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RESUMO 
 
 
O percurso histórico da Educação Especial no Brasil começou a se delinear e a ser 
amparada por legislação que normatiza os diretos da educação para as pessoas 
com deficiência, somente em meados do século XX. No entanto, no século XXI 
sabemos que existem grandes desafios em busca de uma Educação Inclusiva com 
qualidade. Assim, o estudo teve como objetivo geral levantar a produção científica, 
respectivamente, no período de 2009 a 2015 com foco no processo de escolarização 
de alunos com deficiência em escolas regulares. A pesquisa bibliográfica teve como 
instrumentos de coleta artigos disponíveis no site do Scientific Eletronic Library 
Online – SciELO. Os resultados apontam que dos dezenove artigos encontrados no 
referido período, sete deles versaram sobre as experiências de alunos com 
deficiência em seu processo de escolarização e trajetória escolar, tendo em vista, 
que doze deles discutiram as políticas de inclusão para alunos com deficiência no 
contexto escolar. Contudo, destaca-se a necessidade de produções científicas de 
artigos sobre temas que envolvam a formação de professores da educação básica 
com formação continuada para a educação especial, visando evidenciar lacunas e 
projetar ações que visem transformações e mudanças.  
 
Palavras-chave: Deficiência. Educação Inclusiva. Escolarização.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Para entender a evolução da Educação Especial é necessário conhecer um 
pouco como se deu o convívio com as pessoas com deficiência através dos tempos 
e observando o percurso histórico da Educação Especial no Brasil, percebemos que 
somente em meados do século XX, a educação das pessoas com deficiência 
começou a se delinear e ser amparada por legislação que normatiza seus direitos. 

No entanto, no século XXI sabemos que existem grandes desafios em busca 
de uma Educação Inclusiva com qualidade. Além disso, esse fato tem favorecido 
que alunos com deficiência sejam privados de um ensino de qualidade que lhes 
possibilite o desenvolvimento de aprendizagens e, que por sua vez, isso vem 
acontecendo em razão de experiências negativas frente ao processo de inclusão e 
também falta de preparação dos educadores para desenvolver a tarefa de educá-
las. 

Nesse sentido, houve um interesse maior enquanto discente nas aulas da 
disciplina de Educação Especial, ministradas pela professora Simone Moreira de 
Moura. As leituras e discussões em sala foram cruciais para minha escolha. 
Proporcionou surgir inquietações sobre o acesso ao processo de escolarização de 
pessoas com deficiência. 

Desta forma, apresentamos como problema de pesquisa o seguinte 
questionamento: Como a produção acadêmica responde às demandas sobre a 
escolarização de pessoas com deficiência? Com base nesse questionamento que 
selecionamos o tema de pesquisa que consistiu como objetivo geral levantar a 
produção científica, no período de 2009 a 2015, com foco no processo de 
escolarização de alunos com deficiência em escolares regulares.  

Portanto, se propôs como objetivo específico para realização deste trabalho: 
 Levantar e analisar a produção científica, em forma de artigos, 

disponíveis no banco dados no site do SciELO nos últimos seis anos 
de publicação.  
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 Identificar na produção científica de artigos o percurso metodológico, 
os resultados e as questões que ainda carecem ser pesquisadas.  

Após levantamento dos artigos foram observados os periódicos nos quais 
vem sendo produzida e a categorização dos assuntos discutidos pelos artigos. 
Posteriormente ao levantamento, foi feita a leitura na íntegra de cada artigo 
localizado, o que possibilitou a elaboração de quadros para compreensão e análise.     

Deste modo, convencionamos estruturar este trabalho em cinco capítulos: o 
primeiro apresenta a introdução, o segundo capítulo apresenta o referencial teórico, 
realizando uma retrospectiva do olhar que se construiu ao longo da história sobre as 
pessoas com deficiência para o encaminhamento do atendimento especializado e o 
acesso ao processo de escolarização dos mesmos, a partir do século XX. O terceiro 
capítulo descreve o caminho metodológico para o desenvolvimento deste trabalho, 
no quarto capítulo estão descritos os resultados e as discussões relativas ao 
levantamento das análises quantitativa e qualitativa. Por fim, o último capítulo 
apresenta as considerações finais do presente trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Deficiência: Um Breve Olhar na História 
 

Na história das civilizações ocidentais, pode se notar que a maneira de ver e 
lidar com as diferenças dos indivíduos na sociedade foi se modificando no 
transcorrer dos tempos em conformidade com os valores de cada época. Valores 
esse de caráter religioso, político, cultural e econômico.  

As práticas decorrentes na Antiguidade eram de profunda repugnância com a 
deficiência. Nesse contexto, Pessotti (1984, p.7) descreve que: 

 
[...] em Esparta crianças portadoras de deficiência1 físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que legitimava sua eliminação 
ou abandono, prática perfeitamente coerente com os ideais atléticos e clássicos, além de classistas, que serviam de base à organização 
sociocultural de Esparta e da Magna Grécia.      
 

A atitude principal da sociedade neste período histórico foi de total 
intolerância e punição em relação à pessoa com deficiência, atitudes de abandono 
eram praticadas com frequência sem que isso fosse considerado crime. Desta 
forma, o conceito do ideal de perfeição entre os gregos, cujo corpo era fundamental, 
transformava qualquer diferença em condição humilhante.  

Para o pensamento teológico, predominante no Ocidente no período da Idade 
Média, a deficiência era concebida como um fenômeno metafísico e espiritual, 
atribuindo-lhe um caráter divino ou demoníaco. Segundo Pessotti (1984, p.8) “com o 
Cristianismo, de fato, o deficiente ganha alma e, como tal, não pode ser eliminado 
ou abandonado sem atentar-se contra desígnios da divindade [...]”, assim, atitudes 
de exterminação não são mais considerados como aceitáveis e os cuidados passam 
a ser assegurados pela família e a igreja.  

Segundo Pacheco e Alves (2007) o indivíduo anormal para os padrões da 
época mesmo que não produtivo para a economia, ou nas guerras políticas adquire 
status de ser humano e possuidor de alma. No entanto, “a concepção bíblica 
                                                           1 O termo portador de deficiência aparece aqui por causa da citação no texto, mas hoje em dia é 
correto falar pessoas com deficiência.   
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legitimava a segregação das pessoas com deficiência em nome da lei divina, 
presente nas escrituras sagradas” (SANTOS, 2002, p.29). Assim sendo, a pessoa 
com deficiência passou a ser suportada, mas mesmo assim não houve acolhimento. 

Os discursos a respeito das pessoas com deficiência para Marques (2001) 
embasavam-se no entendimento da deficiência como desvio de norma, fora dos 
padrões ditos pela sociedade como normais. Neste contexto, foram construídos 
sentimentos de pena, caridade e proteção no que se refere à deficiência, que:  

 
[...] a ética cristã reprime a tendência a livrar-se do deficiente através do assassínio ou da “exposição”, como confortavelmente se procedia na Antiguidade: o deficiente tem que ser mantido e cuidado. A 
rejeição se transforma na ambiguidade proteção-segregação ou, em nível teológico, no dilema caridade-castigo (PESSOTTI, 1984, p.12).  

