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Resumo 
 
O Estado do Paraná, no âmbito da educação inclusiva, adota a perspectiva da inclusão 
responsável. Assim, assegura que o atendimento das crianças com Deficiência Intelectual, 
Transtornos do Espectro do Autismo, e também TDAH e Transtornos Específicos de 
Aprendizagem, possam ser realizados em Sala de Recursos e Classes Especiais em Escolas 
Regulares ou ainda em Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. 
Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar como é realizada a avaliação, o 
encaminhamento e o atendimento das crianças com Transtornos do Neurodesenvolvimento 
nas escolas municipais de Cornélio Procópio, e como objetivos específicos: realizar um 
levantamento sobre os casos de Transtornos do Neurodesenvolvimento atendidos na rede 
municipal de Cornélio Procópio e identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 
da rede no atendimento dessas crianças. A pesquisa tem caráter exploratório e foi realizada 
por meio de entrevistas semiestruturadas com as responsáveis da Secretaria Municipal de 
Educação, Núcleo Regional de Educação e com a diretora e equipe pedagógica da Escola 
Municipal de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. A partir dos dados 
coletados, identificou-se que o município possui 326 alunos matriculados na modalidade da 
Educação Especial; destas, 84 crianças possuem diagnóstico de Transtornos do 
Neurodesenvolvimento. No que diz respeito à avaliação e encaminhamento, os alunos são 
encaminhados para avaliação pedagógica e, quando necessário, para avaliações 
especializadas. O encaminhamento para o atendimento educacional especializado mais 
indicado é realizado com base na avaliação, e com a participação da família. Destacam ainda 
que a realização da avaliação multiprofissional é uma das dificuldades enfrentadas.  
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Introdução 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais- 

DSM-V (APA, 2014, p. 01), os Transtornos do Neurodesenvolvimento são um conjunto de 

condições que se manifestam no início do período de desenvolvimento, até mesmo antes do 

indivíduo ingressar na escola, resultando em prejuízos no funcionamento pessoal, social, 

acadêmico ou profissional, podendo variar desde dificuldades específicas na aprendizagem da 

matemática até prejuízos globais de inteligência. Englobam a Deficiência Intelectual, 

Transtornos da Comunicação, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtorno Específico de Aprendizagem e Transtornos 

Motores. 

O Estado do Paraná, no âmbito da educação inclusiva, adota a perspectiva da inclusão 

responsável. Assim, assegura que o atendimento das crianças com Deficiência Intelectual, 

Transtornos do Espectro do Autismo, e também TDAH e Transtornos Específicos de 

Aprendizagem, possam ser realizados em Sala de Recursos e Classes Especiais em Escolas 

Regulares ou ainda em Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. As 

crianças da escola regular, ao apresentarem alguma alteração cognitiva ou comportamental 

que resulte em prejuízo em sua aprendizagem ou relacionamentos, deveriam ser 

encaminhadas para a avaliação psicoeducacional no contexto escolar, responsável por 

“subsidiar mudanças na ação pedagógica do professor, na gestão escolar e na indicação dos 

apoios pedagógicos adequados” (PARANÁ/SEED, 2013, p.5). 

Diante desse contexto, surgiu o interesse em investigar e analisar de que maneira tem 

sido realizada a avaliação, o encaminhamento e o atendimento das crianças com Transtornos 

do Neurodesenvolvimento das escolas regulares no município de Cornélio Procópio. Com o 

intuito de nortear o desenvolvimento da pesquisa, partiu-se do problema: De que forma tem 

sido realizada a avaliação, encaminhamento e atendimento das crianças com transtornos do 

neurodesenvolvimento nas escolas municipais de Cornélio Procópio?  

Assim, o presente trabalho adota como objetivo geral analisar como é realizada a 

avaliação, o encaminhamento e o atendimento das crianças com transtornos do 

neurodesenvolvimento nas escolas municipais de Cornélio Procópio, tendo ainda como 

objetivos específicos: realizar um levantamento sobre os casos de transtornos do 

neurodesenvolvimento atendidos na rede municipal de Cornélio Procópio e identificar as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da rede no atendimento dessas crianças. 



 

Referencial Teórico 

A LDBEN n. 9394/96, Artigo 58, garante o processo de integração e inclusão das 

crianças com deficiência na rede regular de ensino, quando afirma em seus artigos e incisos:  

 
Artigo 58 - Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade 
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com necessidades especiais. § 1º - Haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela 
de educação especial. 7 § 2º - O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 
dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 
3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 1996). 

 
Já o artigo 59 garante que os sistemas de ensino assegurarão para o atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) apregoa que “A educação especial se destina às 

pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de 

deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas 

habilidades, superdotação ou talentos” (BRASIL, 2001, p.3). 

