Para ele, a família é a principal responsável na reprodução da dominação e da visão 

masculina, por impor a experiência precoce de divisão sexual do trabalho e da 

representação legítima dessa divisão; a igreja é marcada pelo antifeminismo, por pregar um 

modelo de decência feminina, principalmente os trajes, e reproduzir uma visão pessimista 

das mulheres, inculcando explicitamente uma moral familiarista, dominada por valores 

patriarcais e o dogma da inata inferioridade das mulheres; a escola cumpre o papel de 

transmitir pressupostos da representação patriarcal baseada na correspondência entre a 

relação homem/mulher e, sobretudo, “em suas próprias estruturas hierárquicas, todas 

sexualmente conotadas, entre as diferentes escolas ou as diferentes faculdades, entre as 

diferentes disciplinas (...), entre as especialidades” (BOURDIEU, 2011, p. 104), isto é na 

representação dos sujeitos (imagem de si mesmo), nas aptidões e inclinações, que 

contribuem para os destinos sociais.  

Por fim, o Estado veio ratificar e reforçar as prescrições e proscrições do 

patriarcado privado para o patriarcado público, como por exemplo, com a visão 

conservadora da família patriarcal como princípio e modelo da ordem social como ordem 

moral.  

Para Bourdieu (2011), houve uma profunda transformação na condição feminina, 

principalmente nas camadas sociais mais favorecidas, que possibilitaram mudanças nas 

estruturas antigas da divisão sexual, como o acesso das meninas ao ensino secundário e 
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superior, o trabalho assalariado, o distanciamento das tarefas domésticas, adiamento da 

idade do casamento e da procriação, elevação dos percentuais de divórcio e queda dos de 

casamento.  

Dentre essas mudanças, a mais importante na condição das mulheres é o aumento 

do acesso das jovens ao ensino secundário e superior, que modificou a posição das 

mulheres na divisão do trabalho, com um forte aumento de sua participação nas profissões 

intelectuais, na administração, na venda de serviços simbólicos e intensificou sua 

participação nas atividades tradicionais femininas como ensino e assistência social. 

Entretanto, a igualdade de oportunidades de acesso “não deve mascarar as 

desigualdades que persistem na distribuição entre os diferentes níveis escolares e, 

simultaneamente, entre as carreiras possíveis” (2011, p. 109). A igualdade formal entre os 

homens e as mulheres dissimulam o fato de as mulheres ocuparem posições menos 

favorecidas, ou serem menos remuneradas que os homens, ou ainda serem mais atingidas 

pelo desemprego.  

As mudanças da condição feminina obedecem à lógica do modelo tradicional, 

baseada em três princípios; primeiro, que as funções destinadas às mulheres são um 

prolongamento das funções domésticas (ensino, cuidados); segundo, que a mulher não 

pode ter autoridade sobre um homem, desse modo, é relegada a funções subordinadas; 

terceiro, atribui-se ao homem o monopólio da manutenção de objetos técnicos e máquinas. 

Com as experiências de uma ordem social sexualmente ordenada, dirigidas por seus pais, 

professores e colegas, 

as meninas incorporam, sob forma de esquemas de percepção e de avaliação 

dificilmente acessíveis à consciência, os princípios da visão dominante que as 

levam a achar normal, ou mesmo natural, a ordem social tal como é e a prever, 

de certo modo, o próprio destino, recusando as posições ou as carreiras de que 

estão sistematicamente excluídas e encaminhando-se para as que lhes são 

sistematicamente destinadas (BOURDIEU, 2011, p. 114). 

 

Para Enguita (1996), a educação representa e incorpora a ideia de uma sociedade justa 

e de oportunidades igualitárias, com o sistema educativo mantendo o caráter igualitário 

inclusive de discriminação positiva, com a educação compensatória e sistema de bolsas. A 

tensão estaria nas desigualdades sociais, de classe, gênero e etnia que, mesmo apresentando 

realidades distintas, possuem pontos semelhantes com relação à escola. 
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Isso ocorre primeiramente por terem sofrido um processo histórico de exclusão da 

escola, posteriormente pelo acesso segregado à escolarização e, por fim, por terem sido 

incorporados as escolas, pois, mesmo com enfoques distintos, as mulheres, os trabalhadores e 

as minorias étnicas foram excluídos da escola, que eram originalmente destinadas e limitadas 

aos homens, burguesia e raça dominante. As primeiras oportunidades de acesso ocorreram de 

forma segregada: aos trabalhadores e às classes populares eram destinadas as escolas de 

ofício, enquanto as classes privilegiadas iriam para os institutos e liceus. Essa divisão foi 

reforçada ao longo dos anos com a distinção de frequência em escolas particulares e públicas, 

com as mulheres escolarizadas em escolas destinadas especificamente a esse público, ou 

foram separadas por classes distintas dentro da mesma escola (ENGUITA, 1996). 

Rosemberg (2001) analisa e interpreta estatísticas educacionais, resoluções e 

conferências internacionais para evidenciar o descompasso no sistema educacional brasileiro, 

na situação entre homens e mulheres, partindo da preocupação de informar que as políticas 

educacionais têm resultado nos planos internacional e nacional, no processo de discriminação 

contra as mulheres e de sua dupla desvantagem em ter nascido pobre e mulher. 

Segundo a autora, o sistema criado pelas Nações Unidas para acompanhar a 

desigualdade de gênero é o IDG – Índice de Desenvolvimento ajustado ao Gênero, que avalia 

a desigualdade entre homens e mulheres nas dimensões e variáveis relativas a esperança de 

vida, educação e renda e se complementa ao IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.   

Assim como os instrumentos elaborados por organizações não governamentais, esses índices 

comparam taxas brutas ou líquidas em diferentes níveis escolares e em diferentes idades, o 

que fragmenta o sistema de ensino, ao focalizar idades e níveis escolares isoladamente, de 

forma independente. 

Focalizar a discriminação contra as mulheres e a persistência na utilização de 

indicadores globais e fragmentados, sem o detalhamento de diferenças quanto a região, 

composição étnico/racial e idade, segundo Rosemberg (2001), tem induzido à adoção de 

metas uniformes, pouco eficientes e equivocadas sobre políticas educacionais e dominação de 

gênero. 

Considerando que o sistema educacional brasileiro proclama oportunidades iguais de 

acesso e permanência no sistema educativo, tanto para os homens quanto para as mulheres, a 

intensa desigualdade estaria associada ao pertencimento racial e à origem econômica. Essa 

ponderação conduz à reflexão sobre o sistema educacional simultaneamente como instância 

de formação de indivíduos para o mercado de consumo e como mercado de trabalho, sistema 



56 

 

esse que produz e reproduz desigualdades de gênero, classe, raça e idade (ROSEMBERG, 

2001). 

A importância de se caracterizar o termo gênero como categoria é apresentada por 

Ferraro (2010), que mesmo considerando o questionamento dos recenseamentos sobre o sexo 

dos sujeitos da pesquisa, as tabelas e gráficos obtidos a partir da classificação das pessoas 

segundo o sexo, esclarece a escolha do conceito gênero no sentido do termo em oposição a 

sexo, que segundo Nicholson (2000) serve para descrever o que é socialmente construído em 

oposição ao que é biologicamente dado. 

Para Ferraro (2010), o uso do termo gênero permite trabalhar com a variável sexo, 

como utilizada nos levantamentos censitários e amostrais do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e, ao mesmo tempo introduz a categoria analítica gênero com o 

objetivo de refutar o determinismo biológico na explicação das desigualdades sociais e 

educacionais entre homens e mulheres, para significar que eventuais desigualdades 

encontradas são resultados que expressam determinações sociais e não biológicas. 

Com base nos microdados do Censo Demográfico 2000, o autor analisa a trajetória de 

escolarização de sucessivas gerações, por meio da desagregação da população por grupos de 

idade convertidos em gerações sucessivas. E, ao articular as dimensões gênero e 

escolarização, apresenta observações fundamentais: primeiro, que a média de anos de estudo 

encontradas em 2000 na geração 1970/1980 aponta 7,8 anos para as mulheres e 7,0 para os 

homens, médias que representam aproximadamente três vezes as apuradas nas gerações 

nascidas até 1920, duas vezes as das gerações de 1930/1940 e uma vez as de 1940/1950. Os 

dados encontrados evidenciam um aumento na média de anos de estudo entre homens e 

mulheres, estabelecida na transposição das gerações mais velhas para as mais novas.   

A observação mais marcante identifica a inversão histórica na relação entre sexo e 

escolarização, com a pequena vantagem masculina de médias de anos de estudo apurada nas 

gerações mais velhas, cedendo lugar a um aumento passageiro de paridade, ou igualdade das 

médias nas gerações de 1950/1960 e, o crescimento das médias femininas de anos de estudo 

com diferença máxima na geração de 1970/1980. 

Os dados analisados por Ferraro (2010) apontam que no grupo da geração nascida até 

1920 a taxa de alfabetização das meninas de 19,35% quase igualava a dos meninos de 20,2%. 

O que demonstraria a necessidade de traçar e entender o movimento histórico de inversão na 

relação entre sexo e escolarização a partir do início do século XX, possivelmente na segunda 
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metade do século XIX. O autor acrescenta que esses dados mostram o fortalecimento do 

movimento de escolarização da mulher, como um processo antigo, apesar da manutenção de 

sua condição de inferioridade em relação ao homem. 

O autor esclarece, ainda, que, se as modificações na relação entre mulher e 

escolarização ocorreram, certamente não têm referência com o sexo, isto é, aspectos 

biológicos de distinção entre homens e mulheres, mas com gênero, mudanças nas concepções 

e valores a respeito da mulher, seu lugar e papel na sociedade, como também nas relações 

sociais entre homens e mulheres. 

Tendo em vista as ponderações acima, esta investigação, embora trabalhando com os 

dados do IBGE e do INEP caracterizados na categoria sexo, assume a perspectiva de que as 

possíveis diferenças existentes entre ambos os sexos expressam distinções de gênero, na 

medida em que elas não são produto de diferenças biológicas, mas resultados de processos 

sociais construídos historicamente e que redundaram em inferioridade das mulheres.  

 

4. DEFICIÊNCIA E AS RELAÇÕES DE GÊNERO COR/RAÇA 

 

Pretendemos abordar algumas questões a respeito da interface das categorias 

deficiência, gênero e cor/raça, com a articulação de estudos que não se restringiram a discutir 

a escolarização das pessoas com deficiência de forma isolada, destacando, sobretudo, o que 

concerne à desigualdade quando somada as formas múltiplas ou agravadas de discriminação e 

opressão por causa do sexo e cor/raça. 

Souza (2011) procurou identificar e caracterizar os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados em classes 

comuns do ensino regular, da rede pública estadual, em um município do interior paulista. Os 

dados foram coletados por meio de consulta aos documentos oficiais (registros escolares) dos 

anos 2005 a 2009, disponibilizados pela Diretoria de Ensino. 

Os objetivos específicos do estudo foram verificar as matrículas do ensino 

fundamental e médio; a classificação dos alunos em categorias de deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; a idade desses alunos; o sexo; 

as séries e etapas da educação básica que frequentavam e; os serviços de apoio pedagógico 

especializado recebido. 
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A Diretoria de Ensino, na figura de sua coordenadora, disponibilizou um quadro com 

dados quantitativos, com o número de alunos de acordo com as categorias deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, referente aos anos 

de 2005, 2006, 2008 e 2009. Os dados de 2007, segundo a coordenação, teriam sido perdidos 

sem possibilidade de recuperação. 

Quanto à organização dos dados, a autora informa a dificuldade, pois os 

disponibilizados referentes aos anos de 2005 e 2006 informavam apenas o número de 

matrículas, a classificação dos alunos em categorias e as escolas que os recebiam. Nos anos de 

2008 e 2009 constavam maiores informações, além do número de matrículas, a classificação 

dos alunos em categorias, idade, sexo, etapas da educação básica que frequentavam, serviços 

de apoio pedagógico e atendimento dos alunos em classes especiais. 

Apresentaremos somente as análises da autora em relação à variável sexo, sendo 

necessário, porém, informar os dados encontrados a respeito do número total de matrículas: 

2005 - 404 alunos, 2006 – 503 alunos, 2008 – 693 alunos e 2009 – 723 alunos. 

Os dados referentes ao sexo dos alunos são apresentados na tabela 1. 

  

Tabela 1.1 

Distribuição dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, por sexo, matriculados nas classes comuns na rede 

estadual de São Paulo – 2008/2009 

ANO 

TOTAL SEXO 

Nº % 
Masculino Feminino 

Nº % Nº % 

2008 693 100,0 449 64,8 244 35,2 

2009 721 100,0 458 63,3 263 36,4 

   Fonte: Souza (2011) 

Segundo Souza (2011) a grande maioria, sendo 64,8% em 2008 e 63,3% em 2009, 

correspondem ao sexo masculino, o que parece confirmar a maior oportunidade de acesso à 

escola para os alunos do sexo masculino. 

Buscando compreender melhor os dados, a autora realizou o cruzamento da variável 

sexo com as categorias de deficiência, para verificar se o predomínio do sexo masculino se 

manteria em relação às categorias, conforme disposto nos dados abaixo: 
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Tabela 1.2 

Distribuição dos alunos matriculados em 2008 e 2009, por sexo e categoria de deficiência 

Categoria 

T 2008  T 2009 

 Fem Masc   Fem Masc 

Nº Nº % Nº %  Nº Nº % Nº % 

Deficiente 

mental 
331 122 36,9 209 63,1  287 108 37,4 179 62,6 

Deficiente visual 71 34 47,9 37 52,1  83 36 43,4 47 56,6 

Transtorno 

global do 

desenvolvimento 

101 23 22,8 78 77,2  - -* - - - 

Deficiente 

auditivo 
51 20 39,1 31 60,9  60 24 40,0 36 60,0 

Deficiente físico 46 15 32,6 31 67,4  56 20 35,7 36 64,3 

Deficiência 

múltipla 
18 11 60,1 7 38,9  21 8 38,1 13 61,9 

Condutas típicas 47 10 21,3 37 78,7  199 65 32,7 134 67,3 

Altas 

habilidades/ 

superdotação 

 

5 

 

2 

 

40,0 

 

3 

 

60,0 
 

 

10 

 

1 

 

10,0 

 

9 

 

90,0 

Autismo 1 0 0 1 100,0  3 1 33,3 2 66,7 

Sem informação 22 7 31,8 15 68,2  - - - - - 

 Fonte: Souza (2011) 

      * As células vazias correspondem àquelas cujas informações não foram fornecidas pela autora, 

bem como a razão pela não inclusão dos dados. 

 

Baseada nos dados, a autora indica que no ano de 2008, com exceção da categoria 

deficiência múltipla, que apontou como resultado 60,1% do sexo feminino e 38,9% do sexo 

masculino, houve predomínio do sexo masculino em todas as demais, resultado semelhante 

aos de 2009. 

A análise dos resultados referentes à variável sexo permitiu a Souza (2011) considerar 

que houve o predomínio do sexo masculino entre a população com deficiência matriculada; 

entretanto, segundo a autora, o significado da desigualdade entre os sexos não está claro e 

demandaria novas pesquisas.  

Considera, ainda, que, embora haja indicações de que os meninos são direcionados à 

educação especial por apresentarem comportamentos tidos como não adequados aos padrões 

escolares, mesmo sem apresentarem algum tipo de deficiência, não há dados suficientes para 

sua comprovação, embora as informações por ela coletadas mostrem que as duas categorias 
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mais incidentes são as da deficiência mental e das condutas típicas, o que parece reforçar essa 

hipótese, mas que mereceria estudos mais aprofundados. 

Outra pesquisa que pode auxiliar na discussão deste trabalho é de França (2010), que 

teve como preocupação investigar a implicação das deficiências sobre o atendimento, atraso e 

progressão escolar no Ensino Fundamental. Com base nos dados do Censo Demográfico 

Brasileiro de 2000, o autor define o perfil populacional das pessoas com deficiência por idade, 

sexo e categorias de deficiência.  

Nessa perspectiva, o autor considera que a exploração dos microdados da amostra do 

Censo do ano 2000 pode revelar como a deficiência é expressa na população brasileira, dessa 

maneira, a elaboração do perfil das pessoas com deficiência por idade e sexo teria como 

objetivo não somente qualificar demograficamente esses grupos, como ainda diferenciar sua 

ocorrência na população brasileira. 

Segundo França (2010), consultando as diferentes variáveis do Censo, foi possível 

verificar que a deficiência mental, as dificuldades e incapacidade de ouvir, as paralisias e a 

falta de membro têm predominância no sexo masculino, as dificuldades e incapacidade de 

enxergar e caminhar/subir escada têm predominância no sexo feminino. 

 

Tabela 1.3 

Distribuição percentual da população total, por tipo de deficiência, 

segundo o sexo – 2000 

Categoria 
Sexo 

Feminino Masculino 

Def. Mental 45,7 54,3 

Enxergar   

  Incapaz 52,6 47,4 

  Grande dificuldade 57,1 42,9 

  Alguma dificuldade 56,3 43,7 

Ouvir   

  Incapaz 48,0 52,0 

  Grande dificuldade 47,2 52,8 

  Alguma dificuldade 47,4 52,6 

Caminhar   

  Incapaz 52,1 47,9 

  Grande dificuldade 58,3 41,7 

  Alguma dificuldade 59,2 40,08 

Def. Física   

  Paralisia total 47,7 52,3 

  Paralisia pernas 46,2 53,8 

  Paralisia lado 43,2 56,8 

  Falta Membro 28,0 72,0 

       Fonte: França (2010) 
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Para França (2010), são duas as principais causas da distribuição das deficiências por 

sexo: a estrutura etária populacional e a atribuição de papéis sociais para os diferentes 

gêneros. Segundo o autor, as paralisias total/das pernas e a falta de membros são normalmente 

são atribuídas aos homens, devido a fatores externos relacionados aos riscos de acidente a que 

estão expostos, no trânsito, trabalho ou devido à violência. 

Em relação à estrutura etária da população, o autor considera que, por nascerem mais 

homens e por esses morrerem previamente em comparação com as mulheres, é esperado que 

as deficiências congênitas ou de nascimento, como a deficiência mental, tenham maior 

incidência entre os homens. Porque as mulheres apresentam maior longevidade, seria 

esperado que essas compusessem maior parte dos grupos em que a deficiência está 

relacionada ao envelhecimento, como a dificuldade de enxergar. 

A partir desta primeira análise acerca da variável sexo, o autor realiza uma 

investigação da Razão de Sexo, para melhor entendimento da relação entre idade, sexo e as 

diferentes deficiências. Por meio da exposição por gráficos, verifica que houve maior número 

de nascimentos masculinos, porém após os 20 anos de idade o número de mulheres no ano 

2000 era mais elevado em relação aos homens, diferença que aumentava com o avanço da 

idade, com o índice maior de mortalidade entre os homens em comparação com o das 

mulheres. 

 Analisando a razão de sexo da população surda, com paralisia de um lado e deficiente 

mental, o autor informa que as três deficiências exemplificam os diferentes padrões entre 

todas as deficiências. Neste caso, a deficiência mental, cegueira, tetraplegia, a paraplegia 

estão sobre o mesmo padrão, no qual há predominância do sexo masculino até os 80 anos, 

aproximadamente, quando passam a predominar em mulheres, considerando a distribuição 

sexual da população brasileira.  

A análise dos resultados da interação das variáveis demográficas, idade e sexo, com as 

variáveis de deficiência, tinha como preocupação verificar o efeito que a idade e o sexo teriam 

sobre a probabilidade de um indivíduo estar frequentando a escola. Desse modo, quando se 

refere ao atraso escolar, o autor considera que dentre as interações com as deficiências a única 

significativa é a deficiência física. 

O valor negativo dos coeficientes de interação possibilita inferir que, para os 

paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos e para aqueles com falta de membro, 

ser mulher reduz a chance de estar em atraso escolar em relação a ser homem, 
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aumentado para esse grupo populacional a diferença esperada entre os sexos 

(FRANÇA, 2010, p. 76). 

  

França (2010) conclui que, concentrando-se somente na idade e sexo, ambos indicam 

categorias de relevância para a configuração das deficiências na população brasileira, mas o 

mesmo não ocorreria para a escolarização das pessoas com deficiência, pois o sexo 

apresentou baixíssima interferência na implicação da deficiência sobre os elementos 

educacionais investigados, atendimento, atraso e progressão escolar. 

Em comparação, verificamos que a pesquisa de Souza (2011) indica um predomínio 

do sexo masculino no número de matrículas, entretanto França (2010), apesar de não 

apresentar dados significativos, informa que o sexo não implicaria diretamente no processo de 

escolarização das pessoas com deficiência. 

Com estudo mais aprofundado, Gonzalez (2013) teve por objetivo mapear e analisar 

os dados de matrícula e encaminhamento de alunos para sala de recursos em 2011, na rede 

Municipal de São Paulo, com relação ao gênero e cor/raça, assim como investigar e analisar 

as justificativas dos professores e coordenador pedagógico para encaminhamento dos alunos 

as SAAIs - Salas de apoio e acompanhamento à inclusão. 

Para tanto, a autora solicitou à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo dados 

sobre os alunos matriculados na modalidade educação especial, que frequentavam a SAAI, 

com as seguintes informações: nome; idade; sexo; raça; dados socioeconômicos; data de 

ingresso e desligamento na sala; motivo do encaminhamento; diagnóstico, hipótese 

diagnóstica ou conclusão da avaliação pedagógica; escola na qual foi ou estava sendo 

realizado atendimento; escola de origem e demais informações que pudessem caracterizar a 

estrutura, organização e atendimento nessas salas de 2005 a 2011. 