 
Assim, vale ressaltar que a Revolução Burguesa caracterizou-se pela nova 

revolução de ideias, mudando o modo clerical de ver o ser humano e a sociedade. 
Para Aranha (2005) esse período traz “a mudança no sistema de produção, com a 
derrubada das monarquias, a queda da hegemonia da Igreja Católica e uma nova 
forma de produção, representada pelo capitalismo mercantil”.  

Segundo Bianchetti (1998, p.34): 
 

Não há como negar que o século XVI é um divisor de águas na historia da humanidade. O gradativo predomínio de uma produção 
voltada para o mercado, a possibilidade de acumulação, o desenvolvimento de uma ciência e de tecnologias gerais que garantirão o domínio da situação anterior na qual a maioria dos 
homens e das mulheres vivia seu dia-a-dia miseravelmente envolvida com a produção para a subsistência. Esse novo momento histórico 
coloca, potencialmente, as condições para que os homens e as mulheres passem do reino da necessidade ao reino da liberdade. 

 
A procura por maior acumulação de lucros gerou novos mercados, abrindo 

um período de grande expansionismo, proporcionado pelas descobertas científicas. 
As pessoas com deficiência eram vistas, segundo Aranha (1995) como indivíduos 
não produtivos, que sobrecarregavam a sociedade no que se refere ao seu sustento 
e manutenção. Deste modo, o anormal para Bianchetti (1998) ou a fuga ao padrão 
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considerado normal vai passar da órbita da influência da igreja para se tornar objeto 
da medicina.   

De acordo com Santos (2002) as primeiras tentativas científicas de estudo 
surgem no século XVI por médicos que defendiam a possibilidade de tratamento 
para pessoas com deficiência. Desde modo, com os avanços da área da medicina 
fortaleceu a tese da organicidade e, tornou ampla a compreensão da deficiência 
como processo natural.  

Segundo Aranha (2005, p.13): 
 

Enquanto que a tese da organicidade favoreceu o surgimento de 
ações de tratamento médico das pessoas com deficiência, a tese do desenvolvimento por meio da estimulação encaminhou-se, embora muito lentamente, para ações de ensino, o que vai se desenvolver de 
finitivamente somente a partir do século XVIII.   

As concepções a respeito da deficiência em todas as áreas do conhecimento, 
durante os séculos XVII e XVIII, favoreceram para diferentes atitudes frente ao 
problema, isto é, da institucionalização ao ensino especial. Com base nesses 
pressupostos, que os primeiros atendimentos para as pessoas com deficiência, na 
forma de uma prática educativa se deram na Europa (MAZZOTA, 1996, p.17).  

O encaminhamento para atendimento especializado para Casarin (1997, 
p.216) “baseia-se numa abordagem generalizada da deficiência e 
consequentemente pessoas com deficiência grave, são tratadas da mesma forma de 
pessoas com deficiência leve”. Para Tomasini (1998) nesse campo de luta entre a 
manutenção da normalidade e a anormalidade, ou seja, entre a natureza sadia e a 
diferença, é posto em funcionamento um conjunto de ações que visa trazer o 
individuo que difere para uma vida normal, assim, consequentemente, integrada aos 
demais. 

A partir dessa breve retrospectiva do olhar que construiu-se sobre a 
deficiência, onde traçamos em linhas gerais o encaminhamento para o atendimento 
especializado, nos atentaremos a seguir, em abordar as bases históricas da 
Educação Especial no Brasil a partir do século XX para a Educação Inclusiva.    
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2.2 Educação Especial 
 

Na história da Educação Especial no Brasil temos como marco na década de 
cinquenta do século XIX a criação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje denominado 
Instituto Benjamim Constant, com o objetivo de se dedicar ao ensino de crianças 
cegas (MAZZOTTA, 1996).  

Durante as duas primeiras décadas do século XX, o país vivenciava uma fase 
de estruturação da República, além de uma série de transformações políticas e 
sociais que resultaram em reformas no panorama geral da educação, que 
possibilitaram surgir iniciativas voltadas à educação especial (MENDES, 2010). No 
século XX ainda surgem às classes especiais nas escolas públicas para atender 
crianças que não conseguiam alcançar os resultados esperados pela escola, 
exemplo disso, é a Sociedade Pastelozzi, fundada em 1926 com a preocupação de 
adaptar as crianças às necessidades da vida social.  

Considerado outro marco relacionado à história da educação especial a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foi criada em 1954 com o 
objetivo de tratar e promover o desenvolvimento da deficiência, integrando a área da 
saúde e da educação.  

Nesta direção, segundo Ferreira (2006, p.86) “a educação especial 
concentrou-se, até os anos de 1960, em iniciativas mais localizadas e, no âmbito 
escolar, bastante restrita às instituições especializadas”, sendo elas principalmente 
privadas. Contudo, de acordo com Jannuzzi (2006, p. 53) a defesa da educação 
para as pessoas com deficiência “foi feita em função da economia dos cofres 
públicos e dos bolsos dos particulares, pois assim evitariam manicômios, asilos e 
penitenciárias”, até porque essa população poderia ser incorporada ao trabalho, 
preparando por meio da educação, a criança com deficiência para a vida moderna. 

Na década de 60, com a democratização do ensino, na Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) n.4024/61, a Educação Especial foi vinculada à educação geral e 
apresentada separadamente, ao prever atendimento aos alunos com deficiência, em 
espaço especial dentro do ensino regular.  

Nesta direção, Bueno (1997, p.57) compreende que: 
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A educação especial tem cumprido, na sociedade moderna, duplo papel de complementaridade da educação regular. Isto é, atende por 
um lado, à democratização do ensino, na medida em que responde às necessidades de parcela da população que não consegue usufruir 
dos processos regulares de ensino; por outro, responde ao processo de segregação da criança “diferente”, legitimando a ação seletiva da escola regular.  

 
Diante o exposto, a defesa incondicional para manter a educação especial 

para Bueno (1997, p.57) serviu muito mais para a manutenção das pessoas com 
deficiência “no âmbito do assistencialismo, cumprindo na sociedade um papel de 
antítese dos direitos civis inerentes ao exercício da cidadania”.  

Nesse contexto, com a criação do Conselho Nacional de Educação Especial 
(CENESP) criada em 1973 vinculada ao Ministério de Educação e Cultura (MEC), o 
órgão responsável pela Educação Especial no Brasil na época, apresentava como 
objetivo em seu discurso, a integração da pessoa com deficiência.   