No Estado do Paraná, a Deliberação n° 02/03 – CEE, estabelece Normas para a 

Educação Especial, modalidade da Educação Básica, para alunos com necessidades 

educacionais especiais, no Sistema de Ensino do Estado do Paraná. A educação especial é 

definida na mesma, como uma modalidade de ensino com o objetivo de apoiar, 

complementar, suplementar ou substituir os serviços educacionais comuns por meio de um 

conjunto de recursos, apoios e serviços educacionais, para assegurar a educação e promover o 

desenvolvimento dos indivíduos com necessidades educativas especiais, em todos os níveis, 

etapas e modalidades de educação. Assim, destina-se as crianças, adolescente, jovens e 

adultos. 

Metodologia  

A presente pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo, com o intuito de 

proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo mais claro. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas 

com as responsáveis pela Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação 

(identificadas como P1 e P2, ambas com Especialização em Educação Especial), as 



 

pedagogas da Secretaria Estadual da Educação (P3 e P4, ambas com formação em Pedagogia 

e Estudos Adicionais na área de Deficiência Intelectual), e a diretora e pedagogas da Escola 

Especial (P5, P6 e P7).  

As questões norteadoras das entrevistas foram: 1) Como é feito o diagnóstico do aluno 

que apresenta dificuldade acentuada de aprendizagem ou suspeita de transtornos do 

neurodesenvolvimento? 2) Como é a escolarização desses alunos? 

As entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas e, após leitura integral das 

respostas, foram selecionados informações e trechos significativos para realização da 

categorização dos dados. 

Resultados 

 De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação, o 

município possui em 2016, 326 alunos em atendimento educacional especializado. Destes, 84 

possuem diagnóstico de algum Transtorno do Neurodesenvolvimento, dentre eles apenas um 

caso de dislexia.  

Os dados detalhados seguem apresentados na tabela abaixo: 

 
Tabela 1- AEE em Cornélio Procópio no ano de 2016. 

DESCRIÇÃO TOTAL DE ALUNOS 
ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICÍPIO (1° AO 5º ANO) 2346 
ALUNOS MATRICULADOS NO AEE 326 
ALUNOS ESCOLA ESPECIAL 147 
ALUNOS EM SALA DE RECURSOS 48 
ALUNOS EM CLASSE ESPECIAL 31 
ALUNOS EM AVALIAÇÃO (ACOMPANHAMENTO) 100 
ALUNOS COM DI 50 
ALUNOS COM TGD 7 
ALUNOS COM TFE  2 (1 dislexia) 
ALUNOS COM TDAH 25 
Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Educação de Cornélio Procópio 

 

Em relação à avaliação, encaminhamento e atendimento do aluno que apresenta 

dificuldade de aprendizagem no município, as profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação apresentaram que o professor detecta o aluno com dificuldade e pede o 

acompanhamento da secretaria, que o acompanha durante três a seis meses e realiza 



 

orientações ao professor. Após esse acompanhamento, caso necessário, esses alunos são 

encaminhados para as avaliações específicas.  

P2 relatou que a avaliação das crianças com dificuldades de aprendizagem no 

município tornou-se mais difícil nos últimos dois anos, com a saída da psicóloga da dupla 

avaliadora e mais recentemente, com o encerramento da parceria com a área da saúde na 

realização de consultas médicas e exames. 

As profissionais do Núcleo Regional de Educação apresentam respostas semelhantes 

quando à avaliação dos alunos e às dificuldades enfrentadas. 

 
A gente parte da questão da avaliação do contexto escolar. Primeiramente, é uma 
avaliação pedagógica, para poder identificar quais são as necessidades educacionais. 
Uma vez identificado essas necessidades educacionais, dependendo do perfil que 
esse aluno apresenta, eu vou buscar os profissionais e às vezes até mesmo na área da 
saúde. No caso de uma pessoa que eu levanto algumas hipóteses de deficiência 
intelectual eu vou precisar confirmar isso com o psicólogo, no caso de um aluno que 
eu observo que ele tem uma perda auditiva eu vou precisar do profissional 
específico com exames clínicos específicos.(P3) 

 
No que diz respeito ao encaminhamento dos alunos com Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, faz-se importante destacar aqui que o encaminhamento da criança é 

feito de acordo com a sua avaliação, suas necessidades, sendo que cabe à equipe 

multiprofissional, mas também com a participação da família, decidir pelo melhor 

encaminhamento. 

Considerações finais 

A partir dos resultados, pode-se identificar que a avaliação inicial é pedagógica, e a 

partir da necessidade do aluno, inicia-se a avaliação multiprofissional e posterior 

encaminhamento. 

Embora a partir da inclusão, a escolarização das crianças com NEE deva acontecer 

preferencialmente na escola regular, a perspectiva da inclusão responsável apresenta a 

importância da manutenção das escolas especiais, principalmente para o atendimento das 

crianças com comprometimentos severos ou com múltiplas deficiências. A partir dos 

resultados apresentado notou-se a dificuldade com a equipe multidisciplinar, profissionais 

esses que muitas vezes são garantidos apenas na Escola Especial. 
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