Os dados foram encaminhados sem todas as informações solicitadas e em discordância 

em relação ao número de alunos atendidos, considerando que em 11 escolas não foram 

disponibilizadas as informações. Sendo assim, o estudo foi realizado com base nas 

informações fornecidas, por serem manifestação de dados oficiais, mesmo sem conter o 

número real de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

Com o reagrupamento dos alunos por tipo de deficiência, Gonzalez (2013) identificou 

que as informações apresentaram repetição de vários nomes, 420 no total, com alguns 
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estudantes listados três vezes com os mesmos dados, desse modo o número de matrículas 

fornecido de 4940 alunos diminuiu para 4520. 

A tabela abaixo apresenta os dados de matrícula dos alunos público alvo da educação 

especial, na rede municipal de ensino de São Paulo, por sexo: 

Tabela 1.4 

Distribuição dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidade/superdotação, por sexo – 2011 

Tipo de deficiência 
Total Sexo 

  

F  M 

  Nº % Nº % Nº % 

Total 4520 100 1783 39,45 2737 60,55 

Deficiência intelectual 2857 63,21 1128 39,49 1729 60,52 

Baixa visão/visão subnormal 96 2,12 52 54,17 44 45,83 

Cegueira 52 1,15 23 44,23 29 55,77 

Deficiência física 376 8,32 162 43,09 214 56,91 

Deficiência múltipla 521 11,53 221 42,42 300 57,58 

Surdez leve/moderada 81 1,79 36 44,45 45 55,56 

Surdez severa/profunda 156 3,45 79 50,64 77 49,36 

Surdocegueira 2 0,04 1 50 1 50 

Autismo 176 3,89 30 17,05 146 82,95 

Síndrome de Asperger 10 0,22 0 0 10 100 

Síndrome de Rett 5 0,11 2 40 3 60 

Transtorno desintegrativo Infância 187 4,14 49 26,2 138 73,8 

Altas habilidades/superdotação 1 0,02 0 0 1 100 

       Fonte: Gonzalez (2013) 

 

A análise dos dados indicou que quase a totalidade dos tipos de deficiência era 

composta por maioria de meninos, com exceção dos grupos surdez severa/profunda e baixa 

visão/visão subnormal. E que os meninos totalizaram 100% dos alunos com síndrome de 

Asperger e altas habilidades/superdotação. 

 Em relação aos tipos de deficiência, destacou-se o maior número de alunos 

classificados com deficiência intelectual, sendo 1729 de meninos (60,51%) e 1128 meninas 

(39,48%). O segundo maior grupo o de deficiência múltipla com 300 meninos (57,58%) e 221 

meninas (42,42%). Com transtorno desintegrativo da Infância, 138 meninos (73,80%) e 49 

meninas (26,20%). E os alunos classificados com autismo, 146 meninos (82,95%) e 30 

meninas (17,05%). 
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Na próxima tabela encontra-se a distribuição dos alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, por cor ou raça: 

Tabela 1.5 

Distribuição dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidade/superdotação, por cor/raça – 2011 

Tipo de deficiência 

Cor/raça 

Total Branco Pardo Preto 
Não 

declarado 

  Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 4520
3
 1982 43,85 1300 28,76 236 5,22 984 21,77 

Deficiência intelectual 2857 1212 42,42 830 29,05 169 5,92 637 22,3 

Baixa visão/visão 

subnormal 
96 46 47,92 30 31,25 5 5,21 14 14,58 

Cegueira 52 26 50,0 13 25,0 1 1,92 12 23,07 

Deficiência física 376 155 41,22 115 30,58 11 2,92 95 25,26 

Deficiência múltipla 521 263 50,48 134 25,72 21 4,03 99 19,0 

Surdez leve/moderada 81 33 40,74 29 35,8 2 2,46 17 20,98 

Surdez severa/profunda 156 65 41,67 50 32,05 12 7,69 28 17,95 

Surdocegueira 2 0 0 0 0 1 50,0 1 50,0 

Autismo 176 98 55,68 41 23,29 5 2,89 31 17,61 

Síndrome de Asperger 10 6 60,0 2 20,0 0 0 2 20,0 

Síndrome de Rett 5 3 60,0 0 0 0 0 2 40,0 

Transtorno 

desintegrativo Infância 
187 74 39,57 56 29,95 9 4,81 46 24,6 

Altas habilidades 

superdotação 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 

       Fonte: Gonzalez (2013) 

 

Gonzalez (2013) destaca que na categoria deficiência intelectual, que corresponde ao 

maior número de estudantes, foram classificados como brancos 1212 (42,42%) estudantes, 

pardos 830 (29,05%), pretos 169 (5,92%) e não declarados 637 (22,30%). Se excluirmos os 

que não declararam cor/raça, teremos um total de 2211 alunos, assim distribuídos: 1212 

brancos que correspondem a 54,8% e 999 negros, contabilizando 46,8%, o que evidencia 

apenas uma pequena primazia no atendimento da população branca. 

A próxima tabela apresenta as matrículas de alunos com deficiência intelectual na 

Rede Municipal de ensino de São Paulo, por cor/raça e sexo: 

 

                                                 
3
 Identificamos que esta tabela contém equívocos nos valores, considerando que a somatória dos dados das 

categorias Branca, Parda, Preta e Não Declarada, totalizou 4502 e não 4520, como indicado na tabela da 

pesquisadora, mas decidimos apresentar os números de forma fidedigna à tese.     
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Tabela 1.6 

Alunos com deficiência intelectual matriculados na Rede Municipal de 

ensino de São Paulo, por cor/raça e sexo – 2011 

 
Total Masculino Feminino 

Cor/Raça 
Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 2.857 100,0 1.729 100,0 1.128 100,0 

Branca 1.212 42,42 735 42,51 477 42,29 

Parda 830 29,05 516 29,84 314 27,84 

Preta 169 5,92 102 5,9 67 5,93 

Amarela 5 0,17 3 0,17 2 0,18 

Indígena 4 0,14 4 0,23 0 0 

Não declarada 637 22,3 369 21,34 268 23,76 

   Fonte: Gonzalez (2013) 

  

Dentre os 2857 alunos com deficiência intelectual matriculados, 1729 eram meninos, 

sendo 42,51% declarados brancos, 29,84% pardos e 21,34% não tiveram a cor/raça declarada. 

Segundo análise da autora, entre as meninas essa proporção foi semelhante, o que indicou que 

não haveria uma grande diferença de cor/raça entre meninos e meninas com deficiência 

intelectual, sendo a diferença de sexo mais acentuada do que a de cor/raça. 

Se, no entanto, reunirmos os que se declararam “pretos” e “pardos” na categoria 

“negro”, poderemos constatar que a diferença entre esses e os que se declararam “brancos” 

chega a praticamente 10%, com a população negra e feminina apresentando o índice mais 

baixo, ou seja, embora com diferença pequena em relação aos alunos negros, ser negra, 

mulher e com deficiência mental significa menor possibilidade de acesso à escolarização, 

conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1.7 

     Distribuição de alunos com deficiência intelectual matriculados na Rede Municipal de 

ensino  

de São Paulo, por raça e sexo – 2011  

 Sexo  

Cor/Raça 
Total Masculino Feminino 

Nº % 
            

Nº 
       % Nº % 

 TOTAL 2.211 100,0 1.353 100,0 858       100,0 

Branca 1.212 54,8 735 54,3 477 55,6 

Negra  999 45,2 618 45,7 381 44,4 

        Fonte: Tabela construída pela autora com base em Gonzalez (2013) 
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No que se refere à cor/raça dos alunos com deficiência intelectual, a autora conclui 

que no município de São Paulo havia mais alunos classificados como brancos com 42,42%, 

pardos 29,05%, não declarados 22,3% e pretos 5,92%. Em relação às demais deficiências, a 

maioria foi percebida como branca 46%, seguido de 28% pardos, 20% não declarados e 4% 

pretos. 

 Com o cruzamento da variável sexo, Gonzalez (2013) considera que o percentual de 

cor/raça entre meninos e meninas com deficiência intelectual era bastante semelhante, 

demonstrando que a diferença de sexo era mais acentuada que a de cor/raça. 

O estudo de Gonzalez (2013) apresenta ainda o número de matrículas de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidade/superdotação por sexo 

e cor/raça na Diretoria Regional de Educação de Guaianases, localizada na zona leste da 

Cidade de São Paulo, o que permitiu à autora identificar a reprodução dos dados do 

município, como do total de 528 matrículas desagregado por sexo de 57,95% meninos e 

42,05% meninas. De acordo com a classificação de cor/raça, os alunos brancos representavam 

37,12% entre todas as categorias, seguidos dos estudantes pardos 35,08% e 2,65% pretos.  

A autora constatou que o maior grupo de alunos era composto por aqueles 

classificados com deficiência intelectual, 366 alunos perfazendo 69,32% do total, dos quais 

129 declaram-se brancos, ou 35,24% e 126 pardos 34,43%, pretos 8, ou 2,19%, indígena 1 ou 

0,27% e 102 ou 27,87% não declarado. Podemos observar dos dados da autora que 35,24% 

dos alunos são declarados brancos e 36,62% são declarados negros (pretos/pardos), ou seja, 

nessa região da periferia de São Paulo, o número de “negros” com deficiência mental com 

acesso à escola superou o de brancos, com a diferença de 1,38%. Considerando os dados 

sobre a população de Guaianases, os negros representam 54,6%
4
 da população, neste caso 

podemos formular a hipótese de que a incidência populacional com maior número de negros 

pode influir diretamente nos dados obtidos pela autora. 

O detalhamento dos dados de matriculas de alunos com deficiência intelectual, em 

relação ao sexo e cor/raça, da Diretoria Regional de Educação de Guaianases, permitiu o 

direcionamento para o estudo de caso da unidade escolar. 

                                                 
4
 Conforme São Paulo Diverso - Fórum de Desenvolvimento Econômico Inclusivo – Igualdade Racial em São 

Paulo: Avanços e Desafios, http://saopaulodiverso.org.br/wp-

content/uploads/2015/10/SPDiverso_Igualdade_Racial_em_SP_v2.pdf 
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A Escola municipal de ensino fundamental definida para o estudo de caso, conforme a 

coordenadora, atendia 27 alunos em SAAI, sendo 20 meninos e 7 meninas, com idade entre 6 

e 21 anos, sendo que 16 possuíam laudo médico de encaminhamento. 

Em relação à cor/raça dos alunos, conforme declarado nos prontuários dos alunos pela 

professora da SAAI, “19 foram percebidos como brancos pela professora da SAAI, 3 

identificados como pardos e 5 como pretos” (GONZALEZ, 2013, 185).  

A partir dos dados, Gonzalez (2013) conclui que dos alunos atendidos nas SAAI em 

2011, no município de São Paulo, a maioria era composta de deficientes intelectuais, do sexo 

masculino, e que em quase todos os tipos de deficiência também houve registro de mais 

meninos do que meninas. A autora apresenta como possível explicação fatores como 

determinantes biológicos, problemas de comportamento e expectativas diferenciadas para 

meninos e meninas baseadas em estereótipos de gênero.  

Com estudo próximo ao que se pretende realizar, Silva & Ribeiro (2014) analisaram os 

dados do Censo Demográfico 2010 realizado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Censo Escolar da educação básica de 2012 a respeito das matrículas de alunos com 

deficiência por modalidade de ensino, em relação ao sexo e raça. 

Com base nos dados do Censo Demográfico as autoras constatam que a população de 

pessoas com deficiência por sexo é formada por 93.406.990 homens correspondendo a 48,97% e 

as mulheres são 97.348.809, representando 51,03%.  

No cotejamento destes dados com os números de matrículas de alunos com deficiência do 

Censo Escolar de 2012, as autoras perceberam uma inversão na questão do sexo, conforme a 

tabela abaixo:  
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Tabela 1.8 

Matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais por modalidade de ensino, 

sexo e raça - 2012 

Raça Sexo 

Modalidade de ensino   

Total Regular Especial 
Educ. Jovens 

Adultos 

  Geral NEE NEE Geral NEE 

Total 
 

50.751.341 46.062.404 577.938 204.122 3.857.579 49.298 

Não 

declarada 

Masculino 9.289.875 8.229.664 111.123 39.754 897.215 12.119 

Feminino 9.094.923 8.118.587 71.435 28.867 868.669 7.365 

Branca 
Masculino 7.123.526 6.709.559 111.490 45.365 251.043 6.069 

Feminino 7.134.176 6.738.404 71.849 33.872 285.825 4.226 

Preta 
Masculino 837.459 726.809 13.988 5.044 89.871 1.747 

Feminino 765.624 664.205 8.123 3.189 88.997 1.110 

Parda 
Masculino 8.118.522 7.324.657 115.467 22.352 645.787 10.259 

Feminino 7.908.333 7.123.569 70.465 16.536 691.684 6.079 

Amarela 
Masculino 112.064 99.310 1.399 5.318 5.946 91 

Feminino 107.710 96.677 952 3.422 6.607 52 

Indígena 
Masculino 131.400 117.677 991 242 12.390 100 

Feminino 127.729 113.286 656 161 13.545 81 

Fonte: (SILVA & RIBEIRO, 2014) 

 

As autoras (2014) destacam que os dados apresentam uma inversão do número de 

matrícula em relação ao sexo predominante, que neste caso é o masculino. Considerando as 

estimativas do censo demográfico, em que a população feminina “é de 2,06% maior que a 

população masculina, isso dá em torno de 3.941.819 mulheres a mais. Se olharmos as 

estimativas para as pessoas com deficiência, o sexo feminino prevalece à frente com uma 

porcentagem um pouco maior de 5,3%” (SILVA & RIBEIRO, 2014, p.4).  

Entretanto, o número de matrículas de alunos com deficiência apresenta uma inversão 

em todas as modalidades de ensino, tendo o sexo masculino como predominante.  

Em relação à raça/cor, ao analisar os dados do Censo Demográfico, na subcategoria 

“não consegue de modo algum” das deficiências visual, auditiva e física, como também na 

deficiência mental/intelectual, houve prevalência da cor branca, seguida da parda, preta, 

amarela e indígena. 

Com a verificação da inversão do número de matrículas na variável sexo, as autoras, 

enfatizam a necessidade de investigações dos fatores de desigualdade da escolarização de 

alunos com deficiência com a intersecção gênero, raça e geração. 
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Tentando entender porque os meninos são mais indicados como alunos com 

necessidades educacionais especiais e encaminhados para serviços especializados do que as 

meninas, Mendes & Lourenço (2009) realizaram sua pesquisa numa cidade do interior do 

Estado de São Paulo, baseada nas informações de um banco de dados de um grupo de 

pesquisa, composto por fichas de alunos entre os anos de 2001 a 2005, totalizando 414 

registros de alunos com necessidades educacionais especiais. A análise das fichas permitiu a 

identificação de 63 fichas com dados duplicados, desse modo, estas foram excluídas, 

permanecendo a ficha com o registro mais antigo, o que reduziu o universo do estudo para 

351 cadastros. 

Na primeira fase, as autoras identificaram os motivos da notificação feita pelos 

professores a respeito dos alunos, delimitando algumas categorias, como problemas de saúde, 

deficiências, problemas de comportamento, problemas de linguagem, dificuldades de 

aprendizagem, fatores sociofamiliares, talentos/altas habilidades e potencialidades e outros. 

Posteriormente, foi elaborado um novo banco de dados dos alunos contendo faixa 

etária, sexo e as descrições categorizadas, para verificação da relação gênero e motivo que o 

professor atribuía ao aluno para sua caracterização como aluno com necessidades 

educacionais especiais.   

A partir da hipótese de que haveria diferenças no percentual entre os sexos feminino e 

masculino na amostra estudada, com superioridade dos meninos, e de que haveria diferenças 

significativas nas descrições dos professores dependendo do sexo dos alunos, os dados foram 

submetidos a análise estatística, com a utilização do teste Qui-Quadrado de Pearson para 

comparação entre os dois grupos masculino e feminino. 

Com relação ao gênero, constatou-se que a amostra de alunos era formada por 66,1% 

do sexo masculino e 33,9% do sexo feminino, conforme as autoras, diferença considerada 

estatisticamente significativa. 

A análise comparativa tendo o gênero como variável independente, para comparação 

dos grupos masculino e feminino em termos das outras variáveis, ou seja, o motivo de 

identificação do aluno com necessidades educacionais especiais, demonstrou que nas 

categorizações problemas de saúde, deficiências, problemas de linguagem, dificuldades de 

aprendizagem, fatores familiares e a presença de indicadores de talentos ou superdotação não 

havia diferenças significativas baseadas no gênero. Somente o cruzamento das variáveis 

gênero e problemas de comportamento demonstrou diferença estatisticamente significativa 
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entre os grupos. Neste caso, a análise identificou que existe maior probabilidade de 

notificação para os meninos do que para as meninas quando se refere aos problemas 

comportamentais. 

As autoras concluem que os resultados encontrados indicam que há uma representação 

desproporcional de indivíduos do sexo masculino indicados para a Educação Especial, mas 

que não haveria clareza para o resultado desta desigualdade. Segundo Mendes & Lourenço 

(2009) podemos supor que os meninos estão super-representados, mas por outro lado, pode 

haver uma sub-representação de meninas, que não são bem-sucedidas na escola, mas não 

obtém suporte para o aprendizado nas mesmas proporções que os meninos. Neste caso, o 

processo de escolarização das meninas com necessidades educacionais especiais estaria em 

desvantagem. 

Embora os estudos acima indicados tenham encontrado algumas diferenças em relação 

aos processos de escolarização de alunos com deficiência, considerando cor/raça e gênero, 

eles se caracterizam por pesquisas localizadas em espaços geográficos específicos, o que nos 

levou a investigar de forma mais abrangente essas diferenças em relação ao país como um 

todo. 

Nesse sentido, a partir das contribuições teóricas apresentadas e a fim de compreender 

se os elementos gênero e raça podem influenciar nas políticas de escolarização de alunos com 

deficiência, para atender os objetivos pretendidos desta pesquisa, realizou-se um estudo 

quantitativo que apresenta a composição da população escolar com deficiência, com a 

pretensão de detalhar diferenças quanto à região, para verificar se as características pessoais 

(sexo e cor/raça) expressam dupla discriminação, com incidência significativamente mais 

elevada de uma categoria em comparação entre os sujeitos, refletindo assim a concentração de 

mulheres e negros em posições de desvantagem e desigualdade no acesso de oportunidades 

educacionais, ou se somente colaboram e ratificam a desigualdade de classe, contribuindo 

com a condição de marginalização destes indivíduos e com o sistema de ensino atuando na 

legitimação da discriminação.  
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CAPÍTULO II  

 A ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS 

SUAS ORIGENS RACIAIS E DE SEXO 

 

Este capítulo se divide em duas partes.  

A primeira apresenta as fontes de coleta de dados da pesquisa:  

 o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (BRASIL. IBGE, 2010);  e 

 o Censo Escolar de 2012 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (BRASIL. MEC. INEP, 2012). 

A segunda parte apresenta os resultados colhidos por meio dos dados coletados do 

Censo Demográfico 2010 relativos às características da população residente e especificamente 

da população com deficiência, segundo sexo, a cor/raça e frequência à creche ou escola e dos 

dados de matrículas do Censo Escolar da Educação básica de 2012, segundo sexo, cor/raça, 

modalidade e etapa de ensino.  

 

1. AS FONTES DE COLETAS DOS DADOS 

1.1 Censo Demográfico 

 

O Censo Demográfico é um levantamento estatístico que investiga um conjunto de 

características gerais da população e dos domicílios. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística é a entidade responsável pela coleta de dados que é realizada com base no Decreto 

73.177 de 1973, que regulamenta a lei 5.534/68, que institui o caráter obrigatório de prestação 

das informações e garante ao cidadão seu direito de sigilo: 

Art. 1º Toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 

esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações 

solicitadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para a execução do Plano Geral de Estatísticas (BRASIL, 1968). 

 

A periodicidade de realização do Censo Demográfico, não pode exceder dez anos, 

conforme a lei 8.184, de 10 de maio de 1991, sendo que a última coleta dos dados do Censo 
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Demográfico 2010 ocorreu no período de 1 de agosto a 30 de outubro de 2010, por meio de 

entrevistas presenciais realizadas por recenseadores, que registraram as informações em um 

computador de mão ou pelo preenchimento do questionário via internet. 

O aplicativo de coleta de dados continha dentre outras informações, dois tipos de 

questionários, o Básico com 37 quesitos, aplicado em todas as unidades domiciliares que não 

fazem parte do grupo de amostra e, o questionário da Amostra com 108 quesitos, que abrange 

os quesitos do questionário básico e questões relacionadas a características do domicilio, 

informações sociais, econômicas e demográficas de seus moradores, aplicado nas unidades 

domiciliares selecionadas. (BRASIL. IBGE, 2012). 

No que se refere aos dados sobre as características da população, para esta pesquisa 

foram selecionadas as categorias: cor ou raça; sexo e tipo de deficiência, sendo todas as 

informações declaradas pelo entrevistado. 

Lembrando, como informa Osório (2003), no censo são aplicados simultaneamente os 

métodos da autoatribuição e da heteroatribuição de pertença, pois, embora o método definido 

para coleta das informações seja a autoatribuição, isto é, sem interferência e influencia da 

escolha, há que se considerar, a condição de incapaz de responder, como as crianças, 

informações sobre as quais efetuadas por heteroatribuição, por uma pessoa próxima ao sujeito 

de classificação.  

Para caracterização da população, no que concerne a este estudo descrevemos a seguir 

as definições e conceitos, para as seguintes variáveis:  

Cor ou raça: Branca, Preta, Amarela (de origem oriental: japonesa, chinesa, coreana 

etc.), Parda e Indígena.  