O Presidente José Sarney no ano de 1986 institui no Gabinete Civil da 
Presidência da República, a Coordenadoria Nacional para Integração de Pessoas 
Portadoras de Deficiência (CORDE) destinada a aprimorar a Educação Especial e a 
integrar as pessoas com deficiência na sociedade (MAZZOTA,1996). De acordo com 
Mendes (2002, p.63):  

 
[...] só eram passiveis de integração escolar aqueles estudantes que conseguissem se adaptar à classe comum, portanto, sem 
modificações no sistema, sendo que aqueles que não conseguiam se adaptar ou acompanhar os demais alunos eram excluídos.  

 
A sociedade desta forma estabelece fronteiras de possibilidades baseada 

apenas no que ela entende como normal, permitindo apenas a inserção de quem se 
aproxima desse ideal de normalidade.  Diante disso Marques (1997, p.21) nos leva a 
pensar que “[...] jamais haverá integração se a sociedade se sentir no direito de 
escolher quais deficientes poderão ser integrados”. 



17  

 
 

Desse modo, para inserir as pessoas com deficiência no ensino regular, a 
Constituição da República de 1988 explicitou a responsabilidade do poder público 
em relação à pessoa com deficiência, tornando obrigatória a aceitação de alunos 
com deficiência na escola.  

As políticas de educação especial até 1990, segundo Mazzota (1996, p.200) 
centralizou no “sentido assistencial e terapêutico atribuído à educação especial pelo 
MEC”, surgindo somente a partir da década de 90 a busca da “educação especial 
como modalidade de ensino”.   

Assim, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 
no artigo 58°, define que: 

 
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

 
Nessa perspectiva, cabe destacar que a palavra “preferencialmente” utilizada, 

não quer dizer exclusivamente, o que significa dizer, que a rede regular de ensino e 
as instituições especializadas também poderiam oferecer educação especial.  

Em meados da década de 90, a ideia de educação inclusiva, passa a 
conceber a necessidade de modificações na organização de políticas públicas por 
parte da rede de ensino para o convívio com a diversidade, prezando por um 
sistema único de ensino para atender a todos, independente de suas diferenças. Foi 
com a Declaração de Salamanca2 na Espanha, em 1994, que as linhas de ação 
sobre as necessidades educativas especiais foram direcionadas com o objetivo de 
promover a Educação Para Todos, por propor que:  

 
A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças devem aprender 
juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter, conhecendo e 

                                                           2  A Declaração de Salamanca (1994) foi o resultado do encontro de mais de trezentos representantes 
de noventa e dois governos e vinte e cinco organizações internacionais. Seu objetivo centrou-se em 
fornecer diretrizes básicas para a formulação e reformas de políticas e sistemas educacionais.   
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respondendo às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos seus estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 
educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceria com as comunidades (UNESCO, 1994. p. 11).   

 
Segundo Santos e Paulino (2006, p.12) a educação inclusiva busca por 

princípio básico, “a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em arenas 
educacionais e, com isso, elevar ao máximo o nível de participação, coletiva e 
individual, de seus integrantes [...]”. Podemos observar que as leis garante ao aluno 
com deficiência o acesso à escola regular, porém não provoca uma reformulação 
das práticas educativas para se romper com a exclusão. 

Nesta perspectiva, segundo Mader (1997, p.470) “inclusão é um termo que se 
encontrou para definir uma sociedade que considera todos os seus membros como 
cidadãos legítimos”, contudo, somente haverá inclusão em uma sociedade que 
promova justiça e igualdade de direitos. Neste sentido Leonardo, Bray e Rossato 
(2009) defendem que:  

 
[...] discutir a inclusão escolar implica em trazer à tona questões 
muito amplas, como: o pouco investimento no sistema educacional brasileiro; a falta de infraestrutura no tocante a recursos físicos para 
atender a todos os alunos, sejam eles especiais ou não; o preconceito; a discriminação; e, a falta de credibilidade que ainda impera em relação às pessoas diferentes, principalmente as que 
possuem algum tipo de deficiência. Essas pessoas são desrespeitadas e não são compreendidas como seres humanos com 
potencialidades e capazes de produzir como os demais cidadãos.  

 
Diante todo exposto, segundo Brandão e Ferreira (2013) a inclusão não se 

limita apenas ao aluno. Pensar na inclusão envolve um todo. Não se trata apenas de 
inserir uma criança com deficiência em uma sala de aula ou em uma escola. 
Inclusão trata, sim, de como nós lidamos com a diversidade, como lidamos com a 
diferença. 

Deste modo, tendo em vista o direito à escolarização de alunos com 
deficiência em escolas inclusivas, o próximo capítulo trará sobre o percurso 
metodológico que possibilitou análise da produção científica, na forma de artigos. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, que 

envolveu; pesquisa bibliográfica, a qual segundo Severino (2007, p.122):  
É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses, etc.   

 
Assim, a escolha do site do Scientific Eletronic Library Online – SciELO, para 

a realização deste trabalho se deve pela importância da facilidade do acesso livre a 
qualquer usuário, disponibilizando periódicos com qualidade. O SciELO é um 
programa especial da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), seu funcionamento regular teve início no Brasil em 1998, com o objetivo 
de disponibilizar, de forma online, o texto completo de cada trabalho publicado nos 
periódicos.  

Na sequência, a escolha dos descritores aconteceu pela necessidade de 
refinar nossa busca, por consequência da primeira tentativa de busca com os 
descritores deficiência e educação, que resultou mais de 400 artigos científicos 
publicados, impedindo nosso aprofundamento.  

Portanto, para obtenção dos dados, utilizamos os descritores deficiência e 
escolarização ao acessar o site do SciELO, em julho de 2016. Selecionamos o ícone 
de pesquisa/periódicos, no qual foram encontradas vinte e cinco publicações de 
artigos científicos, sendo selecionados apenas dezenove deles no período de 2009 a 
2015. Os critérios para a seleção dos dezenove artigos foi, analisar as produções 
científicas publicadas após a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (2008).    

Desta forma, para o desenvolvimento deste trabalho, foram considerados os 
artigos científicos publicados, no período de 2009 a 2015, buscando analisar os 
últimos seis anos de publicações que versam sobre o processo de escolarização de 
alunos com deficiência em escolas regulares.  
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Após a obtenção de todos os artigos científicos neste período, foi realizada 
uma análise quantitativa no período referido, considerando o titulo da pesquisa, ano 
de publicação e periódico no qual foi publicado. Posteriormente, a análise qualitativa 
considerou a leitura na íntegra de cada artigo localizado, a utilização e adaptação do 
Roteiro de Leitura3 possibilitou a elaboração de quadros para identificar e analisar os 
artigos, resultados e as questões que ainda carecem ser pesquisadas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           3 Roteiro de Leitura elaborado pela professora Silvia Márcia Ferreira Meletti e adaptado pela autora 
deste TCC, disponibilizado na disciplina do Programa de Mestrado da UEL.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para melhor visualização dos dados, a Tabela 1, a seguir, apresenta a 
produção científica dos periódicos disponíveis no site do SciELO, no período de 
2009 a 2015, utilizando os descritores deficiência e escolarização. Foram localizados 
vinte e cinco artigos, sendo selecionados apenas dezenove deles, segundo o 
período referido para análise.  
 
