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Resumo O presente trabalho analisa as matrículas dos alunos com deficiência múltipla no Norte do 

Estado do Espírito Santo - Brasil, comparando os dados dos municípios de São Mateus, Pedro 

Canário, Conceição da Barra e Jaguaré (todos situados na região norte do Estado), com os indicadores 

do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados por meio dos Microdados do Censo Escolar 

da Educação Básica, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, as categorias analisadas neste banco 

de dados foram: (a) o número de matrículas de alunos com deficiência múltipla nos municípios 

pesquisados e no Estado do Espírito Santo e (b) as modalidades de ensino em que os alunos com 

deficiência múltipla estão matriculados. Este estudo constatou que houve um crescimento 

significativo do número de alunos com deficiência múltipla matriculados nas escolas comuns no 

Estado e nos municípios pesquisados, a partir do ano de 2009; Indica que com a extinção da educação 

especial substitutiva, os alunos com deficiência múltipla recorreram à modalidade da EJA - Educação 

de Jovens e Adultos. O recorte temporal realizado traz a reflexão sobre as implicações da publicação 

da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar (2008). A análise dos 

dados dialoga com as pesquisas de JESUS (2011, 2012), BUENO e MELLETI (2010), PRIETO 

(2001), ao corroborarem com a ideia de que as políticas de inclusão indicam a necessidade destas se 

reorganizarem e se adequarem à heterogeneidade de seu alunado, promovendo a educação para todos. 
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