Sexo: Masculino e Feminino. 

Deficiência: classificação dos tipos de deficiência permanente visual, auditiva e 

motora, conforme o grau de severidade e deficiência intelectual (IBGE, 2010): 

Deficiência visual: 

• Não consegue de modo algum: permanentemente incapaz de enxergar; 

• Grande dificuldade: grande dificuldade permanente de enxergar, ainda que use 

óculos ou lentes de contato; 
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• Alguma dificuldade: alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que use 

óculos ou lentes de contato;  

• Nenhuma dificuldade: não tem qualquer dificuldade permanente de enxergar, ainda 

que precise usar óculos ou lentes de contato. 

Deficiência auditiva:  

• Não consegue de modo algum: permanentemente incapaz de ouvir;  

• Grande dificuldade: grande dificuldade permanente de ouvir, ainda que use aparelho 

auditivo; 

• Alguma dificuldade: alguma dificuldade permanente de ouvir, ainda que use 

aparelho auditivo;  

• Nenhuma dificuldade: sem qualquer dificuldade permanente de ouvir, ainda que 

precise usar aparelho auditivo. 

Deficiência motora:  

• Não consegue de modo algum: permanentemente incapaz, por deficiência motora, de 

caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa; 

• Grande dificuldade: grande dificuldade permanente de caminhar e/ou subir escadas 

sem a ajuda de outra pessoa, ainda que use prótese, bengala ou aparelho auxiliar; 

• Alguma dificuldade: alguma dificuldade permanente de caminhar e/ou subir escadas 

sem a ajuda de outra pessoa, ainda que use prótese, bengala ou aparelho auxiliar;  

• Nenhuma dificuldade: não tem qualquer dificuldade permanente de caminhar e/ou 

subir escadas. 

Deficiência mental ou intelectual: a deficiência mental é o retardo no desenvolvimento 

intelectual, caracterizada pela dificuldade de comunicação, do cuidar de si mesma, da 

realização de atividades domésticas, de aprender, de trabalhar, brincar entre outras. Na 

maioria dos casos, a deficiência mental ocorre na infância ou até os 18 anos.  

Como critério de definição da variável tipo de deficiência, interessa para este estudo os 

indicadores do número de pessoas com uma deficiência permanente, sendo assim, utilizamos 

apenas os dados referentes à categoria Não consegue de modo algum, para as deficiências 

visual, auditiva e motora. 
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1.1.1 Coleta de dados do Censo Demográfico 

 

Os dados populacionais foram obtidos no site do IBGE 

(http://www.sidra.ibge.gov.br/). Na página principal do lado esquerdo há o tópico Seções – ao 

selecionar Demográfico e Contagem da População, uma nova página será aberta com os 

dados do Censo Demográfico. Nessa nova página, no menu do lado esquerdo, se encontra a 

seção Demográfico 2010, com tópicos que disponibilizam dados organizados por temas, 

apresentando um conjunto de tabelas nacionais, por região e unidade de federação.  

Selecionando o tópico Universo – Características da População e dos Domicílios, tema 

Cor ou Raça, consta a opção para elaboração da Tabela 3175 - População residente por cor ou 

raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade.  

O tópico Amostra - Características gerais da população, religião e deficiência, no tema 

Deficiência foram elaboradas: a Tabela 3426 – População residente por tipo de deficiência, 

segundo o sexo e a cor ou raça; a Tabela 3434 – População residente, por tipo de deficiência e 

frequência à escola ou creche, segundo o sexo e os grupos de idade. 

No tópico Amostra – Educação e Deslocamento, tema Educação foi processada a 

Tabela 3533 – População residente, por situação do domicílio e frequência à escola ou creche, 

segundo o sexo, a cor ou raça e os grupos de idade. 

 

      1.2 Censo Escolar da Educação Básica 

 

O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento de dados estatísticos, de 

âmbito nacional, sobre um conjunto de informações a respeito de estabelecimentos escolares, 

matrículas, docentes, alunos e rendimento escolar, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

O INEP é o órgão coordenador da coleta, sistematização e análise das informações, 

mas, a rigor, ele não realiza os censos, obtendo os dados das unidades escolares por 

intermédio das secretarias estaduais e municipais de educação, verificando a fidedignidade 

das informações prestadas por meio da conferência dos dados em uma amostra de escolas do 

território nacional (SASS, 2012). 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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No Censo Escolar, a unidade populacional é a escola e o acesso às informações é 

indireto, mediado por vários informantes, porque mesmo abrangendo toda a população de 

escolas, públicas e particulares, o controle das informações é realizado por amostragem.  

Sass (2012) chama a atenção para o uso ambíguo do conceito de censo em educação, 

pois em diversas situações, os dados apresentados não foram obtidos de toda a população, 

pois referem-se a técnicas estatísticas de amostragem, que por vezes não respeitam as devidas 

condições formais estabelecidas para aplicá-las.  

Censo “é definido como a aferição de características específicas de um universo de 

objetos físicos e sociais, verificadas em todas as unidades ou elementos que compõem tal 

universo ou população” (SASS, 2012, p. 133). O recenseamento é “caracterizado como um 

conjunto de procedimentos operacionais com o objetivo de coletar, sistematizar e divulgar 

dados demográficos, econômicos e sociais da população”.  

A amostra “pode ser definida como um subconjunto de elementos ou unidades 

extraído de uma população ou universo bem definido, mediante procedimentos estatístico-

matemáticos baseados em critérios operacionais e na teoria das probabilidades” (SASS, 2012, 

p. 133).  

Segundo Sass (2012), a realização do censo ou recenseamento apresenta algumas 

dificuldades, seja em relação aos altos custos implicados ou à eficácia e pertinência em 

proceder à contagem de todas as unidades da população. Do ponto de vista conceitual, o censo 

escolar, tal como definido e operacionalizado, não caracteriza o recenseamento, porque 

denomina-se neste caso “censo” o que, de fato, é amostragem. 

O autor não apresenta objeção à aplicação conjugada de recenseamentos com técnicas 

de amostragem, mas a impropriedade da aplicação dos conceitos e dos efeitos, pois o 

conhecimento baseado em dados parciais e obtidos indiretamente pode falsear a realidade, 

como exemplifica, com sua crítica à disseminação de que o País já alcançou a cobertura 

completa do ensino fundamental no Brasil, perspectiva que pode ser refutada ao se caminhar 

pelas ruas da cidade ou visitar os sertões, constatando que a universalização do ensino 

fundamental ainda não foi alcançada. 

Conforme o Decreto nº 6.425/2008, o Censo Escolar da Educação básica deve ser 

realizado anualmente, englobar todos os estabelecimentos públicos e privados, sendo 

obrigatório o fornecimento das informações sobre os alunos, turmas, escolas e profissionais 

da educação. 
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A data de referência para coleta de dados do Censo Escolar é instituída pela Portaria nº 

264 de 26 de março de 2007, artigo 2º, que determina a última quarta-feira do mês de maio, 

anualmente, como data estipulada para as escolas preencherem os dados via internet no 

Educacenso, sistema informatizado que utiliza ferramentas web na coleta, organização, 

transmissão e disseminação dos dados (BRASIL. MEC. INEP, 2013) 

A coleta de dados abrange informações individualizadas dos alunos, compondo um 

cadastro com as seguintes informações: nacionalidade, local de nascimento, sexo, cor ou raça, 

idade, tipo de deficiência, etapa e modalidade de ensino, entre outras. 

Entre as variáveis que interessam a este estudo, o Censo Escolar de Educação Básica 

oferece as opções de classificação, como segue: 

 Cor ou raça: Não declarada; Branca; Preta; Parda; Amarela e Indígena. 

Conforme informação declarada pelo responsável do aluno de até 16 anos, ou pelo próprio 

aluno quando maior de 16 anos. 

 Sexo: Masculino ou Feminino 

 Possui necessidade especial: Aluno com deficiência. 

 Tipo de deficiência: Cegueira; Visão subnormal ou Baixa visão; Surdez; 

Deficiência Auditiva; Surdocegueira; Deficiência física; Deficiência intelectual; Deficiência 

múltipla. 

O MEC (2012, p. 43), por meio do caderno de instruções do Censo Escolar, informa 

que a caracterização do estudante com deficiência é baseada nos Decretos nº 186/2008 e nº 

6.949/2009, artigo 1º: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas”. 

Caracterização dos estudantes com deficiência (MEC, 2012, p. 44): 

Deficiência Visual: Cegueira, definida pela ausência total de visão até a perda da 

percepção luminosa; Visão Subnormal ou Baixa Visão, pelo comprometimento do 

funcionamento visual de ambos os olhos, após a melhor correção, com resíduos visuais que 

permitem a leitura de textos impressos de forma ampliada ou com a utilização de recursos 

ópticos. 
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Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB até 70 dB; surdez: 

perda auditiva acima de 71 dB, ambas aferidas por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. 

Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, 

que comprometa a função física, classificada em 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. 

Deficiência Intelectual: alterações significativas em relação ao desenvolvimento 

intelectual e na conduta adaptativa, nas habilidades práticas, sociais e conceituais.  

Os dados coletados para este estudo se referem ao ano de 2012 e o critério de seleção 

da variável “tipo de deficiência” restringe a coleta de dados aos tipos de deficiência que 

permitem a relação com os dados fornecidos pelo IBGE, ou seja, deficiência visual (cegueira 

e baixa visão); deficiência auditiva (surdez e deficiência auditiva); deficiência física e 

deficiência intelectual, na medida em que um dos objetivos é o de confrontar os dados de 

matrículas de alunos com deficiência nas redes de ensino com a incidência populacional. 

 

1.2.1 Coleta de dados do Censo Escolar 2012 

 

O download dos Microdados do Censo Escolar 2012 disponíveis no site do INEP 

(http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar) foi realizado no mês de julho de 

2013; os arquivos são apresentados separadamente para as variáveis escolas, turmas, 

matrículas e docentes e, considerando que este estudo tem como foco o aluno, foram 

utilizados somente os microdados de matrículas, que dispõem as informações por unidade de 

federação.  

O programa SPSS Statistics 21 foi usado para leitura e organização dos microdados e 

utilizou-se como critério a seleção de casos por Modalidade de ensino (1- Ensino Regular; 2- 

Educação Especial), desse modo as Unidades de Federação foram processadas de acordo com 

as modalidades descritas. Posteriormente, os dados obtidos foram sistematizados com o 

recurso da opção Estatística descritiva, Tabela de referência cruzada, com a definição das 

variáveis: sexo, cor ou raça, tipos de deficiências e etapa de ensino, fornecendo assim um 

http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar
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conjunto de informações, as quais foram exportadas para o Excel para totalização das 

unidades de federação por região e posterior composição dos dados nacionais, e agrupados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

Com o objetivo de identificar e analisar a incidência de matrículas de alunos com 

deficiência segundo o tipo de cada uma em relação à cor/raça e sexo, os dados das 

modalidades de ensino (1- Ensino Regular; 2- Educação Especial) foram somados.  

Os alunos classificados na modalidade Educação de Jovens e Adultos não foram 

adicionados na incidência de matrículas de alunos com deficiência, por expressarem 

frequência escolar em período posterior ao adequado a idade série. 

 

2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

2.1. Caracterização da população 

 

A utilização dos dados do Censo Demográfico 2010 para caracterização da população 

justifica-se por ser a principal fonte oficial existente de informações.  

Inicialmente apresentaremos os dados gerais sobre as características da população, por 

cor/raça, segundo o sexo: 

Tabela 2.1 

População residente por sexo e cor/raça - Brasil - 2010 

Cor/Raça 
Total 

Sexo 

Feminino Masculino 

Nº % Nº % Nº % 

Total 187.846.940 100,0 95.805.977 51,0 92.040.963 49,0 

Branca 91.051.646 48,5 47.399.158 52,1 43.652.488 47,9 

Negra 96.795.294 51,5 48.406.819 50,0 48.388.475 50,0 

Fonte: Elaborada com base nos dados do IBGE (2010)  

 

Conforme dados do Censo Demográfico 2010, a população branca e negra no país 

totaliza 187.846.940: os declarados brancos correspondem a 91.051.646 ou 48,5% e os 

declarados negros 96.795.294 ou 51,5% o que indica maior número de negros (pretos/pardos), 

com uma diferença de 3,0 %. 
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Na composição total da população por sexo, há 95.805.977 ou 51,0% de mulheres e 

92.040.963 ou 49,0% homens. A população declarada branca é de 47.399.158 mulheres 

(52,1%) e 43.652.488 homens (47,9%). A população que se declara negra corresponde a 

48.406.819 mulheres (50,0%) e 48.388.475 homens (50,%). 

No que se refere a sexo entre população total de negros e brancos, há uma diferença de 

2% a favor das mulheres. No entanto, entre a população negra, a incidência é praticamente a 

mesma, diferentemente da população branca em que a diferença entre homens e mulheres é de 

4,2% a favor dessas últimas. Ou seja, a diferença para mais de mulheres na população se 

deve, fundamentalmente pela discrepância entre os brancos.  

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SNPD (2012, p. 9), com base 

nos dados gerais do IBGE, informa que “para o segmento populacional da pessoa com 

deficiência, para cada 100 mulheres existiam 76,7 homens”, afirmação que se contrapõe aos 

dados do IBGE, apresentados na próxima tabela. 

Para verificarmos, de forma aprofundada a incidência populacional das pessoas com 

deficiência, restringimos nossa coleta de dados às pessoas com uma deficiência permanente, 

sendo assim, as declaradas na categoria Não consegue de modo algum, para as deficiências 

visual, auditiva, física e, as declaradas com deficiência intelectual.  

Tabela 2.2 

População residente com deficiência, segundo sexo e a cor/raça - Brasil - 

2010 

Raça   

Sexo 

Total Feminino Masculino 

 Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Total 4.135.998 100,0 2.004.359 48,5 2.131.639 51,5 

Branca 2.045.533 49,5 1.042.312 51,0 1.003.221 49,0 

Negra 2.090.465 50,5 962.047 46,0 1.128.418 54,0 

Fonte: Elaborada com base nos dados do IBGE (2010)  

  

Pode-se observar que, restringindo-se à população com deficiência permanente, a 

população residente totaliza 4.135.998, sendo 2.004.359 ou 48,5% de mulheres, e 2.131.639 

ou 51,5% de homens. 

 Entre os que se declaram brancos: 1.042.312 são mulheres (51%) e 1.003.221 são 

homens (49%). E dos declarados negros: 962.047 são mulheres (46%) e 1.128.418 são 

homens (54%).  
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Aqui, como não poderia deixar de ser, já que são dados da mesma fonte, observa-se a 

discrepância na relação entre os sexos segundo a raça, com as mulheres brancas apresentando 

incidência mais alta do que a dos homens em 2,0%, mas as mulheres negras com incidência 

significativamente menor (46% contra 54% dos homens). 

Considerando a classificação das pessoas com deficiência na categoria Não consegue 

de modo algum, estes últimos dados colocam em xeque a afirmação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI de que existiriam 10 

mulheres deficientes por 6,7 homens. 

Em relação à cor/raça, se declaram brancos 2.045.533, ou 49,5%, e se declaram negros 

2.090.465, ou 50,5%, confirmando o maior número de indivíduos negros, mesmo com uma 

pequena diferença.  

A tabela 2.3 apresenta a população residente por tipo de deficiência, segundo sexo, 

cor/raça: 

 

Tabela 2.3 

População residente por tipo de deficiência, segundo sexo e a cor/raça - Brasil - 2010 

Tipo   Total Branca Negra 

de Total Feminino Masculino Total F M Total F M 

Deficiência   Nº % Nº %   Nº Nº   Nº Nº 

Total 4.135.998 2.004.359 48,5 2.131.639 51,5 2.045.533 1.042.312 1.003.221 2.090.465 962.047 1.128.418 
Visual 498.871 265.089 53,1 233.782 46,9 266.814 144.194 122.620 232.057 120.895 111.162 

Auditiva 339.327 169.543 50,0 169.784 50,0 177.461 90.901 86.560 161.866 78.642 83.224 
Física 725.277 387.147 53,4 338.130 46,6 403.424 225.036 178.388 321.853 162.111 159.742 

Intelectual 2.572.523 1.182.580 46,0 1.389.943 54,0 1.197.834 582.181 615.653 1.374.689 600.399 774.290 

Fonte: Elaborada com base nos dados do IBGE (2010) 

 

 

Na comparação entre os sexos por tipo de deficiência, pode-se verificar que o sexo 

feminino corresponde à maioria nas deficiências visual e física, com menor incidência na 

deficiência intelectual, com 54,0% de homens enquanto as mulheres representam 46,0%, 

diferença de 8,0%. Destacamos, ainda, que na deficiência auditiva, há uma aproximação da 

incidência populacional por sexo.  

Com a classificação por cor/raça na comparação entre os sexos por tipo de deficiência, 

pode-se observar que: dos declarados brancos, as mulheres são maioria nas deficiências 

visual, auditiva e física, exceto na deficiência intelectual. E dos declarados negros há uma 
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variação, com maioria de mulheres, nas deficiências visual e física, e os homens representam 

a maioria da população com deficiência auditiva e intelectual. 

 Considerando o total por tipo de deficiência segundo cor/raça, temos:  

 deficiência visual: 266.814 brancos e 232.057 negros;  

 deficiência auditiva 177.461 brancos e 161.866 negros; 

 deficiência física 403.424 brancos e 321.853 negros;  

 deficiência intelectual: 1.197.834 brancos e 1.374.689 negros.  

 

Observa-se que os brancos são maioria nas deficiências visual, auditiva e física. Com a 

inversão dos índices, na deficiência intelectual, dos quais 46,6% se declaram brancos contra 

53,4% que se declaram negros. 

Com base neste dado, percebe-se a necessidade de estudos mais aprofundados, para 

investigação se o tipo de deficiência influencia os índices populacionais, com a formulação da 

hipótese de que a cor/raça interfere de forma significativa na classificação da deficiência 

intelectual, considerando critérios subjetivos. 

Lawler (1981) realizou uma análise crítica a respeito dos conceitos e métodos dos 

testes inteligentes utilizados para sustentar a inferioridade biológica da inteligência das raças e 

das classes. Segundo o autor, a história dos testes de QI mostra que “há desde o princípio do 

movimento para medir a inteligência por meio de testes uma tentativa coerente de elaborar um 

teste que fizesse parecer plausíveis certos conceitos apriorísticos sobre a inteligência” (p. 61). 

Para ele, o propósito foi o de comprovar que inteligência é uma capacidade biologicamente 

fixada encontrada em diferentes proporções, para poder justificar a inteligência inata superior 

das classes altas em relação as classes baixas e a superioridade intelectual dos colonialistas 

brancos em comparação às raças não brancas sobre as quais desejavam preservar o domínio. 

Para o autor (1981), a ideologia do teste de inteligência que tem impacto nos negros é 

basicamente dirigida contra a classe operária, pois as práticas racistas se encontram nas 

características estruturais do capitalismo, que consideram o êxito ou fracasso do trabalhador 

como resultado de qualidade positiva ou negativa, existente “dentro da sua pele”. Baseado 

num sentimento de superioridade do branco sobre o negro, o racismo cria um tipo de cegueira 

que impede os brancos de enxergarem os crimes cometidos contra os mais explorados e 

oprimidos. A ideologia racista lança culpa sobre as vítimas, ocultando o fato de que “práticas 

racistas são essencialmente um meio de extrair superlucros de um sector importante da 

população e de dividir os trabalhadores de modo a tornar mais fácil a sua total exploração” 

(1981, p. 255). 
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2.2 Escolarização, deficiência, raça e sexo 

 

Para identificar se há igualdade entre os sexos no acesso à escolarização, independente 

da cor/raça, verificamos: 

- os dados do Censo de 2010, que caracterizaram a população com base na frequência 

em todas as etapas da educação básica, sendo que para este estudo delimitamos o grupo por 

idade de 0 a 17 anos, considerando que acima desta idade o aluno estaria em distorção entre 

idade/série. 

- os dados iniciais do Censo Escolar de 2012 que se referem às matrículas com base na 

informação do total de alunos indicados na variável Possui Necessidades Especiais (Sim e 

Não).   

Tabela 2.4 

Matrículas gerais, segundo o sexo - Brasil 

 
Total 

Sexo 

Censo Feminino Masculino 

 

Nº Nº % Nº % 

Demográfico - 2010 44.084.142 21.727.996 49,3 22.356.146 50,7 

Escolar – 2012 46.638.173 23.070.085 49,5 23.568.088 50,5 

          Fonte: Elaborada com base nos dados do IBGE (2010) e INEP (2012) 

  

A tabela 2.4 se refere aos dados da população residente com frequência em todas as 

etapas da educação básica, no grupo de idade de 0 a 17 anos no de 2010 e as matrículas gerais 

do Censo Escolar 2012, independente de cor/raça (branca, preta, parda, amarela, indígena e 

sem declaração). Mesmo com a compreensão de que os dados contemplam anos distintos, 

pode-se notar que há uma proximidade dos números e percentuais, com diferenças 

proporcionais entre os sexos muito próximas. 

Com base no Censo demográfico 2010, verifica-se que de 44.084.142 matrículas, das 

quais 21.727.996 ou 49,3% são do sexo feminino e 22.356.146, ou 50,7% são do sexo 

masculino e no Censo Escolar, o qual indica que das 46.638.173 matrículas, 23.070.085 ou 

49,5% são do sexo feminino e 23.568.088 ou 50,5% são do sexo masculino, pode-se observar 

uma diferença de 1,4% e 1,0%, respectivamente a favor do sexo masculino.  