 
Tabela 1 – Produção Científica, a partir dos descritores deficiência e escolarização 

disponíveis no site do SciELO no período de 2009 a 2015.  
Periódicos                                                                                          

 
 
 

 Quantidade 
 

Revista Ensaio: Avaliação e Políticas em Educação (Rio de Janeiro)                             1 
Revista Pró – Posições (Campinas) 
Revista Educar em Revista (Curitiba)  
Revista Brasileira de Educação Especial (Marília)  
Revista Psicologia: Ciência e Profissão (Brasília)  
Revista Cadernos de Pesquisa (São Paulo) 
Revista Paidéia Ribeirão Preto - (Ribeirão Preto) 
Revista Psicologia Escolar e Educacional (Campinas)  
Revista Brasileira de Estudos de População (São Paulo) 

               1 
           3 
           7 
           3 
           1 
           1 
           1 
           1 
 

Total               19 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

 
A Tabela 1 faz referência aos dezenove artigos selecionados no período de 

2009 a 2015, a qual apresenta o número de artigos publicados por periódicos, 
conforme descritos a seguir: 1 artigos foram publicados na Revista Paidéia (Ribeirão 
Preto), 7 Revista Brasileira de Educação Especial, 1 Revista Brasileira de Estudos 
de População, 1 Revista Psicologia Escolar e Educacional, 3 Revista Educar em 
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Revista, 1 Revista Cadernos de Pesquisa, 3 Revista Psicologia Ciência e Profissão, 
1 Revista Pró – Posições e, 1 Revista Ensaio: Avaliação e Políticas em Educação.  

Ao analisar os periódicos publicados nas regiões do País, obervamos maior 
concentração de artigos científicos produzidos na região sudeste 14, seguida pela 
região sul 3, centro-oeste 2. Das publicações localizadas nesta pesquisa, pode-se 
observar que 13 são publicações em revistas de educação, 5 revistas de psicologia, 
1 revista de estudos de população. Totalizando, maior concentração de produções 
científicas de artigos na região sudeste e em periódicos na área da educação.  

Abaixo, o Quadro 1, apresenta a categorização dos assuntos discutidos nos 
artigos encontrados no período de 2009 a 2015. 
 
 

Quadro 1: Categorização dos artigos por assuntos. 
ASSUNTO  QUANTIDADES 

DE ARTIGOS 
Preparação de professores para a Educação Inclusiva/ 
Estrutura física escolar 

3 

Evasão escolar por dificuldade de acesso  2 
Acesso de pessoas com deficiência no Ensino Superior 2 
Relatos de experiência da relação de alunos com e sem 
deficiência no contexto escolar 

4 

Debates sobre a Inclusão Escolar 4 
Propostas Pedagógicas para Educação Inclusiva 4 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  
 

O Quadro 1 faz referência aos assuntos discutidos com predominância nos 
artigos selecionados. Ao se observar o Quadro 1 fica evidente que em 6 anos de 
publicações apenas seis assuntos foram contemplados; poucos sobre inclusão no 
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ensino superior e evasão escolar de alunos com deficiência no ensino regular por 
dificuldade de acesso.  

Dos assuntos mais contemplados, verificou-se que sete deles versaram sobre 
as experiências de alunos com deficiência em seu processo de escolarização e doze 
deles discutiram as políticas de inclusão para alunos com deficiência no contexto 
escolar, tendo como foco, conforme descritos a seguir: 1) a falta de preparação de 
professores para a educação inclusiva, 2) enfoque nos problemas de estrutura física 
das escolas, 3) análise e discussões do papel da gestão pública no âmbito escolar 
inclusivo, 4) apresentação de estratégias que podem potencializar o papel do 
professor na inclusão escolar, 5) necessidades de investir no desenvolvimento de 
políticas públicas para a educação inclusiva, 6) relatos de experiência da trajetória 
escolar de alunos com deficiência.   

A seguir, apresentaremos no Quadro 2, a análise qualitativa dos artigos.  
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4.1 – ANÁLISE QUALITATIVA.  
 

O Quadro 2, a seguir, apresenta os artigos encontrados no período de 2009 a 
2015. As informações apresentadas referem-se ao título dos artigos, ano de 
publicação, objetivos, metodologia / tipo de pesquisa, periódicos e principais 
resultados.  
 

Quadro 2: Artigos sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência, disponíveis no site do SciELO no período de 2009 a 2015 com os descritores: 
deficiência e escolarização. 

Título/Autor/A
no 

Objetivos Metodologia/Tipos de 
Pesquisa 

Periódicos Principais 
Resultados 

Escolarização 
e preconceito: 
lembranças de 
jovens com e 
sem 
deficiência. 
OHL, 
ANGELUCCI, 
NICOLAU, 
HONDA. 
(2009).   

  
 
Analisar e 
compreender 
como a 
experiência 
escolar ocorre 
para jovens com 
e sem 
deficiência 
dentro das 
escolas 
inclusivas. 

 
Relato de pesquisa. Foi 
utilizada como 
instrumento a entrevista 
semidirigida na qual 
participaram três 
depoentes com 
deficiência e dois sem 
deficiência, entre 18 e 22 
anos de idade, de ambos 
os sexos, que estudam ou 
estudaram em escolas 
inclusivas.  
 

 
 
 
 

Revista Psicologia 
escolar e Educacional 
 

 
Os resultados 
demonstram a 
presença de 
experiências de 
preconceito, sofrida 
pelos alunos em 
ambiente escolar.  
E a necessidade de 
preparo dos 
professores para a 
inclusão. 

Percepções de 
escolares com 
deficiência 
visual em 
relação ao seu 
processo de 
escolarização. 
MONTILHA 
TEMPORINI, 
NOBRE, 
GASPARETT
O, FREIRE. 
(2009) 

 
 
Analisar e 
identificar as 
características 
de alunos com 
deficiência 
visual em 
relação ao seu 
processo de 
escolarização.   

 
 
Relato de Pesquisa.  
Foi realizada uma 
entrevista com alunos de 
12 anos, inseridos no 
sistema público de um 
município do Estado de 
São Paulo. 

 
 
 
 
 

Revista Paidéia 
(Ribeirão Preto) 

 

 
Os resultados 
demonstram que 
entre as 
dificuldades 
escolares 
decorrentes dos 
alunos com 
deficiência visual, 
sobressaiu-se a 
leitura de livros 
didáticos e 
visualização da 
lousa. 
O nível de 
escolaridade 
mostrou-se baixo 
em relação à média 
de idade dos 
alunos. 

Fonte: Elaboração própria e adaptação com base no Roteiro de Leitura, disponibilizado na disciplina 
do Programa de Mestrado da UEL, 2016. 

 



25  

 
 

 
Título/Autor/A

no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais 

Resultados 
 
 
Ética e 
Inclusão. 
PLAISANCE, 
MACHADO. 
(2010) 

 
 
Refletir sobre os 
efeitos e usos 
espontâneos e 
sem controle 
das palavras 
"ética" e 
"inclusão". 

