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UnivErsAlizAr, pArA A 
popUlAção dE 4 A 17 Anos 

coM dEficiênciA, 
TrAnsTornos globAis do 
dEsEnvolviMEnTo E AlTAs 

hAbilidAdEs oU 
sUpErdoTAção, o AcEsso à 

EdUcAção básicA E Ao 
ATEndiMEnTo EdUcAcionAl 

EspEciAlizAdo, 
prEfErEnciAlMEnTE nA rEdE 

rEgUlAr dE Ensino, coM A 
gArAnTiA dE sisTEMA 

EdUcAcionAl inclUsivo, dE 
sAlAs dE rEcUrsos 

MUlTifUncionAis, clAssEs, 
EscolAs oU sErviços 

EspEciAlizAdos, públicos oU 
convEniAdos.
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fichA TÉcnicA

indicAdor 4A 
Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola

Fórmula de cálculo:

Abrangência: Brasil, grandes regiões e unidades da Federação.

Fonte: Censo Demográfico.

Série histórica: 2010.

Comentários sobre o indicador: O indicador representa a proporção de indivíduos de 4 a 17 anos 

de idade com deficiência que frequentam a escola em relação à população total com deficiência 

nessa faixa etária. O indicador considera os dados da população de 4 a 17 anos que não consegue 

de modo algum ou tem grande dificuldade em pelo menos um dos seguintes aspectos: enxergar, 

ouvir, caminhar, subir degraus, e/ou possui alguma deficiência mental/intelectual permanente 

que limite as suas atividades habituais. É importante ressaltar que esse indicador informa apenas 

se essa população tem acesso ou não à educação, não captando outros fatores relacionados 

à qualidade da oferta de ensino, como a inclusão em classes comuns do ensino regular ou o 

atendimento educacional especializado.

Uma vez que não há, na Pnad, realizada anualmente, informações sobre a população com 

deficiência, os cálculos desse indicador precisaram ser feitos com base no Censo Demográfico, 

limitando as informações às coletas decenais. Além da limitação relativa ao acompanhamento 

da série histórica, ressalta-se também a questão dos diferentes conceitos adotados pelo 

Censo Demográfico e pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), pelo PNE e pelo Censo da Educação 

Básica. Enquanto o Censo Demográfico identifica pessoas que não conseguem de modo algum 

ou têm diferentes graus de dificuldade permanente para enxergar, ouvir, caminhar ou subir 

degraus ou ainda possuem alguma deficiência mental/intelectual permanente que limite as 

suas atividades habituais, a LDB, o PNE e o Censo da Educação Básica identificam as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
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indicAdor 4b 
Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou educação de jovens e 
adultos da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação

Fórmula de cálculo 

Abrangência: Brasil, grandes regiões e unidades da Federação.

Fonte: Censo da Educação Básica.

Série histórica: 2009-2013.

Comentários sobre o indicador: O indicador representa a proporção de matrículas em classes 

comuns do ensino regular e/ou da educação de jovens e adultos da educação básica de alunos 

de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, em relação ao total geral de matrículas destes estudantes. É 

importante ressaltar que esse indicador informa apenas o percentual de matrículas desses 

alunos que estudam em classes comuns do ensino regular e/ou da EJA da educação básica, não 

captando outros fatores relacionados à qualidade da oferta de ensino, como o atendimento 

educacional especializado e o uso de salas de recursos multifuncionais, por exemplo.