Para atingir o primeiro objetivo deste estudo – relacionar e analisar o número de 

matrículas de pessoas com deficiência nas redes de ensino em relação ao sexo, com a 
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incidência populacional – na tabela a seguir são apresentadas somente as matrículas escolares 

das pessoas com deficiência: 

Tabela 2.5 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo o sexo – Brasil 

 Total 

Sexo 

Censo Feminino Masculino 

 

Nº % Nº % 

Demográfico – 2010 494.111 203.779 41,2 290.332 58,8 

Escolar – 2012 763.669 310.398 40,6 453.271 59,4 

  Fonte: Elaborada com base nos dados do IBGE (2010) e INEP (2012) 

 

Para elaboração desta tabela foram utilizados os dados da população residente, por 

tipo de deficiência e frequência em todas as etapas de ensino, no grupo de idade de 0 a 17 

anos, no ano de 2010, com base no Censo Demográfico 2010 e as matrículas de alunos com 

deficiência, independentemente de cor/raça (branca, preta, parda, amarela, indígena e sem 

declaração) do Censo Escolar 2012.  

Analisando os resultados quando investigado o tema pessoas com deficiência, 

identificamos que esses apresentam maior distinção entre os percentuais, com bastante 

semelhança entre os dados das duas fontes. No Censo Demográfico, a diferença a favor dos 

homens é de 17,6% e no Censo Escolar de 18,8% pontos percentuais. 

Verifica-se, portanto, que apesar de a população feminina ser significativamente maior 

que a masculina (CF. Tabela 2.1), o acesso e permanência na escola é bem menor, o que 

revela dupla desvantagem, porque mesmo com maior incidência, a essas são oferecidas 

menores possibilidades de escolarização.  

Como os dados foram bastante semelhantes, a partir de agora nos restringiremos aos 

dados do Censo Escolar de 2012 para análise sobre a escolarização das pessoas com 

deficiência em relação as suas origens raciais e de sexo.  

Esclarecemos que, em relação à variável cor ou raça, este estudo tem como hipótese a 

desigualdade entre a população branca e negra (preta/parda). Não incluiremos informações da 

população Amarela, Indígena e Sem declaração, com o intuito de tornar mais clara e precisa a 

análise dos dados. 
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Inicialmente apresentamos a composição do número de matrículas das pessoas sem 

necessidades educacionais especiais para posterior comparação dos resultados com as 

informações a respeito dos estudantes com deficiência.  

Tabela  2.6 

Matrículas de alunos sem deficiência por sexo e cor/raça - Brasil - 2012 

Raça Total 
Sexo 

         Feminino         Masculino 

  Nº % Nº % Nº % 

Total 29.200.459 100,0 14.486.580 49,6 14.713.879 50,4 

Branca 13.416.326 45,9 6.723.428 50,1 6.692.898 49,9 

Negra 15.784.133 54,1 7.763.152 49,2 8.020.981 50,8 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

  

A tabela 2.6 de matrículas de alunos sem qualquer tipo de deficiência, segundo o sexo 

e cor/raça, permite a visualização de que do total de 29.200.459 matrículas na comparação 

entre os sexos, sendo o feminino correspondente a 14.486.580 ou 49,6% e o masculino 

correspondente a 14.713.879 ou 50,4%, mesmo com maior número de alunos do sexo 

masculino, a diferença é inferior a 1,0%.  

Em relação à cor/raça, declaram-se brancos 13.416.326 alunos ou 45,9%, e se 

declaram negros 15.784.133, ou 54,1%, ou seja, das matrículas de alunos sem deficiência não 

identificamos desvantagem de alunos negros ao acesso a escolarização.      

Verifica-se, em primeiro lugar, grande semelhança nas diferenças de escolaridade em 

relação aos sexos e raças. Mesmo assim, apesar de diferença pequena, pode-se notar que, 

enquanto a quantidade de matrículas das mulheres brancas é ligeiramente superior a dos 

homens (0,2%), na raça negra ocorre o inverso, com desvantagem para as alunas do sexo 

feminino de 1,6% em relação às matrículas dos alunos. 

Nesse sentido, mesmo entre a população não deficiente, ser mulher negra significa ter 

menos oportunidade de acesso e permanência na escola. 
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3. A relação deficiência/raça/gênero 

 

Os dados que visam relacionar a deficiência com raça e o sexo, com base nas 

matrículas de alunos com deficiência, compostos por deficiência visual (cegueira; visão 

subnormal ou baixa visão), deficiência auditiva (surdez e deficiência auditiva), deficiência 

física e deficiência intelectual, são dispostos e analisados neste tópico. 

Com base nas contribuições teóricas apresentadas anteriormente, questionamos as 

políticas educacionais que afirmam a igualdade de acesso à escolarização, sem a análise de 

variáveis como deficiência, gênero e raça.  

Nesse sentido, no primeiro aspecto a ser destacado, procurou-se verificar se, de fato, 

essa igualdade é corroborada pelos dados disponíveis ou se há uma diferença significante na 

incidência de matrículas dos alunos com deficiência em relação ao sexo e cor/raça. 

A tabela 2.7, apresenta a matrícula de alunos com deficiência, segundo o sexo, 

cor/raça: 

 

Tabela 2.7 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo sexo e a cor/raça - Brasil - 

2012 

Cor/Raça 
Total 

Sexo 

Feminino Masculino 

Nº % Nº % Nº % 

Total 514.246 100,0 207.805 40,4 306.441 59,6 

Branca 261.538 50,9 109.265 41,8 152.273 58,2 

Negra 252.708 49,1 98.540 39,0 154.168 61,0 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

  

A incidência de matrículas de alunos com deficiência no Brasil, em 2012, totalizou 

514.246, das quais 207.805 ou 40,4% são de alunos do sexo feminino e 306.441 ou 59,6% do 

sexo masculino. Quanto à cor/raça, 261.538 declaram-se brancos, representando 50,9% do 

total de matrículas, e 252.708 declaram-se negros (pretos e pardos), o que corresponde a 

49,1% do total. 

A composição de alunos com deficiência em relação ao sexo apresenta nítida 

disparidade em comparação com os alunos sem deficiência (tabela 2.6). Nesse sentido, para 
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verificarmos se na incidência de matrículas de alunos com deficiência há relação entre sexo e 

cor/raça utilizamos o teste ² Qui-quadrado5 para duas amostras independentes (SIEGEL & 

CASTELLAN JR, 2006). 

Hipótese geral: 

H₀: Não há relação na incidência de matrículas entre sexo e cor/raça. 

Hₐ:. Há relação na incidência de matrículas entre sexo e cor/raça. 

²  = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)²

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=𝑘  

Quadro 2.1 

Resultado do teste de hipótese - ² Qui-quadrado 

H₀ Ha α = 0,001 ² Conclusão 

Todas as 

frequências são 

iguais 

Pelo menos duas 

frequências são 

diferentes 

10,83 413,7 Rejeita H₀ 

Nota:  nível de significância; ² - Qui-quadrado 

gl- graus de liberdade = (r-1) (k-1) = (2-1) (2-1) = gl 1 
 

Calculando o ² correspondente às matrículas de alunos com deficiência, segundo sexo 

e cor/raça, encontramos o ² = 413,7, que é altamente significante para 1 grau de liberdade, ao 

nível de significância menor que 0,001.  Como o valor de ² é de 413,7, pode-se concluir que 

a hipótese nula (não há relação na incidência de matrículas entre o sexo e cor/raça) deve ser 

rejeitada para qualquer nível de significância e deve ser aceita a hipótese de que há relação na 

incidência de matrículas entre sexo e cor/raça.  

Considerando o total de 514.246 matrículas, das quais 207.805 são do sexo feminino, 

sendo que 109.265 declaram-se brancas e 98.540 declaram-se negras (pretas/pardas), em 

relação às matrículas do sexo masculino, do total de 306.441, das quais 152.273 alunos 

declaram-se brancos e 154.168 declaram-se negros, pode-se observar que, em relação ao 

binômio sexo/raça, há uma grande desvantagem das mulheres negras em relação às matrículas 

dos homens da mesma raça e na comparação entre os homens há maior vantagem no número 

de matrículas de negros. 

O teste da hipótese geral permite formular a conclusão de que deve ser aceita a 

hipótese de que há relação na incidência de matrículas entre sexo e cor/raça. Desse modo, 

                                                 
5
 O teste Qui-quadrado é utilizado para determinar a significância de diferenças entre grupos independentes. A 

hipótese testada é a de que dois grupos diferem com relação a alguma característica (SIEGEL & CASTELLAN 

JR, 2006).  
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para aprofundar nossa análise, procurou-se verificar se há diferença entre as proporções das 

duas populações (feminino e masculino), independentemente da deficiência e por tipo de 

deficiência.  

A tabela 2.8, em seguida, apresenta as matrículas de alunos por tipo de deficiência, 

segundo o sexo: 

Tabela 2.8 

Matrículas de alunos por tipo de deficiência, segundo o sexo - Brasil - 2012 

Tipo de deficiência  

Sexo 

Total Feminino Masculino 

 

Nº % Nº % 

Total 514.246 207.805 40,4 306.441 59,6 

Deficiência visual 48.227 22.208 46,1 26.019 54,0 

Deficiência auditiva 43.389 19.278 44,4 24.111 55,6 

Deficiência física 77.620 33.545 43,2 44.075 56,8 

Deficiência intelectual 345.010 132.774 38,5 212.236 61,5 

                      Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

 

Da incidência total de 514.246 matrículas, das quais 48.227 ou 9,4% correspondem 

aos alunos com deficiência visual, 43.389 ou 8,4% com deficiência auditiva, 77.620 ou 15,1% 

com deficiência física e 345.010 ou 67,1% com deficiência intelectual, verificamos as 

hipóteses a seguir: 

Hipótese geral 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre os sexos masculino e feminino, 

independentemente do tipo de deficiência. 

Hₐ: A quantidade de matrículas de alunos do sexo masculino é maior do que as do sexo 

feminino, independentemente da deficiência. 

Deficiência visual 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência visual, entre os 

sexos masculino e feminino. 

 Hₐ: A quantidade de matrículas de alunos com deficiência visual do sexo masculino é maior 

do que as do sexo feminino. 

Deficiência auditiva 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência auditiva, entre os 

sexos masculino e feminino. 
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 Hₐ: A quantidade de matrículas de alunos com deficiência auditiva do sexo masculino é 

maior do que as do sexo feminino.  

Deficiência física 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência física, entre os 

sexos masculino e feminino. 

 Hₐ: A quantidade de matrículas de alunos com deficiência física do sexo masculino é maior 

do que as do sexo feminino.  

Deficiência intelectual 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência intelectual, entre 

os sexos masculino e feminino. 

 Hₐ: A quantidade de matrículas de alunos com deficiência intelectual do sexo masculino é 

maior do que as do sexo feminino. 

Para averiguar se há diferença significante entre os sexos, utilizamos o teste Z, 

baseado na distribuição normal para duas amostras independentes. 

𝑍 =
p₁ − p₂ −  ₀

√(
𝑝₁ (1 − 𝑝₁)

𝑛₁ ) + (
𝑝₂ (1 − 𝑝₂ 

𝑛₂ )

 

Em que p1 e p2 referem-se à proporção das populações por sexo e n1 e n2 à amostra por 

sexo, respectivamente masculino e feminino.  

Quadro 2.2 

Resultado do teste de hipóteses - Diferença de proporção segundo o sexo 

Tipo de deficiência H₀ Hₐ Z crítico Z observado Conclusão 

Independente da deficiência P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 137,55 Rejeita H₀ 

Deficiência Visual P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 17,35 Rejeita H₀ 

Deficiência Auditiva P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 23,20 Rejeita H₀ 

Deficiência Física P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 37,80  Rejeita H₀ 

Deficiência Intelectual P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 135,28  Rejeita H₀ 

Nota: P♂ população masculina e P♀ feminina 

 

No primeiro caso testamos a hipótese geral; como o valor Z (observado) é de 137,55, 

pode-se concluir que a hipótese nula (que afirma não haver diferença nas matrículas entre os 

sexos masculino e feminino, independentemente da deficiência) deve ser rejeitada para 

qualquer nível de significância e deve ser aceita a hipótese de que as matrículas de alunos do 
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sexo masculino é significantemente maior do que as matrículas do sexo feminino, 

independentemente do tipo de deficiência.  

Quando comparamos as proporções por tipo de deficiência, identificamos que para 

deficiência visual o valor Z (observado) é de 17,35, concluímos que a hipótese nula (não há 

diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência visual, entre os sexos 

masculino e feminino) deve ser rejeitada e aceitamos a hipótese de que as matrículas de 

alunos com deficiência visual do sexo masculino é significantemente maior do que as 

matrículas do sexo feminino. 

Na deficiência auditiva o valor Z (observado) é de 23,20, constatamos que a hipótese 

nula (que afirma não haver diferença nas matrículas entre os sexos masculino e feminino) 

deve ser rejeitada, portanto, aceitamos a hipótese de que as matrículas de alunos com 

deficiência auditiva do sexo masculino é significantemente maior do que as matrículas do 

sexo feminino.  

Para deficiência física o valor de Z (observado) é de 37,80, pode-se inferir que a 

hipótese nula (não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência física, 

entre os sexos) deve ser rejeitada, deve se aceitar a hipótese de que as matrículas de alunos 

com deficiência física do sexo masculino é significantemente maior do que as matrículas do 

sexo feminino.  

 No grupo de alunos com deficiência intelectual o valor de Z (observado) é 135,28 

altamente significante, pode-se concluir que a hipótese nula (não há diferença nas matrículas 

entre os sexos) deve ser rejeitada para qualquer nível de significância e deve ser aceita a 

hipótese de que o número (ou a proporção) de matrículas do sexo masculino é 

significantemente maior do que as do sexo feminino.  

Em todos os tipos de deficiência o valor Z observado é significantemente maior que o 

Z crítico de 2,33. Destacamos a deficiência intelectual, em que constatamos maior diferença 

entre os percentuais, pois conforme o teste estatístico essa diferença é altamente significante. 

Ressaltamos, ainda, que o número de matrículas de alunos classificados com 

deficiência intelectual é superior ao dobro de matrículas totalizado pelas demais deficiências. 

Góes (2014) identificou o aumento crescente de matrículas de alunos com deficiência 

intelectual entre os anos de 2007 e 2012. Consideramos que devem ser realizados novos 

estudos a respeito dos critérios de classificação desses alunos, com o objetivo de investigar se 

este aumento de matrículas é proporcional entre os sexos. 
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Para Bourdieu (1983) a ciência pactua com o que lhe pedem para justificar, desse 

modo, deveriam ser recusados os fundamentos biológicos ou psicológicos da inteligência. 

Esclarece ainda, que numa sociedade fundada no que o sistema escolar mede sob o nome de 

inteligência, na qual se define como inteligência aquilo que os testes de inteligência medem, 

não se pode permanecer somente no terreno da psicologia, porque tais testes são produto de 

determinações sociais que estariam na origem do racismo próprio das elites, o racismo da 

inteligência, isto é, da classe dominante que consegue sua legitimidade pelas classificações 

escolares.  

Concluímos, com base nos dados da tabela 2.8, que mesmo que o sistema educacional 

brasileiro apresente oportunidades iguais de acesso e permanência no sistema educativo para 

ambos os sexos, quando se refere a alunos com deficiência há maior incidência de matrículas 

de alunos do sexo masculino. Esse dado diverge de forma significante, contrariando a 

incidência populacional, em que o sexo feminino corresponde à maioria da população. 

Para melhor caracterização dos alunos com deficiência, com o objetivo de aprofundar 

as distinções entre os sexos, apresentamos a seguir as matrículas de alunos com deficiência 

segundo o sexo por região geográfica: 

 

Tabela 2.9  

 Matrículas de alunos com deficiência segundo o sexo por região - 

Brasil – 2012 

Região 
  

Sexo 

Total Feminino Masculino 

 Nº   %   Nº   %   Nº   %  

Total 514.246 100,0 207.805 40,4 306.441 59,6 

Norte 34.701 6,7 14.360 41,4 20.341 58,6 

Nordeste 101.844 19,8 41.496 40,7 60.348 59,3 

Centro-Oeste 35.055 6,8 14.226 40,6 20.829 59,4 

Sudeste 235.020 45,7 94.299 40,1 140.721 59,9 

Sul 107.626 21,0 43.424 40,3 64.202 59,7 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

 

Com a distribuição das matrículas por região geográfica, observa-se que o total de 

matrículas, está assim distribuído: 34.701 ou 6,7% matrículas no Norte, 101.844 ou 19,8% 

matrículas no Nordeste, 35.055 ou 6,8%, matrículas no Centro-Oeste, 235.020 ou 45,7% 

matrículas no Sudeste e 107.626 ou 21,0% na região Sul.  
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Procurou-se investigar se há relação ou associação entre as duas variáveis (sexo e 

região geográfica), com o coeficiente C de Cramér
6
 (SIEGEL & CASTELLAN JR, 2006). 

                                                        𝐶 = √
²

𝑁(𝐿−1)
 

Em que N é o tamanho da amostra populacional e L é o número mínimo de linhas ou 

colunas na tabela de contingência (SIEGEL & CASTELLAN JR, 2006). 

H₀: Não há associação na incidência de matrículas entre sexo e região geográfica. 

Hₐ: Há associação na incidência de matrículas entre sexo e região geográfica. 

Quadro 2.3 

Resultado do teste de hipóteses - coeficiente C de Cramér 

H₀ Hₐ 
α = 

0,001 
² 

Conclusão C 

Todas as 

frequências são 

iguais 

Pelo menos duas 

frequências 

diferentes 

18,46 26,95 Rejeita H₀ 0.0072 

 Nota: C – Coeficiente de Cramér; gl – graus de liberdade: (r-1) (k-1) = (2-1) (5-1) = gl 4 

 

Como o valor de ² é 26,95 podemos concluir que a hipótese nula deve ser rejeitada, 

para o nível de significância 0,004 e deve ser aceita a hipótese de que há associação no 

número de matrículas entre sexo e região geográfica. Entretanto, como o valor de C é de 

0,0072, há uma fraca associação entre sexo e regiões geográficas, considerando a 

aproximação de C = 0.  

Ressaltamos que apesar do coeficiente de Cramér ser uma medida de associação 

extremamente útil, há algumas limitações ou deficiências da estatística, como a desvantagem 

de que o número de linhas e colunas pode influenciar o resultado (SIEGEL & CASTELLAN 

JR, 2006). 

Observamos que a associação verificada com o valor de ² significante deve-se as 

regiões Norte, Sudeste e Nordeste, que apresentam maior diferença entre as frequências 

observadas e esperadas. 

Os dados da tabela evidenciam que os índices de desvantagem do sexo feminino em 

relação à escolarização são muito próximos em todas as regiões (perto de 20% em relação às 

matrículas do sexo masculino). 

                                                 
6
 O coeficiente C de Cramér “é uma medida do grau de associação ou relação entre duas variáveis” (SIEGEL & 

CASTELLAN JR, p. 257, 2006). 
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 Se determinadas regiões são compostas por estados com melhores condições 

econômicas e sociais e de infraestrutura educacional, como o Sudeste e o Sul, seria de se 

esperar que as oportunidades de escolarização fossem mais equilibradas entre os sexos, mas 

os dados mostram que não.  

Ou seja, independentemente se residem em regiões mais ou menos desenvolvidas a 

desvantagem em relação à escolarização das mulheres é proporcionalmente semelhante.    

Destacamos, ainda, o baixo número de matrículas nas regiões Norte e Centro-Oeste, 

inferior a 10%, e o número expressivo na região Sudeste, representando 45,7% do total de 

matrículas.   

  Resumindo, na verificação da incidência de matrículas de alunos com deficiência 

segundo sexo, quando se procurou investigar a diferença entre a proporção das populações 

(feminino/masculino), constatamos a desvantagem das mulheres, com percentuais de 

matrículas bastante inferiores aos dos homens, independentemente do tipo de deficiência e 

entre os tipos de deficiência. Em relação às regiões geográficas, identificamos que há relação 

entre as variáveis sexo e regiões geográficas, com o ² significante, com a desvantagem do 

sexo feminino em relação à escolarização com percentuais muito próximos em todas as 

regiões (perto de 20% em relação às matrículas do sexo masculino). 

 

3.1 Matrículas de alunos com deficiência segundo a cor/raça  

 

Neste tópico, apresentaremos os dados de matrículas de alunos com deficiência, 

segundo o tipo de deficiência, em relação à cor/raça e sexo, no Brasil e nas diferentes regiões 

geográficas. 

A tabela 2.10, em seguida, apresenta a classificação de alunos por tipo de deficiência, 

segundo a cor/raça:  
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Tabela 2.10 

Matrículas de alunos por tipo de deficiência, segundo a cor/raça - 

Brasil – 2012 

  Cor/Raça 

Tipo de deficiência 
Total Branca Negra 

Nº Nº % Nº % 

Total 514.246 261.538 50,9 252.708 49,1 

Deficiência visual 48.227 22.031 45,7 26.196 54,3 

Deficiência auditiva 43.389 19.285 44,4 24.104 55,6 

Deficiência física 77.620 41.314 53,2 36.306 46,8 

Deficiência intelectual 345.010 178.908 51,9 166.102 48,1 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

 

Em relação à incidência de matrículas de alunos com deficiência segundo a cor/raça, 

do total de 514.246 matrículas, declaram-se brancos 261.538 ou 50,9% e declaram-se negros 

252.708 ou 49,1%. Entre os alunos com deficiência visual, 22.031 ou 45,7% se declaram 

brancos e 26.196 ou 54,3% se declaram negros; no grupo de alunos com deficiência auditiva 

19.285 ou 44,4% são brancos e 24.104 ou 55,6% são negros; com deficiência física 41.314 ou 

53,2% são brancos e 36.306 ou 46,8% são negros; e entre os alunos com deficiência 

intelectual 178.908 ou 51,9% são brancos e 166.102 ou 48,1% são negros. 