 
Revisão bibliográfica. 
Foi analisado o balanço 
histórico dos trabalhos 
filosóficos sobre ética, e a 
evolução das 
representações 
socioculturais da 
deficiência para entender 
as relações entre ética e 
deficiência.  
 

 
 
 
 
Revista Cadernos de 

Pesquisa 
 
 
 
 
 

 
Os resultados 
mostram que é 
preciso situar-se 
claramente no 
quadro de uma 
ética da 
responsabilidade, 
indagando-se sobre 
as medidas 
concretas que 
favorecem um 
verdadeiro 
pertencimento, e 
não uma inclusão 
"de fachada". 

 
 
 
Estigma e 
currículo 
oculto. 
MAGALÃES, 
RUIZ. (2011) 
 
 
 
 
 

Analisar sobre 
os estigmas e 
suas formas de 
manifestação no 
currículo da 
escola, tomando 
por base a 
noção de 
currículo oculto, 
com o objetivo 
de criar uma 
discussão sobre 
o processo de 
escolarização 
de alunos com 
deficiência.  

 
 
Revisão bibliográfica. 
Foram analisados os 
processos de 
estigmatização e 
discriminação no âmbito 
escolar com a deficiência 
e o papel do currículo na 
escola.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
 
 
 
 
 

 
 
Os resultados 
apontam sem 
dúvida, que o 
currículo não se 
encerra na 
proposta 
pedagógica em si, 
mas associa-se, à 
forma como os 
professores 
compreendem e 
lidam com a 
deficiência e com 
as diferenças de 
seus alunos. 

  
 
A 
escolarização 
das pessoas 
com 
deficiência 
intelectual: 
terminalidade: 
específica e 
expectativas 
familiares. 
LIMA, 
MENDES. 
(2011) 
 
 
 

 
 
 
Analisar a 
coerência entre 
a finalidade 
legal da 
escolarização 
de pessoa com 
deficiência 
intelectual e os 
sentidos 
atribuídos pela 
família a essa 
escolarização. 

 
 
 
 
Relato de Pesquisa. 
Foram entrevistados 149 
familiares de alunos com 
deficiência intelectual 
matriculados em 16 
escolas da rede municipal 
de ensino da cidade de 
Uberlândia. 
 

 
 
 

 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial. 

 
 

 
 
 
Concluiu com os 
resultados que a 
escolarização de 
alunos com 
deficiência 
intelectual deve ser 
repensada, pois, 
como instrumento 
legal, não está indo 
ao encontro da 
expectativa das 
famílias. 

 
 



26  

 
 

 
Título/Autor/A

no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais 

Resultados 
Percepção de 
alunos com 
paralisia 
cerebral sobre 
o uso de 
recursos de 
tecnologia 
assistiva na 
escola regular. 
ALVES, 
MATSUKURA. 
(2011) 

 
Analisar, a partir 
do ponto de 
vista do aluno 
com paralisia 
cerebral nível 
motor VI e V, as 
contribuições, 
dificuldades e o 
uso de recursos 
de tecnologia 
asssitiva no 
contexto da 
escolarização 
no ensino 
regular. 

 
 
Relato de pesquisa.  
Foi utilizado um roteiro de 
entrevista 
semiestruturado com os 
alunos com deficiência e 
os dados obtidos foram 
transcritos e analisados 
na íntegra, optando-se 
em realizar uma 
categorização de acordo 
com os temas da 
entrevista.  

 
 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
 
 
 
 

 
 
Como resultado, 
muitos relatos 
mostraram a 
persistência das 
crianças em 
relação ao uso dos 
recursos que 
disponibilizam, 
porém, muitas 
vezes, as 
características do 
próprio recurso ou 
do contexto podem 
levá-los a 
desmotivação. 

Programa 
informativo 
sobre 
deficiência 
mental e 
inclusão: 
mudanças nas 
atitudes 
sociais de 
crianças sem 
deficiência. 
VIEIRA, 
DENARI. 
(2012) 
 

 
 
Analisar as 
concepções, 
sentimentos e 
atitudes de 
alunos sem 
deficiência 
sobre a 
deficiência 
mental e a 
inclusão.  

 
 
 
Relato de pesquisa.  
Participaram 40 crianças 
de duas salas de primeira 
série de uma escola 
estadual de Marília-SP. 

 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
 
 

   
Com os resultados 
das entrevistas 
podemos notar 
diversas mudanças 
positivas nas 
atitudes dos alunos 
sem deficiência em 
relação à inclusão 
de alunos com 
deficiência.  

A 
escolarização 
das pessoas 
com 
deficiência no 
Brasil: 
atendimento, 
atraso e 
progressão no 
ensino 
fundamental 
segundo o 
senso 2000. 
FRANÇA, 
RIOS-NETO. 
(2012) 

 
 
Analisar e 
evidenciar a 
implicação das 
deficiências 
sobre o 
atendimento, o 
atraso e a 
progressão 
escolar no 
ensino 
fundamental. 

 
 
 
 
 
 
Análise Documental, por 
meio do Censo 2000.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Estudos de População 
 

  
 
 
Concluiu entre os 
resultados que a 
probabilidade de 
progressão por 
série se reduz com 
o avanço do ensino 
fundamental. 
Evidência que o 
atraso escolar de 
alunos com 
deficiência 
demonstrou sofrer 
por fatores de 
natureza 
socioeconômica.    
 
  

 



27  

 
 

 
Título/Autor/A

no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais 

Resultados 
 
 
Processos de 
escolarização 
de pessoas 
com 
deficiência 
visual. 
VILARONGA, 
CAIADO. 
(2013) 
 

 
Descrever e 
analisar as 
trajetórias e 
expectativas de 
vida escolar de 
alunos com 
deficiência 
visual, que 
frequentaram 
um curso 
comunitário 
preparatório 
para o 
vestibular. 

 
Relato de pesquisa. 
Participaram da entrevista 
quatro alunos com 
deficiência intelectual da 
educação infantil até o 
ensino fundamental, que 
concluíram o ensino 
médio e que fizeram o 
curso preparatório para o 
vestibular para ingressar 
no ensino superior. 
 

 
 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
 
 
 
 

 
Os resultados 
apontam que a falta 
de preparo das 
escolas e 
professores para 
possibilitar o 
aprendizado dos 
conteúdos 
escolares se 
cruzam com a 
memória dos 
alunos que 
buscaram suas 
próprias estratégias 
para aprender 

 
 
Estudo de 
caso sobre a 
inclusão de 
alunos com 
deficiência no 
Ensino 
Superior. 
DUARTE, 
RAFAEL, 
FILGUEIRAS, 
NEVES, 
FERREIRA. 
(2013) 
 

 
 
 
Analisar o 
número de 
alunos com 
deficiência em 
processo de 
inclusão no 
ensino superior 
nas instituições 
públicas e 
privadas de Juiz 
de Fora. 