Pode-se observar que quando examinamos as matrículas por tipo de deficiência há 

uma variação entre o predomínio da cor/raça, desse modo, procurou-se verificar as hipóteses 

descritas abaixo: 

Hipótese geral 

H₀: Não há diferença nas matrículas de alunos brancos e negros, independentemente do tipo 

de deficiência. 

Hₐ: A matrícula de alunos brancos é maior que a dos negros, independentemente do tipo de 

deficiência. 

Deficiência visual 

H₀: Não há diferença nas matrículas de alunos brancos e negros com deficiência visual. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de brancos é maior que dos negros, entre alunos com 

deficiência visual.  
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Deficiência auditiva 

H₀: Não há diferença nas matrículas de alunos brancos e negros com deficiência auditiva. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de brancos é maior que dos negros, entre alunos com 

deficiência auditiva.  

Deficiência física 

H₀: Não há diferença nas matrículas de alunos brancos e negros com deficiência física. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de brancos é significantemente maior que dos 

negros, entre os alunos com deficiência física.  

Deficiência intelectual 

H₀: Não há diferença nas matrículas de alunos brancos e negros com deficiência intelectual. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de brancos é maior que dos negros, entre os alunos 

com deficiência intelectual.  

 

 Para apurarmos se há diferença no número ou proporção de matrículas de alunos com 

deficiência em relação à raça, utilizamos o teste Z baseado na distribuição normal. Com a 

proporção das populações, segundo a raça (brancos e negros) e n1 e n2 a amostra por raça. 

Quadro 2.4 

Resultado do teste de hipóteses - Diferença de proporção segundo cor/raça 

Tipo de deficiência H₀ Hₐ Z crítico Zobservado Conclusão 

Independente da deficiência Pb = Pn Pb ˃ Pn 2,33 +12,31 Rejeita H₀ 

Deficiência Visual Pb = Pn Pb ˃ Pn 2,33 -18,97 Não rejeita H₀ 

Deficiência Auditiva Pb = Pn Pb ˃ Pn  2,33 -23,13 Não rejeita H₀ 

Deficiência Física Pb =  Pn Pb ˃ Pn  2,33 +17,98 Rejeita H₀ 

Deficiência Intelectual Pb = Pn Pb ˃ Pn   2,33 +21,80 Rejeita H₀ 

Nota: Pb – proporção das matrículas da população branca e Pn – proporção das matrículas da  

população negra 

  

Primeiro testamos a hipótese geral, como o valor de Z (observado) é de +12,31 

concluímos que a hipótese nula (que afirma não haver diferença nas matrículas de alunos 

brancos e negros, independentemente do tipo de deficiência) deve ser rejeitada para o nível de 

significância menor do que 0,001 e, portanto, deve ser aceita a hipótese alternativa (Hₐ) de 
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que o número (ou a proporção) de matrículas de alunos brancos é significantemente maior que 

dos negros, independentemente da deficiência.  

Na análise da diferença de matrículas por tipo de deficiência, constatamos que em 

relação à deficiência visual o valor de Z é -18,97, o que contraria a hipótese de pesquisa (Hₐ) 

formulada. Pode-se concluir que a hipótese nula (não há diferença na incidência de matrículas 

de alunos brancos e negros, com deficiência visual), não deve ser rejeitada para qualquer nível 

de significância. É necessário registrar que os dados empíricos permitem concluir que a 

hipótese contrária àquela formulada, ou seja, de que a incidência de matrículas de negros é 

maior que as de alunos brancos é a hipótese capaz de rejeitar a hipótese nula, para qualquer 

nível de significância, visto que o Z (observado) é igual a  –18,97. 

Para a deficiência auditiva o valor de Z (observado) é de -23,13, contrariando a 

hipótese alternativa ou de pesquisa formulada, o que nos leva a concluir que a hipótese nula 

(não há diferença na incidência de matrículas de alunos brancos e negros, com deficiência 

auditiva) não deve ser rejeitada. Registramos que os dados empíricos indicam que se pode 

concluir que a hipótese contrária à formulada (incidência de matrículas de negros é maior que 

as de alunos brancos) é a hipótese capaz de rejeitar a hipótese nula, para qualquer nível de 

significância, visto que o Z (observado) é igual a -23,13.  

Na deficiência física o valor de Z (observado) é de +17,98. Concluímos que a hipótese 

nula (que afirma não haver diferença nas matrículas de alunos brancos e negros) deve ser 

rejeitada e deve ser aceita a hipótese de que as matrículas de alunos brancos é 

significantemente maior que dos negros com deficiência física.  

No grupo de alunos com deficiência intelectual, como o valor de Z (observado) é de 

+21,80, pode-se concluir que a hipótese nula (não há diferença nas matrículas de alunos 

brancos e negros) deve ser rejeitada. Portanto, aceita-se a hipótese de que as matrículas de 

alunos brancos é significantemente maior que dos negros entre alunos com deficiência 

intelectual.  

Analisando a tabela 2.10, observamos maior número ou proporção de matrículas de 

alunos que se declaram negros em relação aos brancos nas deficiências visual e auditiva, fato 

que merece melhores estudos, principalmente da área da saúde, por serem deficiências 

decorrentes de causas congênitas e adquiridas, como por exemplo, as infecções ocorridas 

durante o período de gestação, causas essas que podem ser relacionadas à falta de acesso ou 

precariedade dos serviços de assistência à saúde oferecidos a essa parcela da população, 
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considerando que os dados não acompanham a incidência populacional com maior número de 

brancos nas deficiências visual, auditiva e física.  

Destacamos, ainda, o número maior de matrículas de alunos declarados brancos na 

deficiência intelectual, o que merece melhores estudos para investigar a hipótese de que as 

crianças negras com deficiência intelectual teriam menor acesso e permanência no sistema de 

ensino. 

Os dados da tabela 2.11 foram utilizados para investigarmos se há associação entre 

cor/raça e região geográfica: 

Tabela 2.11 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo a cor/raça, por região - 

Brasil - 2012 

Região 
Total 

Cor/Raça 

Branca Negra 

Nº % Nº % Nº % 

Total 514.246 100,0 261.538 50,9 252.708 49,1 

Norte 34.701 6,7 6.610 19,0 28.091 81,0 

Nordeste 101.844 19,8 22.452 22,0 79.392 78,0 

Centro-Oeste 35.055 6,8 14.541 41,5 20.514 58,5 

Sudeste 235.020 45,7 134.843 57,4 100.177 42,6 

Sul 107.626 20,9 83.092 77,2 24.534 22,8 

                  Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

 

Com a distribuição das matrículas por região geográfica, observa-se que o total de 

matrículas, está assim distribuído:  

 Norte com 6.610 ou 19,0% brancos e 28.091 ou 81,0% de negros;  

 Nordeste 22.452 ou 22,0% brancos e 79.392 ou 78,0% negros;  

 Centro-Oeste 14.541 ou 41,5% brancos e 20.514 ou 58,5% negros;  

 Sudeste 134.843 ou 57,4% brancos e 100.177 ou 42,6% negros  

 Sul 83.092 ou 77,2% brancos e 24.534 ou 22,8% de negros. 

 

Os dados da tabela evidenciam que os índices de desvantagem da raça em relação à 

escolarização são muito discrepantes nas regiões. 

Para investigarmos se há associação entre cor/raça e região geográfica, utilizamos o 

coeficiente C de Cramér (SIEGEL & CASTELLAN JR, 2006).  
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H₀: Não há associação na incidência de matrículas entre cor/raça e região geográfica. 

 Hₐ: Há associação na incidência de matrículas entre cor/raça e região geográfica. 

 

Quadro 2.5 

Resultado do teste de hipótese - coeficiente C de Cramér (cor/raça e regiões geográficas) 

H₀ Hₐ 
α = 

0,001 
² 

Conclusão C 

Todas as 

frequências são 

iguais 

Pelo menos duas 

frequências são 

diferentes 

18,46 82.997 Rejeita H₀ 0,402 

Nota: gl- graus de liberdade: (r-1) (k-1) = (2-1) (5-1) = gl 4 

α – nível de significância; ² - Qui-quadrado; C - coeficiente C de Cramér 

 

Como o valor de ² é altamente significante para qualquer nível de significância, 

concluímos que a hipótese nula deve ser rejeitada. Portanto, deve ser aceita a hipótese 

alternativa (Ha) de que há associação na incidência de matrículas entre cor/raça e região 

geográfica. 

Como o valor de C é 0,402, pode-se concluir que há uma forte associação entre raça e 

região geográfica, diferentemente da verificação a respeito da medida de associação entre 

sexo e região geográfica. Ressaltamos que o valor ² é altamente significante porque a 

inclusão de pardos na raça negra inflaciona o número de matrículas. Apresentam maior 

diferença entre as frequências observadas e esperadas as regiões Nordeste, Sul e Norte. 

Entre os declarados negros, pode-se observar uma queda no percentual de matrículas 

entre as regiões Norte e Sul, sendo que a região Sul tem índice percentual quatro vezes menor 

que a região Norte.  

Constata-se maior disparidade do número de matrículas nas regiões Norte e Nordeste, 

com diferença superior a 50% a favor dos negros, e a inversão do número elevado de alunos 

brancos em relação aos negros na região Sul.  

Tal fato que pode estar relacionado à dispersão desigual da população nessas regiões, 

conforme o Censo demográfico 2010, que traz informações quanto à população residente por 

tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça: 

 Norte: 72.566 ou 26,3% de brancos e 202.888 ou 73,7% de negros;  

 Nordeste: 398.916 ou 32,4% brancos e 833.606 ou 67,6% negros;  

 Centro-Oeste: 114.224 ou 42,8% brancos e 152.716 ou 57,2% negros;  
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 Sudeste: 999.933 ou 56,6% brancos e 765.364 ou 43,3% negros;  

 Sul: 459.894 ou 77,2% brancos e 135.891 ou 22,8% de negros. 

Identificamos que as regiões Norte e Nordeste, considerando a comparação com a 

população residente por tipo de deficiência, são regiões com melhores possibilidades de 

escolarização de alunos negros com deficiência, com percentuais de matrículas bastante 

superiores aos percentuais da incidência populacional nessas regiões.  

Observa-se, ainda, que entre todas as regiões, a Sudeste, mesmo com a desvantagem 

significativa dos negros, é a região que apresenta a menor desigualdade na escolarização entre 

as raças.  

Para aprofundarmos a análise de desigualdade de acesso à escolarização de alunos 

com deficiência, apresentamos a tabela 2.12, de matrículas de alunos por tipo de deficiência 

segundo sexo e a cor/raça: 

Tabela 2.12  

Matrículas de alunos por tipo de deficiência, segundo sexo e a cor/raça - Brasil - 2012 

Tipo de 

deficiência 

Total   Sexo 

  
Feminino Masculino 

  Raça 

F M Branca Negra Branca Negra 

Nº Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 207.805 306.441 109.265 52,6 98.540 47,4 152.273 49,7 154.168 50,3 

Deficiência 

visual 
22.208 26.019 10.337 46,5 11.871 53,5 11.694 44,9 14.325 55,1 

Deficiência 

auditiva 
19.278 24.111 8.651 44,9 10.627 55,1 10.634 44,1 13.477 55,9 

Deficiência 

física 
33.545 44.075 18.392 54,8 15.153 45,2 22.922 52,0 21.153 48,0 

Deficiência 

intelectual 
132.774 212.236 71.885 54,1 60.889 45,9 107.023 50,4 105.213 49,6 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

A composição de matrículas de alunos por tipo de deficiência segundo o sexo e 

cor/raça permite identificar que, das 207.805 matrículas do sexo feminino, 109.265 ou 52,6% 

se declaram brancas e 98.540 ou 47,4% se declaram negras. Em relação às 306.441 matrículas 

de alunos do sexo masculino, 152.273 ou 49,7% se declaram brancos e 154.168 ou 50,3% se 

declaram negros. Isso nos permite formular a hipótese de que a desvantagem do número de 

matrículas com base na cor/raça se refere aos alunos com deficiência do sexo feminino, com a 

diferença entre as duas porcentagens de 5,2%. 
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Conforme Munanga e Gomes (2006), as pessoas classificadas como negras estão 

expostas a condições desiguais em comparação com os brancos, sendo a identificação das 

raças resultado de uma construção social, política e cultural produzida no interior das relações 

sociais e de poder. E é no contexto da cultura, no processo educacional e de socialização que 

aprendemos a perceber e enxergar diferenças entre negros e brancos. Aprendemos a tratar os 

negros como inferiores, devido a seus atributos físicos, porque nosso país possui uma 

estrutura racista.  

Então, se a desigualdade educacional dos negros poderia ser compreendida no 

contexto de uma sociedade racista, pela percepção de seus atributos físicos, parece que essa se 

intensifica quando nos referimos às mulheres negras, que tenderiam a sofrer maior 

discriminação, para além de uma desigualdade de gênero, por atributos como, por exemplo, a 

textura do cabelo e traços faciais. 

Nesse sentido, investigaremos a distribuição de matrículas do sexo feminino, segundo 

cor/raça e tipo de deficiência. 

Hipótese geral 

H₀: Não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras, independentemente do tipo de 

deficiência. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunas brancas é maior do que das negras, 

independentemente do tipo de deficiência. 

Deficiência visual 

H₀: Não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência visual. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunas brancas é maior do que das negras com 

deficiência visual. 

Deficiência auditiva 

H₀: Não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência auditiva. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunas brancas é maior do que das negras com 

deficiência auditiva. 

Deficiência física 

H₀: Não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência física. 



100 

 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunas brancas é maior do que das negras com 

deficiência física. 

Deficiência intelectual 

H₀: Não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência intelectual. 

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunas brancas é maior do que das negras com 

deficiência intelectual. 

Quadro 2.6 

   Resultado do teste de hipóteses - Diferença de proporção de alunas segundo cor/raça 

Tipo de deficiência H₀ Hₐ Z crit Z obs Conclusão 

Independente da deficiência P♀ b = P♀ n P♀ b > P♀ n 2,33 +11,83 Rejeita H₀ 

Deficiência Visual P♀ b = P♀ n P♀ b > P♀ n 2,33 -10,29 Não rejeita H₀ 

Deficiência Auditiva P♀ b = P♀ n P♀ b > P♀ n 2,33 -14,23 Não rejeita H₀ 

Deficiência Física P♀ b = P♀ n P♀ b > P♀ n 2,33 +17,68 Rejeita H₀ 

Deficiência intelectual P♀ b = P♀ n P♀ b > P♀ n 2,33 +30,17 Rejeita H₀ 

       Nota: P♀ b proporção das matrículas da população feminina branca e P♀ n proporção das 

matrículas da população feminina negra. 

 

Inicialmente testamos a hipótese geral e o valor Z (observado) é de +11,83. Podemos 

concluir que a hipótese nula (não há diferença na incidência de matrículas entre alunas 

brancas e negras, independentemente das deficiências) deve ser rejeitada, para o nível de 

significância menor do que 0,001. Portanto, deve ser aceita a hipótese de que as matrículas de 

alunas brancas com deficiência é significantemente maior do que as de alunas negras, 

independentemente do tipo de deficiência. 

Para a deficiência visual, o valor Z (observado) é -10,29, o que contraria a hipótese de 

pesquisa (Ha) formulada. Por conseguinte, concluímos que a hipótese nula (não há diferença 

na incidência de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência visual) não deve ser 

rejeitada, para qualquer nível de significância. Entretanto, os dados empíricos permitem 

concluir que a hipótese contrária àquela formulada (incidência de matrículas de negras é 

maior que as de alunas brancas) é a hipótese apropriada para rejeição da hipótese nula, para 

qualquer nível de significância, visto que o Z (observado) é igual a –10,29. 

Na deficiência auditiva, o valor de Z (observado) é -14,23 contrariando a hipótese da 

pesquisa alternativa formulada. Constatamos que a hipótese nula (não há diferença na 
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incidência de matrículas de alunas brancas e negras, com deficiência auditiva) não deve ser 

rejeitada, para qualquer nível de significância. Porém, advertimos que os dados empíricos 

permitem concluir que a hipótese contrária àquela formulada (incidência de matrículas de 

negras é maior que as de alunas brancas) é a hipótese adequada para rejeitar a hipótese nula, 

para qualquer nível de significância, visto que o Z (observado) é igual a -14,23. 

Na deficiência física, o valor Z (observado) é de +17,68. Conclui-se que a hipótese 

nula (não há diferença de matrículas de alunas brancas e negras) deve ser rejeitada. E 

devemos aceitar a hipótese de que as matrículas de alunas brancas é significantemente maior 

do que das negras, com deficiência física, para o nível de significância menor do que 0,001. 

Em relação à deficiência intelectual, o valor Z (observado) é de +30,17, o que permite 

concluir que a hipótese de nulidade (não há diferença de matrículas de alunas brancas e 

negras) deve ser rejeitada para qualquer nível de significância. E deve ser aceita a hipótese 

alternativa de que as matrículas de alunas brancas é significantemente maior do que a das 

negras, com deficiência intelectual. 

Confirmamos a hipótese de que as alunas negras têm maior desvantagem no acesso a 

escolarização, com o percentual do total de matrículas bastante inferior ao de alunas brancas 

com deficiência. Na análise por tipo de deficiência, identificamos que as alunas negras 

representam o maior número de matrículas nas deficiências visual e auditiva. Entretanto, as 

alunas brancas prevalecem com maior número (ou proporção) nas deficiências físicas e 

intelectual. 

A tabela 2.13 de matrículas de alunas com deficiência segundo cor/raça, por região 

geográfica: 

Tabela 2.13 

Matrículas de alunas com deficiência, segundo cor/raça por 

região Brasil - 2012 

   
Cor/Raça 

Região 
Total 

 
Branca Negra 

 Nº   %   Nº   %   Nº   %  

Total 207.805 100,0 109.265 52,6 98.540 47,4 

Norte 14.360 6,9 2.934 20,4 11.426 79,6 

Nordeste 41.496 20,0 9.884 23,8 31.612 76,2 

Centro-Oeste 14.226 6,8 6.155 43,3 8.071 56,7 

Sudeste 94.299 45,4 56.179 59,6 38.120 40,4 

Sul 43.424 20,9 34.113 78,6 9.311 21,4 

     Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 
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Com a distribuição das matrículas de alunas com deficiência, por região geográfica, 

observa-se:  

 Norte: 14.360 matrículas, das quais 2.934 ou 20,4% de alunas declaradas 

brancas e 11.426 ou 79,6% negras;  

 Nordeste: 41.496 matrículas, sendo 9.884 ou 23,8% de alunas brancas e 31.612 

ou 76,2% de alunas negras;  

 Centro-Oeste: 14.226 matrículas, com 6.155 ou 43,3% de alunas brancas e 

8.071 ou 56,7% de alunas negras;  

 Sudeste com 94.299 matrículas, destas 56.179 ou 59,6% de alunas brancas e 

38.120 ou 40,4% de alunas negras;  

 Sul de 43.424 matrículas, das quais 34.113 ou 78,6% são de alunas brancas e 

9.311 ou 21,4% de alunas negras. 

 

Decidimos não realizar o teste C-Cramér, porque os dados seguem a mesma tendência 

geral (tabela 2.11) por isso nos limitamos a discutir qualitativamente os dados obtidos.  

Como na tendência geral, os percentuais são mais discrepantes entre as regiões, com 

maior desigualdade com base na cor/raça nas regiões Norte e Nordeste, onde o número de 

matrículas de alunas negras (pretas e pardas) é maior que o de brancas. Entretanto, na região 

Sul há número maior de matrículas de alunas brancas. 

Evidenciamos, novamente, que entre os declarados negros, há uma queda no 

percentual de matrículas entre as regiões Norte e Sul, indicando maior desvantagem de 

meninas negras com deficiência no acesso a escolarização nas regiões Sudeste e Sul. 

A região Centro-Oeste, mesmo com disparidade entre as raças, é a região que 

apresenta menor desigualdade no acesso a escolarização em comparação com as demais 

regiões. Identificamos, também, maior desvantagem das alunas negras na região Sudeste, 

considerando a tabela 2.11, em que a diferença entre as raças é de 14,8%, quando analisamos 

os dados da tabela 2.13, que se refere somente as mulheres com deficiência, constatamos que 

a desvantagem das alunas negras é de 19,2% (40,4% negras contra 59,6% de brancas). 

  

3.2. Matrículas de alunos com deficiência segundo o tipo de escolarização 

Trataremos da incidência de matrículas de alunos com deficiência, segundo o tipo de 

escolarização (ensino regular x ensino segregado
7
), em relação ao sexo e à cor/raça, no Brasil 

e nas suas diferentes regiões geográficas. 

                                                 
7
 Consideramos a modalidade Educação Especial, para análise das matrículas no ensino segregado.  
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 A tabela 2.14 apresenta as matrículas de pessoas com deficiência, por tipo de 

escolarização, segundo o sexo: 

Tabela 2.14 

Matrículas de alunos com deficiência, por tipo de escolarização, segundo o sexo - Brasil 

-2012 

Tipo de Escolarização  

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Nº Nº % Nº % 

Total     514.246          207.805  40,4       306.441  59,6 

Ensino Regular     368.227          146.219  39,7       222.008  60,3 

Educação Especial     146.019            61.586  42,2         84.433  57,8 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

   

Da totalidade de matrículas de alunos com deficiência por tipo de escolarização, estão 

matriculados no Ensino Regular 368.277 ou 71,6% do total de alunos, sendo 146.219 do sexo 

feminino e 222.008 do sexo masculino; já as matrículas na Educação Especial correspondem 

a 146.019 ou 28,4% do total de alunos, dos quais 61.586 são do sexo feminino e 84.433 são 

do sexo masculino.  

Inicialmente investigamos se há relação entre sexo e tipo de escolarização, com o teste 

² para duas amostras independentes (SIEGEL & CASTELLAN JR, 2006): 

H₀: Não há relação na incidência de matrículas entre sexo e tipo de escolarização.  

Hₐ: Há relação na incidência de matrículas entre sexo e tipo de escolarização. 

     

Quadro 2.7 

Resultado do teste de hipótese - ² Qui-quadrado (sexo/tipo de escolarização) 

H₀ Hₐ 
α = 

0,001 
² Conclusão 

Todas as frequências 

são iguais 

Pelo menos duas 

frequências são 

diferentes 

10,83 264,43 Rejeita H₀ 

 Nota: α – nível de significância; ² - Qui-quadrado; gl – graus de liberdade: 1 

 Como o valor de ² é 264,43, concluímos que a hipótese nula (H₀) deve ser rejeitada 

para qualquer nível de significância, e deve ser aceita a hipótese alternativa (Hₐ), de que há 

relação na incidência de matrículas entre sexo e tipo de escolarização, para 1 grau de 

liberdade.  
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 Na análise das frequências, identificamos maior diferença entre o número de 

matrículas observado e esperado na Educação Especial. 

Examinando a relação tipo de escolarização e sexo, observa-se maior desvantagem das 

alunas no Ensino Regular. E na análise comparativa dos tipos de escolarização pode-se notar 

um incremento no índice das mulheres no ensino segregado em relação ao Ensino Regular e, 

ao contrário, há uma queda no percentual dos homens, dado que pode indicar que as mulheres 

têm maior migração para o ensino segregado do que os homens.  

Em relação à comparação entre os sexos, visualiza-se maior número de alunos do sexo 

masculino em ambos os tipos de escolarização. Interessa para este estudo verificar somente a 

diferença de matrículas na Educação Especial, como segue: 

H₀: não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência entre os sexos 

feminino e masculino no ensino segregado. 

Hₐ: as matrículas de alunos com deficiência do sexo masculino no ensino segregado é maior 

do que as do sexo feminino. 

Quadro 2.8 

Resultado do teste de hipótese - Diferença de proporção na Educação Especial, segundo sexo 

 H₀ Hₐ Z crítico Z observado Conclusão 

Educação 

Especial 
P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 59,79  Rejeita H₀ 

Nota: P♂ população masculina e P♀ feminina. 

Como o valor Z (observado) é 59,79 altamente significante, pode-se inferir que a 

hipótese nula de que não há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência 

entre os sexos feminino e masculino na educação especial deve ser rejeitada, para qualquer 

nível de significância. Sendo assim, deve ser aceita a hipótese de que o número ou proporção 

de matrículas de alunos do sexo masculino é significantemente maior do que as do sexo 

feminino. 

Confirmamos a hipótese de que mesmo no ensino segregado há maior número de 

matrículas de alunos do sexo masculino, o que evidencia a desvantagem das mulheres 

independentemente do tipo de escolarização.  

Para aprofundarmos a comparação entre os sexos no ensino segregado, elaboramos a 

tabela 2.15, que apresenta os dados de matrículas por tipo de escolarização, nas diferentes 

regiões geográficas:  
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Tabela 2.15 

Matrículas de alunos com deficiência, por tipo de escolarização e regiões geográficas–Brasil - 

2012 

Regiões  Total  

Ensino Regular   Educação Especial 

Sexo 

F M 
Total 

F M 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 368.227 146.219 39,7 222.008 60,3 146.019 61.586 42,2 84.433 57,8 

Norte 29.034 11.910 41,0 17.124 59,0 5.667 2.450 43,2 3.217 56,8 

Nordeste 88.963 36.305 40,8 52.658 59,2 12.881 5.191 40,3 7.690 59,7 

Centro-Oeste 27.818 11.109 39,9 16.709 60,1 7.237 3.117 43,1 4.120 56,9 

Sudeste 157.784 61.746 39,1 96.038 60,9 77.236 32.553 42,1 44.683 57,9 

Sul 64.628 25.149 38,9 39.479 61,1 42.998 18.275 42,5 24.723 57,5 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

O teste C de Cramér não foi realizado, porque os dados de matrículas na Educação 

Especial, por tipo de escolarização e regiões geográficas, seguem a mesma tendência geral 

(tabela 2.9) por isso nos limitamos a discutir qualitativamente os dados obtidos.  

Analisando a tabela 2.15, pode-se constatar que as regiões Norte e Nordeste têm o 

menor número de alunos matriculados no ensino segregado. A região Norte, do total de 

34.701 matrículas, 83,7% corresponde ao Ensino Regular; no Nordeste, do total de 101.844 

matrículas, 87,4% se refere ao Ensino Regular, evidenciando maior inclusão escolar nessas 

regiões. Seriam necessários novos estudos para investigar como ocorre esse processo, 

considerando que são regiões menos favorecidas economicamente, com menor estrutura 

educacional para atendimento desses alunos.  

As regiões Sudeste e Sul, em comparação com as demais, apresentam maiores índices 

de segregação, sendo que a região Sul tem o percentual cinco vezes maior que as matrículas 

do Nordeste no ensino segregado. 

Verifica-se na comparação respectiva de sexo/tipo de escolarização, que nas regiões 

Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o percentual de mulheres na educação especial é maior 

que no ensino regular. Pode-se inferir que as mulheres com deficiência têm maior número de 

encaminhamentos para o ensino segregado.  

Com base nos resultados das diferenças entre os sexos por tipo de escolarização, 

decidimos investigar se há distinção na incidência de matrículas no ensino segregado com 

base na cor/raça dos alunos, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2.16 

Matrículas pessoas com deficiência, segundo a cor/raça, por tipo de 

escolarização - Brasil – 2012 

Tipo de escolarização Total 
Cor/Raça 

Branca Negra 

  Nº % Nº % Nº % 

Total 514.246 100,0 261.538 50,9 252.708 49,1 

Ensino Regular 368.227 71,6 171.412 46,6 196.815 53,4 

Educação Especial 146.019 28,4 90.126 61,7 55.893 38,3 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

 

Em relação ao tipo de escolarização segundo a cor/raça, das matrículas no ensino 

regular há 171.412 ou 46,6% de alunos brancos e 196.815 ou 53,4% de alunos negros. Das 

matrículas na Educação Especial há 90.126 ou 61,7% de alunos que se declaram brancos e 

55.893 ou 38,3% que se declaram negros. 

Para apurar se há diferença entre a incidência de matrículas segundo a cor/raça na 

Educação Especial, usamos o teste Z de distribuição normal, com base nas hipóteses:  

H₀: não há diferença na incidência de matrículas no ensino segregado entre alunos brancos e 

negros. 

Hₐ: a incidência de matrículas de alunos brancos no ensino segregado é maior do que a dos 

negros. 

Quadro 2.9 

Resultado do teste de hipótese - Diferença de proporção na Educação Especial, segundo 

cor/raça 

Tipo de escolarização 
H₀ Hₐ 

Z 

crítico 
Z observado Conclusão 

Educação Especial Pb = Pn Pb  >  Pn 2,33 89,58 Rejeita H₀ 

Nota: Pb – proporção de matrículas de população branca; Pn – proporção de matrículas da população 

negra. 

 Na análise da tabela 2.16, dentre os alunos matriculados na Educação Especial 

constatamos que o valor de Z é de 89,58. Desse modo, pode-se concluir que a hipótese nula 

(não há diferença na incidência de matrículas no ensino segregado entre alunos brancos e 

negros) deve ser rejeitada para qualquer nível de significância. Portanto, deve ser aceita a 
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hipótese de que a incidência de matrículas de alunos brancos é significantemente maior do 

que a dos negros na Educação Especial. 

 A constatação de matrículas de alunos brancos superior a de negros diverge dos 

estudos de Skrtic (2011), que verificou um número desproporcional de crianças encaminhadas 

para a Educação Especial com base na raça/etnia, classificadas como deficientes de forma 

discriminatória, o que evidencia que a discriminação racial não se expressa da mesma 

maneira: nos EUA, ela se configura pelo encaminhamento desproporcional em relação à 

quantidade total de alunos não brancos, muito menor que os brancos, que são encaminhados 

em menor quantidade para a educação especial, configurando a patologização de negros e 

“chicanos”; no Brasil, apesar de que a quantidade de negros é praticamente igual a de brancos, 

a discriminação se dá pelo número menor de encaminhamentos dos primeiros à educação 

especial. 

 Cabe, aqui, recuperar as assertivas de Bourdieu (1998, p. 22) sobre as críticas da 

produção acadêmica americana a respeito do racismo brasileiro, referindo-se aos trabalhos do 

cientista político americano Michael Hanchard: 

(...) ao aplicar as categorias raciais norte-americanas à situação brasileira, o 

autor erige a história particular do Movimento em favor dos Direitos Civis 

como padrão universal da luta dos grupos de cor oprimidos. Em vez de 

considerar a constituição da ordem etnorracial brasileira em sua lógica 

própria, essas pesquisas contentam-se, na maioria das vezes, em substituir na 

sua totalidade o mito nacional da democracia racial (tal como é mencionada, 

por exemplo, na obra de Gilberto Freyre), pelo mito segundo o qual todas as 

sociedades são “racistas” 

(...) 

De utensílio analítico, o conceito de racismo torna-se um simples 

instrumento de acusação (...) 

 

  

A Tabela 2.17, a seguir, mostra a distribuição das matrículas segundo a cor/raça, por 

tipo de escolarização, nas diferentes regiões geográficas: 
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Tabela 2.17 

Matrículas de alunos com deficiência segundo a cor/raça, por tipo de escolarização e regiões 

geográficas - Brasil - 2012 

 
Ensino Regular   Educação Especial 

Regiões 
Total 

Cor/Raça 
Total 

Cor/Raça 

 
Branca Negra Branca Negra 

  Nº Nº % Nº % Nº Nº % Nº % 

Total 368.227 171.412 46,6 196.815 53,4 146.019 90.126 61,7 55.893 38,3 

Norte 29.034 5.327 18,3 23.707 81,7 5.667 1.283 22,6 4.384 77,4 

Nordeste 88.963 19.616 22,0 69.347 78,0 12.881 2.836 22,0 10.045 78,0 

Centro-Oeste 27.818 10.973 39,4 16.845 60,6 7.237 3.568 49,3 3.669 50,7 

Sudeste 157.784 86.194 54,6 71.590 45,4 77.236 48.649 63,0 28.587 37,0 

Sul 64.628 49.302 76,3 15.326 23,7 42.998 33.790 78,6 9.208 21,4 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

 

Esta tabela foi elaborada para verificarmos se considerando a distribuição de 

matrículas por região geográfica há maior desigualdade entre alunos com deficiência brancos 

e negros na Educação Especial. Com a análise da tabela, o teste C de Cramér não foi 

realizado, porque os dados de matrículas segundo cor/raça na Educação Especial, por tipo de 

escolarização e regiões geográficas seguem a mesma tendência geral (tabela 2.11), por isso 

nos limitamos a discutir qualitativamente os dados obtidos.  

Nota-se que as matrículas do Ensino Regular e Educação Especial não diferem quando 

consideradas as regiões geográficas, ou seja, há maior número de negros em ambos os tipos 

de escolarização nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com desvantagem desses alunos 

nas regiões Sudeste e Sul.  

As matrículas da Educação Especial na região Centro-Oeste de brancos e negros têm 

percentuais bastante próximos, indicando maior igualdade entre as raças no atendimento 

especializado nesta região. 

Pode-se observar que as regiões Sudeste e Sul têm maior número de matrículas na 

Educação Especial, em comparação com as demais. Somadas as matrículas das duas regiões 

totalizam 120.234, ou seja, 82,3% do total de 146.019. Considerando que são regiões com 

maior poder econômico e infraestrutura educacional, deveriam apresentar menor número de 

encaminhamentos, com base na possibilidade de atendimento desses alunos no Ensino 

Regular. Entretanto, o número elevado de matrículas no ensino segregado pode ser justificado 
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por serem regiões com maior número de instituições especializadas, fato que merece melhores 

estudos. 

Destacamos, ainda, a proximidade no número de alunos na educação Especial em 

relação ao ensino Regular na região Sul. Pode-se observar que, em comparação, os brancos e 

negros, na Educação Especial, representam respectivamente mais que a metade dos alunos 

brancos e negros no ensino Regular. 

 

3.3 Matrículas de alunos com deficiência por etapa de ensino 

  

 Para compreensão se marcas como o sexo e a cor/raça indicam desigualdade no 

processo de progressão escolar, apresentaremos a distribuição de matrículas por etapa de 

ensino. Primeiramente, é necessário esclarecer que para a elaboração das tabelas a seguir, no 

momento de processamento dos microdados do Censo Escolar, constatamos que havia alunos 

classificados na opção Etapa de Ensino - Educação de Jovens e Adultos – EJA. Desse modo, 

incluímos a opção EJA, mesmo que essa não se refira à etapa de ensino para manutenção dos 

totais das tabelas. 

Tabela 2.18 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo o sexo, por etapa de ensino – 

Brasil - 2012 

Etapas de Ensino Total 

Sexo 

Feminino Masculino 

Nº % Nº % 

Total 514.246 207.805 40,4 306.441 59,6 

Educação Infantil 45.616 18.872 41,4 26.744 58,6 

Ensino Fundamental 405.034 159.999 39,5 245.035 60,5 

Ensino Médio 27.437 12.499 45,6 14.938 54,4 

EJA 36.159 16.435 45,5 19.724 54,5 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

 

 Compõem as etapas de ensino: Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino 

fundamental (Ensino Fundamental de 8 anos - 1ª a 8ª Série e Ensino Fundamental de 9 anos 

do 1º ao 9º ano), Ensino Médio (1ª Série a 4ª Série, Não seriada, Integrado 1ª Série a 4ª Série, 

Integrado Não Seriada, Normal/Magistério 1ª Série a 4ª Série, Educação Profissional 

Concomitante e Subsequente) e Educação de Jovens e Adultos. 
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A tabela 2.18 apresenta os dados de matrículas por etapa de ensino, sendo 45.616 ou 

8,9% de matrículas na Educação Infantil, das quais 18.872 ou 41,4% são do sexo feminino e 

26.744 ou 58,6% são do sexo masculino; 405.034 ou 78,8% matrículas no Ensino 

Fundamental, das quais 159.999 ou 39,5% são do sexo feminino e 245.035 ou 60,5% são do 

sexo masculino e 27.437 ou 5,3% matrículas no Ensino Médio, com 12.499 ou 45,6% do sexo 

feminino e 14.938 ou 54,4% do sexo masculino. 

Mesmo não considerando os dados da EJA nas análises, conforme justificativa 

anterior, destacamos o grande número de alunos classificados no que o Censo Escolar 2012 

apresenta como esta opção de etapa de ensino. Com o objetivo de investigar onde estão 

descritos esses alunos, verificamos que o maior número de alunos se encontra na classificação 

da Deficiência intelectual, nas regiões Sudeste e Sul, na opção etapa de ensino EJA - 

Presencial - Ens. Fundamental, o que indica a necessidade de verificarmos qual o critério de 

classificação desses alunos, considerando que não incluímos a modalidade EJA na 

organização dos microdados, ou seja, há que se verificar por que esses alunos estão indicados 

no Ensino Regular ou na Educação Especial.  

Primeiro procurou-se verificar se há relação entre os níveis de escolaridade e o sexo. 

Para tanto, realizamos o teste ² Qui-quadrado com base nas hipóteses: 

H₀: Não há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e sexo.  

Hₐ: Há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e sexo. 

     

Quadro 2.10 

Resultado do teste de hipótese - ² Qui-quadrado (sexo/etapa de ensino) 

H₀ Hₐ α = 0,001 ² Conclusão 

Todas as 

frequências são 

iguais 

Pelo menos duas 

frequências são 

diferentes 

16,27 839,38 Rejeita H₀ 

   Nota: α – nível de significância; ² - Qui-quadrado 

 O valor de ² é 839,38 altamente significante para 3gl. Podemos afirmar que a 

hipótese nula (não há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e o sexo) deve 

ser rejeitada, para qualquer nível de significância. Portanto, pode-se aceitar a hipótese de que 

há relação na incidência de matrículas entre a etapa de ensino e o sexo. 

 Identificamos no cálculo do ² que há maior diferença entre as frequências observadas 

e esperadas, no Ensino Médio e EJA. 
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Com a verificação da hipótese geral, aprofundamos a análise com o teste Z baseado na 

distribuição normal para investigar se há diferença entre as proporções de matrículas segundo 

o sexo por etapa de ensino. 

Educação infantil 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo masculino e feminino, 

na Educação Infantil.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos do sexo masculino é maior que do sexo 

feminino, na Educação Infantil.  

Ensino fundamental 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo masculino e feminino, 

no Ensino Fundamental.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos do sexo masculino é maior que do sexo 

feminino, no Ensino Fundamental. 

Ensino Médio 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo masculino e feminino, 

no Ensino Médio.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos do sexo masculino é maior que do sexo 

feminino, no Ensino Médio. 

Quadro 2.11 

Resultado do teste de hipótese - Diferença de proporção, segundo sexo por etapa de ensino 

Etapa de 

Ensino 
H₀ Hₐ 

Z 

crítico  
Z observado Conclusão 

Educação 

Infantil 
P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 36,85 Rejeita H₀ 

Educação 

Fundamental 
P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 133,61  Rejeita H₀ 

Ensino Médio P♂ = P♀ P♂ > P♀ 2,33 14,72  Rejeita H₀ 

Nota: P♂ -  população masculina e P♀  - feminina 

 

 Constatamos na Educação Infantil um valor Z (observado) de 36,85, portanto a 

hipótese nula de que não há diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo 

masculino e feminino deve ser rejeitada para o nível de significância menor do que 0,001. E 



112 

 

concluímos que deve ser aceita a hipótese de que as matrículas de alunos do sexo masculino 

são maiores que as do sexo feminino na Educação Infantil 

 No ensino fundamental, o valor de Z (observado) é 133,61 altamente significante para 

qualquer nível de significância, o que indica que se pode rejeitar a hipótese nula (de não haver 

diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo masculino e feminino), para 

qualquer nível de significância. E deve-se aceitar a hipótese de que as matrículas de alunos do 

sexo masculino são significantemente maiores que as do sexo feminino no Ensino 

Fundamental. 

 Como no Ensino Médio o valor de Z (observado) é 14,72, a hipótese nula de não haver 

diferença na incidência de matrículas entre alunos do sexo masculino e feminino deve ser 

rejeitada. Portanto, deve-se aceitar a hipótese de que o número de matrículas de alunos do 

sexo masculino é maior que o do sexo feminino no Ensino Médio. 

 O número de matrículas de alunos do sexo masculino é maior que as do sexo feminino 

em todas as etapas de ensino, destacando-se a diferença no Ensino Fundamental, com valor Z 

(observado) altamente significante para qualquer nível de significância. Seriam necessários 

estudos mais aprofundados a respeito da progressão escolar para verificação se essa diferença 

percentual se refere à desigualdade de acesso das meninas à escolarização, ou se o número 

elevado de meninos se daria por uma defasagem escolar. 

 No comparativo das etapas de ensino, constatamos no que tange às mulheres que com 

base na Educação infantil há um decréscimo no percentual de matrículas do Ensino 

fundamental e incremento no Ensino Médio. E, com relação aos homens, há um incremento 

no percentual de matrículas no Ensino Fundamental e posterior queda no Ensino Médio. 

 Os resultados corroboram com o pensamento de Bourdieu (2011) de que a igualdade 

de oportunidades de acesso à escolarização “não deve mascarar as desigualdades que 

persistem na distribuição entre os diferentes níveis escolares e, simultaneamente, entre as 

carreiras possíveis” (2011, p. 109). 

 Para investigarmos se a diferença de matrículas prevalece quando distribuímos as 

matrículas por região, elaboramos a tabela a seguir: 
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Tabela 2.19 

 Matrículas de alunos com deficiência, por etapa de ensino, segundo o sexo e região – Brasil 

- 2012 

Região 

  

Total 

Etapa de Ensino 

Sexo E.Infantil E. Fundamental Ensino Médio EJA 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Total   514.246 45.616 
 

405.034 
 

27.437 
 

36.159 
 

Norte 
F 14.360 1.101 40,5 11.823 41,0 889 45,8 547 45,4 

M 20.341 1.615 59,5 17.019 59,0 1.050 54,2 657 54,6 

           

Nordeste 
F 41.496 3.359 39,8 34.632 40,4 2.307 48,2 1.198 40,9 

M 60.348 5.083 60,2 51.051 59,6 2.482 51,8 1.732 59,1 

           

Centro-

Oeste 

F 14.226 1.479 43,3 10.723 39,3 1.344 47,3 680 45,1 

M 20.829 1.938 56,7 16.566 60,7 1.498 52,7 827 54,9 

           

Sudeste 
F 94.299 8.761 41,6 73.910 39,3 5.570 44,0 6.058 45,3 

M 140.721 12.284 58,4 114.033 60,7 7.092 56,0 7.312 54,7 

           

Sul 
F 43.424 4.172 41,7 28.911 38,4 2.389 45,9 7.952 46,4 

M 64.202 5.824 58,3 46.366 61,6 2.816 54,1 9.196 53,6 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

  

Pode-se observar que das matrículas, por região geográfica, conforme a tabela 2.19, há 

um número maior de matrículas do sexo masculino em todas as regiões. Na Educação Infantil 

identifica-se maior diferença entre os sexos na região Nordeste, com diferença de 20,4% a 

favor do sexo masculino. No Ensino Fundamental, o maior número de matrículas do sexo 

masculino pode ser apontado nas regiões Centro-Oeste com 21,4% e Sul, com 23,2% de 

diferença. No Ensino Médio, encontramos as menores diferenças percentuais entre os sexos, 

como na região Nordeste.   