 
 
 
 
 
Relato de pesquisa. 
Foram pesquisadas 11 
Instituições de Ensino 
Superior, sendo 10 
privadas e uma pública.   
 

 
 
 
 
 
 

Revista Psicologia: 
Ciência e Profissão 

 
 
 
 
 

 
 
 
Os dados apontam 
o processo de luta 
e superação 
desses estudantes 
até a chegada ao 
Ensino Superior, 
tendo em vista, que 
as matriculas de 
alunos com 
deficiência no 
ensino superior 
demonstraram uma 
discrepância.  

 
A relação 
família e 
escola em 
contexto de 
escolarização 
do aluno com 
deficiência: 
reflexões 
desde uma 
abordagem 
sociológica 
figuracional. 
CELIO 
SOBRINHO, 
ALVES. (2013) 

 
 
 
Refletir sobre 
dilemas e 
perspectivas na 
relação família e 
escola no 
processo de 
escolarização 
de alunos com 
deficiência.  

  
 
Relato de pesquisa. 
Foram entrevistados pais 
e profissionais do ensino 
envolvidos nas atividades 
de um Fórum de Famílias 
de alunos com 
deficiência, organizado 
em uma escola pública do 
município de Vitória/ES.  

   
   

Revista Educar em 
Revista  

 
 
 
Os resultados 
demonstram que as 
discussões a 
respeito da 
escolarização de 
alunos com 
deficiência no 
Fórum de Famílias 
é primordial, 
porque ali são 
debatidas questões 
que se refere à 
aprendizagem dos 
alunos. 
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Título/Autor/A

no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais 

Resultados 
 
 
Políticas de 
relação 
bilíngue para 
surdos: o 
contexto 
brasileiro. 
FERNANDES, 
MOREIRA. 
(2014) 
 

 
 
 
Analisar o 
panorama geral 
das políticas 
educacionais 
para surdos, 
desde a década 
de 90.  
 

 
 
 
Revisão bibliográfica. 
Refletir sobre a gestão 
pública das línguas 
adotadas na educação de 
surdos para avaliar a 
efetividade das políticas 
de educação inclusiva.  

  
  

Revista Educar em 
Revista 

 
Os estudos 
mostram que a 
inclusão escolar de 
alunos surdos 
deveria pressupor 
uma educação 
transformadora 
mediada por 
experiências 
linguísticas e 
culturais 
plenamente 
acessíveis ao 
sujeito da 
aprendizagem.  

 
 
Atividades de 
vida autônoma 
na escola de 
tempo integral: 
aluno com 
deficiência 
visual: 
perspectivas 
educacionais. 
TRIÑANES, 
ARRUDA. 
(2014) 

 
 
 
Refletir sobre as 
percepções de 
professores e 
de alunos com 
deficiência 
visual na Escola 
de Tempo 
Integral do 
Estado de São 
Paulo.  

 
 
 
 
Relato de pesquisa. 
Foram entrevistados 12 
professores do ensino 
regular, sobre o conteúdo 
e o atendimento as suas 
necessidades 
educacionais especiais.  

  
 

 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
Conclui-se ser 
necessário 
redimensionar o 
ensino regular e as 
práticas 
contextualizadas na 
inclusão, para que, 
estas, qualifiquem 
este ensino e 
favoreçam a 
escolarização e o 
protagonismo de 
alunos com 
deficiência visual 
na escola de tempo 
integral. 

  
 
 
Sentimentos 
Infantis em 
relação a 
deficiência 
intelectual: 
Efeitos de uma 
intervenção. 
VIEIRA. 
(2015) 

     Analisou os 
sentimentos de 
crianças sem 
deficiência 
acerca da 
deficiência 
intelectual. 
 

 
 
 
 
 
 
Relato de pesquisa. 
Foram entrevistadas 40 
crianças de duas salas do 
segundo ano de uma 
escola estadual de uma 
cidade do interior paulista.  

 
 
 
 
 
 

Revista Psicologia: 
Ciência e Profissão  

  Os resultados 
indicaram que a 
discussão sobre o 
tema com os 
alunos possibilitou 
um melhor 
entendimento da 
deficiência 
intelectual, diminuiu 
as confusões com 
outras deficiências 
e ampliou a 
percepção das 
habilidades dos 
sujeitos com 
deficiência 
intelectual. 
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Título/Autor/A

no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais 

Resultados 
 
 
Educação 
Inclusiva: 
entre a 
história, os 
preconceitos, 
a escola e a 
família. 
NUNES, SAIA, 
TAVARES. 
(2015)  
 
 
 
 
 

Analisar e 
problematizar as 
relações entre 
escola e família, 
partindo da 
educação 
especial, sob a 
perspectiva da 
educação 
inclusiva, isto é, 
para todos, 
independentem
ente de 
quaisquer 
particularidades.  

 
Revisão bibliográfica. 
Foram analisados os 
aspectos históricos em 
relação às pessoas com 
deficiência e seus 
processos de 
escolarização, refletindo 
sobre a complexa 
dinâmica de preconceitos 
por eles sofrida. 

 
 
 
 
 
 

Revista Psicologia: 
Ciência e Profissão 

 
 
 
 
 

Os estudos mostram 
que a diversidade 
presente na 
educação inclusiva 
não é um favor aos 
grupos 
historicamente 
excluídos, mas uma 
luta pelo direito de 
todos. Luta essa que 
necessariamente 
passa pela assunção 
e superação de 
preconceitos e 
estereótipos de 
todos os envolvidos. 
 

Em tempos de 
democracia do 
direito a 
educação: 
como tem se 
delineado as 
políticas de 
acesso a EJA 
aos 
estudantes 
com 
deficiência no 
Rio Grande do 
Sul? HASS, 
GONSALVES. 
(2015) 

 
 
Analisar as 
políticas 
públicas de 
acesso dos 
jovens e adultos 
com deficiência 
à escolarização 
por meio da 
modalidade da 
Educação de 
Jovens e 
Adultos (EJA), 
analisando sua 
oferta no Estado 
do Rio Grande 
do Sul.  

 
 
 
 
Analise documental. 
Foram analisados os 
indicadores sociais, 
obtidos a partir dos 
microdados fornecidos 
pelos bancos de dados do 
Censo Escolar da 
Educação Básica (2007 a 
2013).  

 
 
 
 
 
 
 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

 
 
 
 
 
 

 
Os resultados 
demonstram que é 
possível concluir em 
relação à EJA que as 
ações políticas 
governamentais de 
Educação Especial 
em foco estão em 
descompasso em 
relação à tendência 
de intensificação da 
diretriz da inclusão 
escolar expressa nas 
matrículas gerais da 
Educação Básica.  

 
 
O 
financiamento 
da educação 
especial no 
âmbito dos 
fundos da 
educação 
básica: Fundef 
e Funbeb. 
FRANÇA. 
(2015) 
 
 
 
 

  Analisar a 
educação 
especial no 
contexto do 
financiamento 
da educação 
por meio dos 
efeitos do 
Fundef e do 
Fundeb para o 
atendimento das 
pessoas com 
deficiência.  