Considerando o maior nível de escolaridade alcançado, o Ensino Médio, destacamos a 

menor desigualdade entre os sexos nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (com 3,6% e 5,4%); a 

equivalência dos percentuais nas regiões Norte e Sul, com perfis econômico e social distintos; 

e, por fim, a região Sudeste com maior desvantagem das mulheres na conclusão do ensino 

básico.  

Para investigar o nível de escolaridade de alunos com deficiência segundo a cor/raça, 

elaboramos a tabela a seguir: 
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Tabela 2.20  

Matrículas de alunos com deficiência segundo a cor/raça, por Etapa de 

Ensino – Brasil - 2012 

   
Cor/Raça 

Etapas de Ensino 
Total Branca Negra 

Nº % Nº % Nº % 

Total 514.246 
 

261.538 50,9 252.708 49,1 

Educação Infantil 45.616 8,9 27.027 59,2 18.589 40,8 

Ensino Fundamental 405.034 78,8 196.445 48,5 208.589 51,5 

Ensino Médio 27.437 5,3 14.407 52,5 13.030 47,5 

EJA 36.159 7,0 23.659 65,4 12.500 34,6 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012)  

 

Com base na tabela, o total de matrículas está distribuído: na Educação Infantil, com 

45.616 matrículas, das quais 27.027 ou 59,2% são brancos e 18.589 ou 40,8% se declaram 

negros; no Ensino Fundamental, em que do total de 405.034 matrículas, declaram-se brancos 

196.445 ou 48,5% e se declaram negros 208.589 ou 51,5%; e no Ensino Médio, em que do 

total de 27.437 matrículas, 14.407 ou 52,5% se declaram brancos e 13.030 ou 47,5% se 

declaram negros. 

Primeiramente verificamos se há relação entre etapa de ensino e cor/raça. Para tanto, 

realizamos o teste ² Qui-quadrado com base nas hipóteses: 

H₀: Não há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e cor/raça.  

Hₐ: Há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e cor/raça. 

     

Quadro 2.12 

Resultado do teste de hipótese - ² Qui-quadrado (cor e raça/etapa de ensino) 

H₀ Hₐ α = 0,001 ² Conclusão 

Todas as 

frequências são 

iguais 

Pelo menos duas 

frequências são 

diferentes 

16,27 5.287 Rejeita H₀ 

          Nota: α – nível de significância; ² Qui-quadrado 

 

Como o valor de ² é 5.287 altamente significante, deve-se rejeitar a hipótese nula 

(H₀) para qualquer nível de significância. E pode-se aceitar a hipótese alternativa Hₐ, de que 

há relação na incidência de matrículas entre etapa de ensino e cor/raça, com 3 graus de 

liberdade. 
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O valor de ² altamente significante é resultado da maior diferença entre as 

frequências observadas e esperadas, por ordem, na EJA, Ensino Médio e Educação Infantil. É 

necessária a crítica da classificação dos alunos na EJA, pois a distribuição dessas matrículas, 

nas etapas de ensino corretas, poderia apresentar novos resultados.  

Para verificarmos se há diferença significante na incidência de matrículas segundo a 

cor/raça por etapa de ensino, executamos o teste Z de distribuição normal, para verificar as 

hipóteses: 

Educação Infantil 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos brancos e negros, na Educação 

Infantil.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos brancos é maior do que dos negros na 

Educação Infantil. 

Ensino Fundamental 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos brancos e negros, no Ensino 

Fundamental.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos brancos é maior que dos negros no Ensino 

Fundamental. 

Ensino Médio 

H₀: Não há diferença na incidência de matrículas entre alunos brancos e negros, no Ensino 

Médio.  

Hₐ: O número (proporção) de matrículas de alunos brancos é maior que dos negros no Ensino 

Médio. 

Quadro 2.13 

Resultado do teste de hipótese - Diferença de proporção, segundo cor/raça por etapa de ensino 

Etapa de Ensino H₀ Hₐ 
Z 

crítico 

Z 

observado 
Conclusão 

Educação Infantil Pb = Pn Pb > Pn   2,33       +39,50  Rejeita H₀ 

Ensino 

Fundamental 
Pb = Pn Pb > Pn 2,33 - 19,08   Não Rejeita H₀ 

Ensino Médio Pb = Pn Pb >Pn 2,33          +8,31   Rejeita H₀ 

Nota: Pb – proporção das matrículas da população branca e Pn – proporção das matrículas da 

população negra 
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Na educação infantil, o valor Z (observado) é +39,50 significante para o nível menor 

do que 0,001, o que nos permite concluir que a hipótese nula (não há diferença na incidência 

de matrículas entre alunos brancos e negros) deve ser rejeitada para qualquer nível de 

significância e pode-se aceitar a hipótese de que as matrículas de alunos brancos é 

significantemente maior do que as dos negros na Educação Infantil. 

Constatamos que, em relação ao Ensino Fundamental, o valor Z (observado) é -19,08, 

contrariando a hipótese de pesquisa (Ha) formulada. Verificamos que a hipótese nula (não há 

diferença na incidência de matrículas entre alunos brancos e negros) não deve ser rejeitada 

para qualquer nível de significância. Entretanto, os dados empíricos indicam que se pode 

inferir que a hipótese contrária à formulada (incidência de matrículas de negros é maior que as 

de alunos brancos) é a apropriada para rejeitar a hipótese nula, para qualquer nível de 

significância, considerando que o Z (observado) é igual a -19,08. 

Por fim, no Ensino Médio o valor de Z (observado) de +8,31 indica que a hipótese 

nula (não há diferença na incidência de matrículas entre alunos brancos e negros) deve ser 

rejeitada para o nível de significância 0,001 e deve-se aceitar a hipótese de que as matrículas 

de alunos brancos é significantemente maior do que as dos negros no Ensino Médio. 

Podemos concluir que o número de alunos com deficiência que se declaram brancos é 

maior na Educação Infantil e no Ensino Médio, sendo que essa diferença é mais 

expressividade na Educação Infantil. No entanto, no Ensino Fundamental, o número de 

matrículas de alunos declarados negros é maior, com uma diferença de 3%.  

Considerando o Ensino Médio como o nível mais alto de escolaridade alcançado, 

observamos que, dos alunos declarados brancos, há uma queda no percentual de matrículas no 

Ensino Fundamental e incremento no Ensino Médio. No que se refere aos alunos negros, há 

um incremento no percentual de matrículas no Ensino Fundamental e posterior queda no 

Ensino Médio. 

Destacamos que, no que tange ao maior nível de escolaridade alcançado, há 

desvantagem dos negros no Ensino Médio. Ressaltamos a necessidade de estudos 

aprofundados sobre a frequência de alunos com deficiência no Ensino Fundamental, 

concentrando 78,8% do total de matrículas.  
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   Tabela 2.21 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo a cor/raça por etapa de ensino e regiões 

geográficas - Brasil - 2012 

   Etapas de ensino 

Regiões Cor/raça Total 

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
EJA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 
 

514.246 45.616 
 

405.034 
 

27.437 
 

36.159 
 

Norte 
Branca 6.610 714 26,3 5.163 17,9 385 19,9 348 28,9 

Negra 28.091 2.002 73,7 23.679 82,1 1.554 80,1 856 71,1 

 
 

         
Nordeste 

Branca 22.452 2.202 26,1 18.418 21,5 1.194 24,9 638 21,8 

Negra 79.392 6.240 73,9 67.265 78,5 3.595 75,1 2.292 78,2 

 
          Centro-

Oeste 

Branca 14.541 1.943 56,9 10.816 39,6 1.118 39,3 664 44,1 

Negra 20.514 1.474 43,1 16.473 60,4 1.724 60,7 843 55,9 

 
          

Sudeste 
Branca 134.843 13.598 64,6 105.388 56,1 7.613 60,1 8.244 61,7 

Negra 100.177 7.447 35,4 82.555 43,9 5.049 39,9 5.126 38,3 

 
          

Sul 
Branca 83.092 8.570 85,7 56.660 75,3 4.097 78,7 13.765 80,3 

Negra 24.534 1.426 14,3 18.617 24,7 1.108 21,3 3.383 19,7 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

 

Conforme a tabela 2.21, visualiza-se na região Norte maior número de matrículas de 

alunos declarados negros, sendo na Educação Infantil uma diferença de 47,4%. No Ensino 

Fundamental essa diferença aumenta para 64,2% e no Ensino Médio para 60,3%.  

No Nordeste também identificamos maior número de matrículas de alunos com 

deficiência declarados negros: na Educação Infantil, com uma diferença de 47,8%; no Ensino 

Fundamental com 57,0% e no Ensino Médio com 50,1%. 

Na região Centro-Oeste constatamos que na Educação Infantil os alunos que se 

declaram brancos correspondem ao maior número de matrículas, entretanto, nos Ensinos 

Fundamental e Médio há maior número de matrículas de alunos negros, respectivamente com 

diferença de 20,7% e 21,3%. 

No Sudeste os alunos declarados brancos correspondem à maioria das matrículas em 

todas as etapas de ensino, com uma diferença de 29,2% na Educação Infantil, 12,1% no 

Ensino Fundamental e 20,2% no Ensino Médio. Podemos considerar, no que se refere às 

etapas de ensino, que a região Sudeste apresenta menor desigualdade entre as raças nos 

Ensinos Fundamental e Médio. 
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Por fim, o Sul apresenta a seguinte diferença percentual: na Educação Infantil, 71,5%; 

no Ensino Fundamental, 50,5%; e no Ensino Médio 57,4% a favor dos brancos. 

3.3.1 Progressão escolar por tipo de deficiência 

 

 Abaixo a tabela 2.22 apresenta as matrículas de alunos por tipo de deficiência, 

segundo o sexo, por Etapa de Ensino 

Tabela 2.22 

Matrículas de alunos por tipo de deficiência, segundo o sexo, por Etapa de Ensino - 

Brasil 

Tipo de deficiência 
Total Feminino Masculino 

EI EF EM EI EF EM EI EF EM 

 
   

% % % % % % 

Total 45.616 405.034 27.437 41,4 39,5 45,6 58,6 60,5 54,4 

Deficiência Visual 
3.794 

           

37.457  

         

5.921  46,4 45,4 49,7 53,6 54,6 50,3 

Deficiência Auditiva 
3.299 

           

32.787  

         

5.777  40,1 43,8 50,1 59,9 56,2 49,9 

Deficiência Física 
12.819 

           

55.434  

         

5.004  43,2 42,9 44,7 56,8 57,1 55,3 

Deficiência Intelectual 
25.704 

         

279.356  

      

10.735  39,9 37,5 41,2 60,1 62,5 58,8 

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

Legenda: EI – Educação Infantil; EF - Ensino fundamental; EM - Ensino Médio; EJA – 

Educação de jovens e adultos. 
 

No que se refere aos alunos com deficiência visual, a progressão das matrículas do 

sexo feminino é superior às médias do total de alunos em todas as etapas de ensino. Em 

contrapartida, os percentuais de matrículas dos alunos do sexo masculino são inferiores à 

média do total de alunos em todas as etapas. Isso evidencia que as alunas com deficiência 

visual têm melhores possibilidades de progressão para o ensino Médio que a média dos alunos 

com deficiência. 

 Para os alunos com deficiência auditiva, a progressão de matrículas das mulheres é 

muito próxima ao total, na Educação Infantil e muito superior percentualmente no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. No que se refere aos homens com deficiência auditiva, a 

progressão das matrículas é bastante próxima da curva total na Educação Infantil e muito 

inferior no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Isso comprova que as alunas com 

deficiência auditiva têm melhores oportunidades de progressão para o Ensino Médio que a 

média do total de alunos com deficiência. 
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 Dos alunos com deficiência física, as mulheres têm percentual superior ao total na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e bem próximo no Ensino Médio. Em relação aos 

homens com deficiência física, a progressão de matrículas é inferior ao total na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e apresenta relativa superioridade no Ensino Médio. Pode-se 

concluir que ambos os sexos têm boas perspectivas de progressão para o ensino Médio em 

relação a média do total de alunos. 

 A progressão de matrículas dos alunos com deficiência intelectual de ambos os sexos 

se aproxima bastante da curva total na Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas no que 

tange o Ensino Médio o percentual de mulheres é inferior as do total e os homens são muito 

superiores percentualmente. Evidenciamos que os homens com deficiência intelectual têm 

melhores possibilidade de progressão para o Ensino Médio que a média do total de alunos 

com deficiência. 

 A tabela 2.23 apresenta as Matrículas de alunos por tipo de deficiência, segundo a 

cor/raça e etapa de ensino:  

Tabela 2.23 

Matrículas de alunos com deficiência, segundo a cor/raça por etapa de ensino e regiões 

geográficas - Brasil – 2012 

  Cor/Raça 

Tipos de 

deficiência 

Total Branca Negra 

  Etapas de Ensino 

EI EF EM EI EF EM EI EF EM 

 

Nº Nº Nº % % % % % % 

Total 

    

45.616  

         

405.034  

         

27.437  

          

59,2  

          

48,5  

          

52,5  

          

40,8  

          

51,5  

          

47,5  

Deficiência 

Visual 

       

3.794  

           

37.457  

           

5.921  

          

55,8  

          

43,4  

          

50,4  

          

44,2  

          

56,6  

          

49,6  

    

      

   Deficiência 

Auditiva 

       

3.299  

           

32.787  

           

5.777  

          

50,9  

          

42,5  

          

50,8  

          

49,1  

          

57,5  

          

49,2  

    

      

   Deficiência 

Física 

    

12.819  

           

55.434  

           

5.004  

          

58,0  

          

50,7  

          

54,3  

          

42,0  

          

49,3  

          

45,7  

    

      

   Deficiência 

Intelectual 

    

25.704  

         

279.356  

         

10.735  

          

61,5  

          

49,5  

          

53,8  

          

38,5  

          

50,5  

          

46,2  

Fonte: Elaborada com base nos dados do INEP (2012) 

Legenda: EI – Educação Infantil; EF - Ensino fundamental; EM - Ensino Médio; EJA – Educação de 

jovens e adultos. 

  

Considerando o tipo de deficiência, segundo a cor/raça por etapa de ensino, no que se 

refere os alunos com deficiência visual e auditiva, dos que se declaram brancos, a progressão 
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de matrículas é inferior às médias do total de alunos em todas as etapas de ensino. No entanto, 

dos alunos declarados negros, as matrículas são muito superiores percentualmente em todas as 

etapas de ensino. Constatamos que os alunos com deficiência visual e deficiência auditiva 

negros têm melhores possibilidades de progressão para o Ensino Médio que a média do total 

de alunos com deficiência. 

Dos alunos com deficiência física que se declaram brancos, a progressão das 

matrículas é bastante próxima da curva total em todas as etapas de ensino. Em relação aos que 

se declaram negros, há uma proximidade percentual na Educação Infantil e pouco inferiores 

no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Concluímos que os alunos com deficiência física 

brancos têm maiores possibilidades de progressão para o Ensino Médio do que a média total 

de alunos com deficiência. 

Os alunos com deficiência intelectual, declarados brancos, são pouco superiores 

percentualmente à curva total de todas as etapas de ensino. No que tange aos alunos negros, 

são bastante próximos percentualmente à curva total em todas as etapas de ensino. 

Evidenciamos que os alunos com deficiência intelectual brancos têm maiores possibilidades 

de progressão para o Ensino Médio do que a média total de alunos com deficiência. 

  Estes foram os dados coletados, tal como os objetivos propostos deste estudo, que 

permitiram ampliar a análise das matrículas de alunos com deficiência em relação ao sexo e 

raça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a implantação da política educacional na perspectiva da Educação inclusiva, este 

estudo teve como objetivo geral levantar e analisar a incidência de matrículas de alunos com 

deficiência no Brasil, em relação ao sexo e à cor/raça, para verificar o princípio de igualdade 

de acesso e permanência no sistema educacional, tal como previsto em lei, tendo como 

hipóteses possíveis expressões de desigualdade em relação aos contrastes e combinações entre 

as categorias gênero e raça, como, por exemplo, o predomínio do número de matrículas de 

alunos do sexo masculino e os prejuízos existentes em relação aos negros.  

As políticas inclusivas, segundo Cury (2005), são estratégias direcionadas à 

universalização de direitos civis, políticos e sociais, que se voltam para o indivíduo e para 

todos, com base no princípio de igualdade de oportunidades e igualdade de todos perante a lei, 

visando à redução da desigualdade social. O conceito de políticas inclusivas também se refere 

ao direito à diferença, por ponderar sobre questões de gênero, raça e deficiência, focalizando 

direitos para grupos marcados por uma diferença específica e que são socialmente vulneráveis 

devido a uma história marcada pela exclusão. A focalização de direitos para determinados 

grupos é resultante da desconfiança das políticas universalistas, as quais não têm atingido o 

objetivo de tratar a todos igualmente. 

Ressaltamos o uso da categoria analítica gênero com base nos dados da variável sexo, 

como atribui Ferraro (2010), com o propósito de refutar o determinismo biológico na 

explicação das desigualdades sociais e educacionais entre homens e mulheres, para análise de 

que eventuais desigualdades são resultados que expressam determinações sociais e não 

biológicas. 

Em concordância com Rosemberg (2001), de que se o sistema educacional afirma 

oportunidades iguais de acesso, em relação ao sexo, a intensa desigualdade estaria associada 

ao pertencimento racial e origem econômica.  Considerando que o sistema educacional forma 

para o mercado de trabalho, onde se produz e reproduz desigualdades de gênero, classe e raça.  

Por compreendermos que a classe econômica expressa e intensifica relações 

excludentes e desiguais, há que se justificar sua ausência neste estudo, com a crítica aos dados 

disponibilizados pelo INEP, porque o arquivo de microdados de matrículas não fornece 

informações em relação ao perfil econômico dos alunos. 
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A caracterização da população com base no Censo Demográfico de 2010 teve como 

propósito a identificação da incidência populacional no Brasil, segundo sexo e cor/raça, para 

verificação das correspondências entre os índices das matrículas escolares. Com a pretensão 

de analisarmos a desigualdade manifesta entre brancos e negros, delimitamos a coleta dos 

dados da população declarada branca, preta e parda, as duas últimas incluídas na categoria 

“negro”, já que a tese trabalhou com o conceito de raça e não de cor.  

Analisando os dados da incidência populacional (tabela 2.1), no que se refere ao sexo, 

constatamos que, em relação à população total8, há uma diferença de 2% a favor das 

mulheres. Entre a população negra, a incidência é praticamente equivalente, mas a população 

branca apresenta uma diferença entre os sexos de 4,2% a favor das mulheres.  

Para caracterizar a população com deficiência (tabela 2.2) ressaltamos que os dados 

sobre as deficiências visual, auditiva e física, se basearam na categoria, “não consegue de 

modo algum”, indicando deficiência permanente, somadas a deficiência intelectual. No que 

tange ao sexo, identificamos maior discrepância segundo a raça: dos declarados brancos, as 

mulheres apresentam maior incidência do que os homens em 2,0% e, dos declarados negros, 

as mulheres têm incidência significativamente menor (46% contra 54% dos homens). 

Quando direcionamos a coleta dos dados à frequência escolar da população geral 

(tabela 2.4), com base no Censo Demográfico e Censo Escolar, constatamos uma proximidade 

dos números e percentuais, com diferenças proporcionais entre os sexos muito próximas, com 

uma pequena redução do número de mulheres, entretanto com diferença inferior a 2%.  

Para verificarmos se esta desigualdade permanece quando se refere à população com 

deficiência, analisamos os dados da tabela 2.5 de matrículas de alunos com deficiência, com 

base no Censo demográfico e Censo Escolar 2012 (independentemente de cor/raça).  

Evidenciamos maior disparidade entre os sexos, indicando que o acesso e permanência das 

mulheres na escola é bem menor, o que revela dupla desvantagem porque, com maior 

incidência populacional, a essas são oferecidas menores possibilidades de escolarização. 

Com a tabela 2.6 de matrículas de alunos sem necessidades educacionais especiais, 

segundo o sexo e cor/raça, verificamos que, do total de matrículas, no que se refere ao sexo, 

há uma aproximação percentual, com uma diferença inferior a 1%. Além disso, conforme a 

classificação segundo raça, constata-se diferença percentual de 8,2% a favor dos negros. 

                                                 
8
 Como esta investigação envolve somente as populações brancas e negras, quando nos referirmos à população 

total, estarão excluídas as demais categorias (amarelos e indígenas).  
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Cotejando os dados da tabela 2.1 com os dados da tabela 2.5, podemos formular a 

hipótese de que entre as pessoas com deficiência as expressões de desigualdade baseada no 

gênero tendem a ser intensificadas. Nesse sentido, este estudo procurou aprofundar a 

investigação sobre as desigualdades em relação às combinações entre as categorias gênero e 

raça. 

 

Matrículas de alunos com deficiência  

 

Para atender o objetivo de relacionar e analisar o número de matrículas de pessoas 

com deficiência nas redes de ensino em relação ao sexo e à raça, com base nos dados do 

Censo Escolar 2012, primeiramente analisamos a tabela 2.7 de incidência de matrículas de 

alunos com deficiência no Brasil, que totalizou 514.246 matrículas. Verificamos, pois, a 

relação na incidência de matrículas entre sexo e cor/raça. Com o teste de ², concluímos que 

deve ser aceita a hipótese de que há relação na incidência de matrículas entre sexo e cor/raça. 

No que se refere ao número de matrículas, pode-se observar maior aproximação entre brancos 

e negros no sexo masculino e um número significativamente menor de alunas negras do que 

de brancas.  

Com o segundo objetivo deste estudo, visamos identificar e analisar a incidência de 

matrículas de alunos com deficiência, segundo o tipo de deficiência, em relação ao sexo e à 

cor/raça, no Brasil e nas diferentes regiões geográficas: 

Desigualdade de gênero 

 Com base nas contribuições de Louro (2003) entendemos que a distinção sexual deve 

ter como enfoque a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas, 

situando o debate no campo social, em que se constrói e reproduz as relações desiguais entre 

os sujeitos, com a compreensão de que a justificativa para desigualdade não deve ser 

interpretada sobre as diferenças biológicas, mas na história e nas condições de acesso aos 

recursos da sociedade.  

 Buscou-se verificar a hipótese de que a matrícula de alunos do sexo masculino é maior 

do que as matrículas do sexo feminino, independentemente da deficiência. Analisamos a 

tabela 2.8, do total de 514.246 matrículas, das quais 207.805 ou 40,4% são do sexo feminino e 

306.441 ou 59,6% são do sexo masculino. Com o teste Z, baseado na distribuição normal, 
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confirmamos que deve ser aceita a hipótese de que as matrículas de alunos do sexo masculino 

são maiores do que as do sexo feminino, independentemente da deficiência, para qualquer 

nível de significância. 

 Para um exame exaustivo da diferença de matrículas entre os sexos, aprofundamos a 

análise por tipo de deficiência. Com a aplicação do teste Z baseado na distribuição normal, 

por tipo de deficiência, concluímos que há maior número de matrículas de alunos do sexo 

masculino, em todas as deficiências (visual, auditiva, física e intelectual). Destacamos a 

deficiência intelectual, com valor Z (observado) altamente significante, indicando que, dentre 

as deficiências, esta é a com maior diferença entre os sexos. 

Ressaltamos, ainda, o grande número de matrículas de alunos com deficiência 

intelectual, maior que o dobro da soma das demais deficiências, podendo-se formular a 

hipótese de que a classificação desses alunos pode ser responsável por resultados 

predominantes nas análises das matrículas de alunos com deficiência.    

Com a distribuição das matrículas por região geográfica, observamos que os índices de 

desvantagem do sexo feminino em relação à escolarização são muito próximos em todas as 

regiões (perto de 20% em relação às matrículas do sexo masculino). Evidenciamos que 

mesmo em regiões formadas por estados com melhores condições econômicas e sociais e de 

infraestrutura educacional, como as regiões Sudeste e Sul, não há uma distribuição 

equilibrada entre os sexos. 

 

Desigualdade segundo a cor/raça 

  Partimos do conceito raça negra que, como nos esclarece Munanga e Gomes (2006), 

tem um sentido político, por indicar a que segmento da população se faz referência, com o 

propósito de denunciar e alertar o fato das pessoas classificadas como negras (pretos e pardos) 

estarem expostas a condições educacionais, salariais e de vida extremamente desiguais em 

comparação ao segmento branco da população brasileira. 

Verificamos a hipótese sobre a diferença no número de matrículas entre alunos 

brancos e negros, independentemente do tipo de deficiência. Primeiramente, analisamos a 

tabela 2.10 em relação ao total de matrículas segundo a cor/raça, sendo que de 514.246 

matrículas, declaram-se brancos 261.538 ou 50,9% e declaram-se negros 252.708 ou 49,1%.  

Com a utilização do teste Z baseado na distribuição normal, foi possível concluir que deve ser 
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aceita a hipótese de que o número de matrículas de alunos brancos é maior que o dos negros, 

independentemente do tipo de deficiência.  

Quando aprofundamos a análise, por tipo de deficiência, identificamos que há uma 

variação na distribuição das matrículas segundo a raça. Entre os alunos com deficiência visual 

e auditiva há maior número de matrículas de alunos negros. No grupo de alunos com 

deficiência física e intelectual há um número maior de matrículas de alunos brancos, 

indicando desvantagem dos negros. 

Com a análise local das regiões geográficas, evidenciamos que os índices de 

desvantagem da raça em relação à escolarização são muito discrepantes nas regiões. Entre os 

declarados brancos, pode-se observar uma vantagem crescente no percentual de matrículas 

entre as regiões Norte e Sul, em que a região Sul tem índice percentual quatro vezes maior 

que a região Norte. O contrário ocorre com as matrículas de alunos negros, que apresentam 

maior desvantagem, com a queda de matrículas entre as regiões norte e sul.  Esse fato pode 

estar relacionado à dispersão desigual da população nessas regiões. Identificamos, ainda, que 

entre todas as regiões, a Sudeste, mesmo com a desvantagem significativa dos negros, é a 

região que apresenta menor desigualdade na escolarização entre as raças.  

Analisando a tabela 2.12, que apresenta a composição de matrículas de alunos por tipo 

de deficiência segundo o sexo e a cor/raça, observamos maior desigualdade entre as alunas 

com deficiência. Pode-se observar que as alunas declaradas negras têm número de matrículas 

significativamente menor (47,4% contra 52,6%).   

Nessa perspectiva, verificamos a hipótese sobre a diferença de matrículas de alunas 

brancas e negras, independentemente do tipo de deficiência. Com o teste Z de distribuição 

normal, concluímos que deve ser aceita a hipótese de que o número de matrículas de alunas 

brancas é maior do que a das negras, independentemente do tipo de deficiência.  

Na análise sobre a diferença de matrículas de alunas brancas e negras, por tipo de 

deficiência, constatamos que nas deficiências visual e auditiva há maior número de matrículas 

das alunas que se declaram negras. No entanto, das alunas com deficiência física e intelectual 

há maior número de alunas brancas.  

 

Matrículas de alunos com deficiência por tipo de escolarização 

O terceiro objetivo deste estudo buscou descrever e analisar a incidência de matrículas 

de alunos com deficiência, segundo o tipo de escolarização (Ensino Regular x Educação 

Especial), em relação ao sexo e à raça, no Brasil e nas diferentes regiões geográficas. 
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Com relação ao sexo, as matrículas de alunos com deficiência por tipo de 

escolarização se dividem no Ensino Regular com 368.277 matrículas ou 71,6%, sendo 

146.219 do sexo feminino e 222.008 do sexo masculino e na Educação Especial de 146.019 

matrículas ou 28,4%, das quais 61.586 são do sexo feminino e 84.433 são do sexo masculino. 

Constatamos maior número de alunos do sexo masculino, nos dois tipos de escolarização, 

desse modo, consideramos para análise somente as matrículas do ensino segregado.  

Analisamos se há diferença na incidência de matrículas de alunos com deficiência 

entre os sexos feminino e masculino na Educação Especial, independentemente do tipo de 

deficiência. Como o teste Z baseado na distribuição normal, concluímos que deve ser aceita a 

hipótese de que as matrículas de alunos com deficiência do sexo masculino no ensino 

segregado é maior do que as do sexo feminino, independentemente do tipo de deficiência.  

Em relação às matrículas de alunos com deficiência, segundo a raça, por tipo de 

escolarização (tabela 2.16), verificamos a hipótese de diferença na incidência de matrículas na 

Educação Especial entre alunos brancos e negros.  

Das matrículas na Educação Especial, 90.126 ou 61,7% de alunos se declaram brancos 

e 55.893 ou 38,3% se declaram negros. Com o teste Z de distribuição normal, concluímos que 

deve ser aceita a hipótese de que a incidência de matrículas de alunos brancos é 

significantemente maior do que a dos negros na Educação Especial, para qualquer nível de 

significância.  

Refutamos os estudos de Skrtic (2011), que verificou um número desproporcional de 

crianças encaminhadas para a Educação Especial com base na raça/etnia, classificadas como 

deficientes de forma discriminatória, o que evidencia que as formas de discriminação racial 

não se expressam da mesma maneira. 

 

Matrículas de alunos com deficiência por etapa de ensino 

 

Por fim, nosso último objetivo foi o de analisar a progressão escolar no ensino 

fundamental de alunos com deficiência, em relação ao sexo e cor/raça no Brasil, nas 

diferentes regiões geográficas.  

Inicialmente, destacamos a imprecisão na classificação dos alunos, pois o Censo 

atribui como etapa de ensino a Educação de Jovens e Adultos, com número expressivo de 
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alunos com deficiência intelectual das regiões Sudeste e Sul, na opção EJA - Presencial - 

Ensino Fundamental.  

Retomamos a preocupação de Bourdieu (2011), de que a proclamada igualdade de 

oportunidades de acesso não deve ocultar as desigualdades que persistem na distribuição entre 

os diferentes níveis escolares, considerando que a igualdade formal entre homens e mulheres 

dissimula o fato das mulheres ocuparem posições menos favorecidas ou serem pior 

remuneradas. 

Verificamos a hipótese sobre a diferença na incidência de matrículas entre alunos do 

sexo masculino e feminino, por etapa de ensino. Com aplicação do teste Z baseado na 

distribuição normal, constatamos que devem ser aceitas as hipóteses de que o número de 

matrículas de alunos do sexo masculino é maior que as do sexo feminino, em toda educação 

básica. 

Ressaltamos que no ensino Fundamental o valor Z (observado) é altamente 

significante para qualquer nível de significância, pois entre as etapas de ensino esta apresenta 

maior desigualdade entre os sexos.  

A comparação das etapas de ensino evidenciou que, com base na Educação Infantil, no 

que tange às mulheres, há uma queda no percentual de matrículas do Ensino Fundamental e 

incremento no Ensino Médio. Em relação aos homens, há um aumento no percentual de 

matrículas no Ensino Fundamental e posterior queda no Ensino Médio. 

Para investigarmos a hipótese sobre a diferença na incidência de matrículas entre as 

raças, por etapa de ensino, analisando a tabela 2.20, concluímos que devem ser aceitas as 

hipóteses de que o número de matrículas de alunos brancos é maior que as dos negros, na 

Educação Infantil e Ensino Médio. Entretanto, constatamos maior número de matrículas de 

alunos negros no Ensino Fundamental. 

Ressaltamos a necessidade de estudos aprofundados sobre a permanência dos alunos 

com deficiência no Ensino Fundamental, pois com base na tabela 2.18 pode-se inferir que a 

frequência de matrículas no Ensino Fundamental é de homens. Acrescentando a análise da 

tabela 2.20, verifica-se que, nesta etapa de ensino, os alunos negros representam a maioria nas 

deficiências visual, auditiva e intelectual. Nesse sentido, retomamos a teoria de Skrtic (2011) 

sobre a injustiça institucionalizada, considerando como forma de exclusão social, a 

segregação de alunos negros no ensino Fundamental, que se manifesta pela alta incidência 

nesta etapa de ensino e que diminui de forma sensível no Ensino Médio.  
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Na análise da progressão nos níveis de escolaridade de alunos com deficiência 

declarados brancos, observa-se que, do número de matrículas na Educação Infantil, há uma 

queda no Ensino Fundamental e incremento no Ensino Médio. No que se refere aos alunos 

declarados negros, há um acréscimo no Ensino Fundamental e queda no Ensino Médio. 

Confirmamos que o nível de escolaridade alcançado é significativamente mais elevado entre 

alunos brancos do que entre os negros. 

Identificamos, ainda, que, nas deficiências visual, física e intelectual há maior 

desvantagem das mulheres no Ensino Médio, portanto, concluímos que em relação a essas 

deficiências, os homens alcançam nível de escolaridade mais elevado. 

No que se refere às raças, há menor desvantagem entre os alunos com deficiência 

visual, matriculados no Ensino Médio, em seguida entre os alunos com deficiência auditiva. 

No entanto, em todas as deficiências alcançam o Ensino Médio a maioria dos alunos que se 

declara branco. 

Podemos inferir que as combinações entre as categorias gênero e raça intensificam a 

desigualdade no acesso à escolarização de pessoas com deficiência, confirmando as hipóteses 

de que é maior o número de matrículas de alunos do sexo masculino declarados brancos e que 

as alunas com deficiência declaradas negras têm maior desvantagem ao acesso à 

escolarização. E que, mesmo na Educação Especial, ensino segregado, há maior número de 

alunos do sexo masculino declarados brancos.  

Considerando as análises sobre as etapas de ensino, verificamos que os alunos do sexo 

masculino declarados brancos representam maior número de matrículas no Ensino Médio, o 

que indica ascensão do nível de escolaridade alcançado em relação às meninas e aos alunos 

declarados negros. 

 Concluímos que mulheres e negros com deficiência têm menos acesso à escolarização. 

Essa desigualdade se intensifica entre as alunas com deficiência declaradas negras, 

considerando o número de matrículas significantemente menor. Concordando com as 

contribuições de Bueno (1999), de que se as anormalidades ocasionam dificuldades, essas são 

efetivamente determinadas nas relações concretas entre o indivíduo e o meio, sendo que tais 

distinções respondem a determinações historicamente construídas.  

 Segundo Bourdieu (2011), a divisão sexual está inscrita na divisão das atividades 

produtivas e entre a oposição do universo público, reservado aos homens, atribuindo o 
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monopólio de atividades oficias e o espaço privado, destinado às mulheres, sobretudo o 

confinamento doméstico.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o estudo realizado mostra que, mais do que uma 

pretensa desigualdade biológica de sexo e raça, as desigualdades no sistema de ensino 

constituem construção social e histórica, produzida sobre essas características, que 

determinam condições educacionais desiguais na análise de gênero e na comparação da raça 

negra com os brancos. 

Além disso, procurou revelar características específicas das formas de discriminação 

da realidade brasileira, envolvendo deficiência, raça e gênero, conforme nos ensina Bourdieu 

(1998), no sentido de levar em consideração a constituição étnico-racial e de gênero na lógica 

própria do nosso País. 

Por fim, retomando Elias e Scotson (2000), o fato de os membros de dois grupos se 

diferirem em sua aparência física serve somente como sinal de reforço, que permite que os 

membros do grupo estigmatizado sejam reconhecidos mais facilmente em sua condição. 

Desse modo, adjetivos como racial ou étnico, largamente utilizados tanto na sociologia quanto 

na sociedade em geral, são sintomas de um ato ideológico de evitação, em que o emprego do 

termo chama a atenção para um aspecto periférico dessas relações, como as diferenças na cor 

da pele, enquanto desviam o olhar do que é central, como, por exemplo, os diferenciais de 

poder e a exclusão do grupo com condições que impossibilitam ou, pelo menos, criam 

obstáculos para exercerem influência no meio social.  

Quer os grupos tenham ou não distinções quanto sua ascendência racial e sua 

aparência, o aspecto saliente desta relação é o fato de estarem ligados de um modo que 

confere a uns recursos maiores de poder que aos outros. 

Nossa expectativa, portanto, é de que os dados e análises aqui efetivados possam 

agregar e contribuir para pesquisas futuras, ampliando-se a visão para além das marcas 

biológicas específicas das deficiências, que redundem em efetiva melhora nas políticas de 

escolarização de alunos com deficiência.  
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 9.060 10.263 1.277 1.431

Preta 964 1.288 97 147

Parda 10.224 12.066 586 824

Amarela 132 179 18 15

Indígena 87 110 7 8

Sem declaração 10.981 12.521 984 1.199

Total 31.448 36.427 2.969 3.624

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 6.858 8.535 1.793 2.099

Preta 807 1.010 276 383

Parda 7.897 9.839 1.647 2.245

Amarela 98 121 20 34

Indígena 107 115 16 18

Sem declaração 7.919 9.497 2.485 3.130

Total 23.686 29.117 6.237 7.909

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 12.409 15.514 5.983 7.408

Preta 1.152 1.625 467 656

Parda 11.028 15.281 2.506 3.591

Amarela 140 161 60 69

Indígena 115 151 33 55

Sem declaração 10.614 13.804 4.431 5.559

Total 35.458 46.536 13.480 17.338

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 41.507 67.266 30.378 39.757

Preta 5.007 9.141 2.778 4.337

Parda 39.306 70.180 13.798 21.555

Amarela 531 792 251 356

Indígena 334 554 110 172

Sem declaração 38.357 64.699 24.763 33.511

Total 125.042 212.632 72.078 99.688

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Brasil

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 438 446 19 27

Preta 68 97 1 9

Parda 1.666 1.930 92 112

Amarela 15 16 2 0

Indígena 30 32 1 2

Sem declaração 1.488 1.640 60 84

Total 3.705 4.161 175 234

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 268 337 62 74

Preta 68 77 22 24

Parda 1.345 1.619 234 299

Amarela 9 8 2 4

Indígena 35 42 4 7

Sem declaração 1.106 1.314 244 280

Total 2.831 3.397 568 688

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 451 559 119 125

Preta 60 92 14 33

Parda 1.611 2.181 310 438

Amarela 16 14 7 8

Indígena 38 48 12 19

Sem declaração 1.171 1.612 279 386

Total 3.347 4.506 741 1.009

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 1.171 1.657 406 451

Preta 196 383 88 138

Parda 4.568 7.746 1.083 1.487

Amarela 39 56 18 23

Indígena 47 96 13 16

Sem declaração
3.663 5.883 1.429 1.734

Total 9.684 15.821 3.037 3.849

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Região Norte

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 1.901 1.805 49 64

Preta 433 539 7 18

Parda 5.246 5.879 117 164

Amarela 53 68 3 0

Indígena 25 44 1 0

Sem declaração 5.431 5.800 118 143

Total 13.089 14.135 295 389

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 937 1.182 196 225

Preta 258 304 51 105

Parda 3.206 3.847 667 908

Amarela 15 20 5 2

Indígena 27 24 2 4

Sem declaração 2.921 3.338 735 901

Total 7.364 8.715 1.656 2.145

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 1.533 1.801 131 171

Preta 274 416 38 60

Parda 4.087 5.644 388 551

Amarela 43 45 5 4

Indígena 23 35 1 3

Sem declaração 3.037 4.133 319 438

Total 8.997 12.074 882 1.227

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 4.274 6.183 863 1.137

Preta 1.111 2.044 242 423

Parda 13.045 23.014 2.442 3.864

Amarela 151 201 14 26

Indígena 81 129 3 5

Sem declaração 10.834 18.400 2.933 4.150

Total 29.496 49.971 6.497 9.605

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Região Nordeste

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 486 593 43 51

Preta 46 69 2 9

Parda 597 761 78 113

Amarela 26 41 1 1

Indígena 10 15 1 1

Sem declaração 632 787 119 188

Total 1.797 2.266 244 363

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 528 647 86 99

Preta 60 73 11 11

Parda 769 935 79 108

Amarela 33 46 0 4

Indígena 19 22 3 0

Sem declaração 864 976 144 228

Total 2.273 2.699 323 450

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 780 959 283 383

Preta 64 90 25 25

Parda 873 1.256 232 313

Amarela 26 33 10 7

Indígena 19 14 4 11

Sem declaração 1.021 1.336 654 894

Total 2.783 3.688 1.208 1.633

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 2.774 4.206 1.175 1.448

Preta 290 463 109 142

Parda 3.842 6.657 994 1.418

Amarela 121 215 24 34

Indígena 51 77 16 34

Sem declaração 4.126 6.616 2.679 3.756

Total 11.204 18.234 4.997 6.832

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Região 

Centro-Oeste

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 3.684 4.436 673 703

Preta 330 489 67 90

Parda 2.193 2.924 241 344

Amarela 29 39 7 6

Indígena 10 8 1 2

Sem declaração 1.964 2.530 434 496

Total 8.210 10.426 1.423 1.641

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 3.554 4.453 915 1.103

Preta 364 491 147 199

Parda 2.245 3.020 584 823

Amarela 33 38 10 20

Indígena 11 13 6 5

Sem declaração 2.055 2.621 842 1.077

Total 8.262 10.636 2.504 3.227

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 7.309 9.088 3.526 4.407

Preta 669 902 309 455

Parda 4.181 5.773 1.318 1.899

Amarela 43 59 21 32

Indígena 20 31 6 6

Sem declaração 3.812 4.685 2.170 2.641

Total 16.034 20.538 7.350 9.440

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 20.405 33.265 16.113 21.209

Preta 2.564 4.870 1.796 2.791

Parda 14.248 26.327 6.864 10.660

Amarela 167 241 101 157

Indígena 79 128 31 38

Sem declaração 10.587 18.556 10.680 14.402

Total 48.050 83.387 35.585 49.257

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Região 

Sudeste

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo
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F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 2.551 2.983 493 586

Preta 87 94 20 21

Parda 522 572 58 91

Amarela 9 15 5 8

Indígena 12 11 3 3

Sem declaração 1.466 1.764 253 288

Total 4.647 5.439 832 997

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 1.571 1.916 534 598

Preta 57 65 45 44

Parda 332 418 83 107

Amarela 8 9 3 4

Indígena 15 14 1 2

Sem declaração 973 1.248 520 644

Total 2.956 3.670 1.186 1.399

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 2.336 3.107 1.924 2.322

Preta 85 125 81 83

Parda 276 427 258 390

Amarela 12 10 17 18

Indígena 15 23 10 16

Sem declaração 1.573 2.038 1.009 1.200

Total 4.297 5.730 3.299 4.029

F M F M

Nº Nº Nº Nº

Branca 12.883 21.955 11.821 15.512

Preta 846 1.381 543 843

Parda 3.603 6.436 2.415 4.126

Amarela 53 79 94 116

Indígena 76 124 47 79

Sem declaração 9.147 15.244 7.042 9.469

Total 26.608 45.219 21.962 30.145

Deficiência 

intelectual

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Física

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Deficiência 

Auditiva

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Ensino Regular Educação Especial

Sexo

Deficiência 

Visual

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Tabela  -  Por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Região Sul

Tipo de 

deficiência
Cor ou Raça

Modalidade de ensino

Ensino Regular Educação Especial

Sexo