 
 
Análise documental. 
Foi realizado a analise no 
período de 2007 a 2013, 
no que tange ao número 
de matrículas no Estado 
do Espírito Santo e os 
valores mínimos por 
aluno da educação 
especial estabelecidos a 
nível nacional, e no 
Espírito Santo, para essa 
modalidade de ensino. 

   
 
 
 

Revista Educar em 
Revista 

 
 
 
Os resultados 
apontam que ainda a 
índice de ausência 
de condições 
mínimas de 
qualidade da rede 
pública de ensino 
para o atendimento a 
alunos com 
deficiência que 
historicamente foi 
excluída do processo 
de escolarização. 
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Título/Autor/A
no 

 
Objetivos 

 
Metodologia/Tipos de 

Pesquisa 

 
Periódicos 

 
Principais Resultados 

 
Exame 
nacional do 
ensino médio 
e acesso de 
estudantes 
surdos ao 
ensino 
superior 
Brasileiro. 
MARTINS, 
LACERDA. 
(2015) 
 

 
Analisar as 
questões 
relativas à nota 
obtida por 
alunos surdos, 
ao se 
submeterem ao 
Exame Nacional 
do Ensino 
Médio (Enem), e 
o uso dessa 
nota para 
ingressarem em 
universidades 
brasileiras. 
 

 
 
Analise documental. 
Procurando descrever a 
trajetória escolar através 
da análise relativa à 
pesquisa "Acessibilidade 
e Exame Nacional do 
Ensino Médio: desafios 
para a escolarização de 
estudantes surdos".  

 
 
 
 
 

Revista Pró - 
Posições 

 
 
Os dados analisados 
indicam uma enorme 
diferença de 
desempenho de 
estudantes sem 
deficiência, quando 
comparados aos 
estudantes surdos na 
prova do Enem.  

 
Política 
publica para 
acesso de 
pessoas com 
deficiência ao 
ensino 
superior 
brasileiro: uma 
analise de 
indicadores 
educacionais. 
MARTINS, 
LEITE, 
LACERDA. 
(2015) 
 
 

 
 
 
Analisar as 
políticas 
relativas às 
matrículas da 
educação 
especial no 
ensino superior 
com base em 
indicadores 
educacionais. 
 

 
 
 
 
Análise documental.  
Buscando identificar os 
resumos técnicos e 
planilhas do Censo da 
Educação Superior no 
período de 2000 a 2011. 
 

 
 
 
 

 
Revista Ensaio: 

Avaliação e Públicas 
Publicas em 
Educação 

 
 
 
Os resultados apontam 
para que grande parte 
de alunos com 
deficiência enfrentam 
dificuldades 
relacionados a 
socialização acadêmica. 
Além, de representar 
baixo numero de 
matriculas no ensino 
superior.    
 
  
 

 
 

A análise qualitativa da produção científica dos artigos foi permeada pela 
identificação de trabalhos que versam sobre o processo de escolarização de alunos 
com deficiência em escolas regulares, a partir do período de 2009 a 2015.  

Por meio do levantamento realizado no site do SciELO, foram localizados 
dezenove artigos. Verificou-se que esses trabalhos indicam a necessidade de 
discutir e rever as políticas de educação inclusiva e formação dos educadores de 
forma a reduzir a inclusão/exclusão nas escolas regulares.  
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Dos dezenove artigos publicados, dez caracteriza-se como relato de pesquisa 
(entrevistas), quatro análise documental e cinco revisões bibliográficas.  

As análises dos artigos evidenciaram que estes trabalhos versaram sobre as 
deficiências, mais gerais, no processo de escolarização. No entanto, os trabalhos 
indicam maior concentração na deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência 
cerebral nível motor VI e V, deficiência mental e a deficiência de alunos surdos, a 
partir dos seguintes apontamentos: objetivos propostos, metodologia apresentada, 
resultados e/ou considerações apresentados.  

Observa-se com predominância a associação entre a efetiva gestão de 
políticas inclusivas para alunos com deficiência e a superação das dificuldades 
apresentadas no contexto escolar, conforme listados a seguir: no estudo realizado, 
Nicolau e Honda (2009) traz as experiências da trajetória escolar de alunos com 
deficiência, que quando questionados sobre as lembranças que possuíam da escola, 
a grande maioria se referiu as inúmeras mudanças de uma escola para outra, o que 
implicou em diversas adaptações. Em algumas falas podemos notar a presença de 
preconceito sofrido por eles na trajetória escolar. No entanto, todos afirmam que a 
escola ainda encontra dificuldades em lidar com a inclusão, apesar de já ter ocorrido 
grande evolução, as escolas ainda encontram barreiras a serem superadas, como a 
preparação de professores.  

O artigo de Alves e Matsukura (2011) nos apresentou a partir do ponto de 
vista de alunos com paralisia cerebral nível motor (VI e V) segundo o Sistema de 
Classificação de Função Motora Grossa para Paralisia Cerebral (GMFCS) as 
contribuições, dificuldades e o cotidiano implicado no uso de recursos de Tecnologia 
Assistiva no contexto da escolarização no ensino regular. Através das entrevistas 
realizadas com os participantes, observou-se que os recursos de tecnologia estão 
inseridos na escola regular, porém parecem estar sendo implantados sem 
sistematização.  

Vilaronga e Caiado (2013) trouxe a trajetória e expectativas de vida escolar de 
alunos com deficiência visual, que frequentaram um curso comunitário preparatório 
para o vestibular. Nas entrevistas os alunos retratam em sua fala, as dificuldades do 
cotidiano escolar, o preconceito, a falta de professores preparados, sobrecarregados 
de trabalhos e conteúdos escolares apresentados em cópias infindáveis de escrita 
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na lousa. Podemos perceber com predominância na fala dos mesmos que a escola 
permanece, muitas vezes, distante de um projeto de educação inclusiva. Neste 
sentido, Fernandes e Moreira (2014) depreendem que uma política inclusiva 
consistente em não abrir mão de uma configuração que articula os objetivos da 
educação escolar e os princípios de formação de comunidades linguísticas em 
Libras.  

Celio Sobrinho, Alves (2013) e Vieira (2015) enfatiza que a relação família e 
escola são extremamente fundamentais para o bom desenvolvimento de alunos com 
deficiência em escolas inclusivas para a aprendizagem.  

Martins e Lacerda (2015) apresentam que a educação ofertada a alunos 
surdos não tem alcançado a qualidade esperada, ou seja, não tem sido contemplada 
com uma educação que favoreça sua aprendizagem dentro dos parâmetros 
previstos. Além destes, Montilha, Temporini, Nobre, Gasparetto e José (2009) 
apresentam um baixo número de alunos com deficiência visual inseridos no ensino 
público do município estudado. O nível de escolaridade mostrou-se baixo em relação 
à média da idade, o que indica provável evasão escolar ou dificuldade de acesso à 
escola.   

França e Rios-Neto (2012) nos leva a compreender que em um quadro geral, 
as deficiências causam menor impacto na progressão escolar à medida que os 
alunos com deficiência avançam nos anos de estudo conquistados. Mesmo se as 
barreiras sociais restritivas à escolarização se mantiverem constantes ao longo de 
toda a vida escolar, a habilidade dos alunos de superar tais adversidades é 
crescente com os anos de estudo.  

No entanto, segundo Duarte, Rafael, Filgueira, Neves e Ferreira (2013) 
ingressar no ensino superior para alunos com deficiência ainda está longe de ser 
atingida, porque, não são apenas os índices quantitativos que precisam ser 
alterados, mas a oportunidade de acesso a um ensino de qualidade. Martins, Leite e 
Lacerda (2015) salientam que as matrículas de alunos com deficiência no ensino 
superior evoluiu em termos numéricos, mas que ainda representa uma camada 
mínima efetivamente matriculada nessa etapa da escolarização.  
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De acordo com Triñanes e Arruda (2014) a formação profissional para a 
educação inclusiva deve ser contínua, a fim de investir em melhor qualidade de vida 
escolar para alunos com deficiência, sob a perspectiva de uma escola que investe 
em uma educação integral e de qualidade.  

Segundo Plaisance, Machado (2010) e Magalhães, Ruiz (2011) podemos 
compreender que inserir dentro de um mesmo espaço não significa 
necessariamente o fim das medidas de exclusão em relação aos alunos com 
deficiência. Contudo, Hass e Gonçalves (2015) apresentam uma análise sobre as 
políticas de acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos estudantes com 
deficiência de Rio Grande do Sul. Os dados alcançados nos mostram que grande 
parte desse público continua excluída da escola, sem acesso à escolarização ou 
com trajetórias escolares exclusivas nos espaços especializados.  

Assim, nesta mesma direção Vieira e Denari (2012) defendem que a proposta 
de inclusão envolve uma série de mudanças de ordem política, estrutural e 
pedagógica. Todavia, Lima, Mendes (2011) e França (2015) defendem que é preciso 
identificar e resolver as causas da não aprendizagem de alunos com deficiência, 
discutindo, sobretudo, as bases das políticas públicas em criar estratégias que 
demandam menos custos na educação.  

Nunes, Saia e Tavares (2015) destacam aspetos importantes para a 
compreensão da concepção e do atendimento escolar destinado a alunos com 
deficiência, mas enfatiza que o conceito de educação inclusiva não substitui 
simplesmente a educação especial. As autoras defendem que a educação especial 
continua sendo importante para tratar das particularidades de alunos com 
deficiência.  

A partir dos artigos analisados e identificados tendo como ênfase o processo 
de escolarização de alunos com deficiência em escolas regulares, é possível afirmar 
que grande parte das publicações indica a importância do estabelecimento de uma 
política institucional inclusiva que se torne conhecida por todos e a necessidade de 
formação especial para os professores e os funcionários.  

A análise mostra a urgente necessidade de ações integradas com políticas e 
práticas educativas que realmente reduz a inclusão maquiada de exclusão.   
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Tendo em vista o exposto, destaca-se a necessidade de produções científicas 
e de artigos sobre temas que envolvam a formação de professores da educação 
básica com formação continuada para a educação especial. É necessário que se 
proponha um olhar mais abrangente visando tanto conhecer materiais já produzidos, 
quanto, a partir da sistematização dessa produção, evidenciar lacunas e projetar 
ações que visem transformações e mudanças.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho foi iniciado realizando uma breve retrospectiva do olhar 
que se construiu sobre a deficiência ao longo da história, e o acesso ao processo de 
escolarização dos mesmos, a partir do século XX delineando o conceito de 
Educação Especial no Brasil para a Educação Inclusiva.  

No entanto, o estudo teve como fio condutor, o questionamento sobre as 
demandas da academia sobre a escolarização de pessoas com deficiência. Nesse 
sentido, o estudo ocorreu por meio da análise dos artigos científicos publicados, 
disponíveis no banco de dados no site do SciELO, respectivamente, no período de 
2009 a 2015.  

Com os resultados obtidos pela análise qualitativa evidenciou que a maioria 
dos trabalhos apresentou ênfase na falta de preparação de professores para a 
educação inclusiva, juntamente com a falha na estrutura física das escolas e a 
evasão por dificuldade de acesso ao ensino regular. Os trabalhos que versaram 
sobre o processo de escolarização sugerem que a formação de professores, e de 
todos que fazem parte do contexto escolar sejam plenamente preparados para a 
efetiva inclusão escolar de alunos com deficiência, e que o despreparo dos 
professores não se torne justificativa para negarem a inclusão. Além disso, 
apresentam que apesar de muito avanço para uma efetiva inclusão escolar, ainda 
estamos caminhando em passos lentos, quando se trata de políticas inclusivas.  

 Por meio da realização deste estudo, percebemos expectativas negativas 
frente ao processo de inclusão de alunos com deficiência, no qual foi possível 
compreender o despreparo do que vem sendo nomeado de escolas inclusivas. No 
entanto, com este estudo foi possível ampliar através da demanda da academia 
nossos olhares sobre o processo de escolarização dos referidos alunos.   

Concluímos com base na análise da produção cientifica de artigos, a 
importância do acumulo e socialização das publicações disponíveis sobre o tema na 
área da educação, que resultou em uma leitura atenta, proporcionando subsídios 
para o estudo, análise e avanço do conhecimento.  
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Contudo, é importante ressaltar a necessidade de que pesquisadores invistam 
na produção de trabalhos voltados para a escolarização deste público para 
possibilitar o desenvolvimento de novas pesquisas, novos estudos, novos olhares.  
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Silvia Márcia Ferreira Meletti 
 

 
1-Periódico 
título da revista;  
área de concentração (educação, psicologia...)  
localização (banco de dados, biblioteca...) 
 
2- Ano de publicação 
3- Autor 
4- Característica do artigo  
relato de pesquisa 
ensaio teórico 
estado da arte (balanço da produção acadêmica) 
 
5- Objetivos 
geral 
específicos  
 
6- Problema de pesquisa 
7- Metodologia 
população alvo 
participantes 
local de realização do estudo ou fonte de dados 
procedimentos de coletas de dados 
procedimentos de analise dos dados 
 
8- Síntese dos resultados 
9- Principais referências bibliográficas 
10- Análise qualitativa do artigo  
Dependerá do que o pesquisador que está elaborando o balanço da produção 
tem como problema de pesquisa e de seu referencial teórico.  
 
 
                                                           
4 Roteiro elaborado pela Professora Silvia Márcia Ferreira Meletti, do departamento de 
Educação da UEL, para utilização exclusiva dos alunos vinculados ao Grupo Estudos e Pesquisas em Educação Especial.    
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