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Resumo Na década de 1990, documentos internacionais passaram a nortear formulações de políticas 

educacionais integradoras, com vistas a universalizar o acesso à escolarização básica, efetivar ações 

para reduzir as desigualdades, combater a discriminação e fortalecer a construção de uma escola 

inclusiva e de qualidade a todos os alunos. No Brasil, a partir de então, no âmbito governamental, 

passou-se a expedir documentos que regulamentam Leis, Diretrizes e Programas de Educação 

Inclusiva. Dentre esses, destacam-se a formulação do Plano Nacional de Educação (2001) e a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), visando desenvolver 

ações que possibilitem o acesso e permanência no ensino regular, a todas as pessoas com deficiência. 

Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo realizar um mapeamento nas teses e dissertações 

referentes à área da Educação Especial, defendidas no Programa de Pós Graduação em Educação 

Escolar da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Araraquara/SP, 

procurando identificar o que dizem os estudos em relação à inclusão escolar. Tratou-se, portanto, em 

mapear as pesquisas que envolvessem dados referentes ao atendimento educacional dos alunos com 

deficiência, o preparo de seus professores e analisar até que ponto está se efetivando essas políticas 

públicas. A coleta de dados procedeu-se a partir de uma busca de teses e dissertações no site do 

programa, defendidas na área de Educação Especial a partir de 2001, por este ter iniciado suas 

atividades acadêmicas no ano de 1997. Estas foram identificadas por meio da leitura de seus títulos, 

resumos e palavras-chave. Os resultados mostraram que no período de 2001 ao primeiro semestre de 

2013, foram encontradas 35 teses e dissertações assim relacionadas: 21 a inclusão escolar, 03 a 

práticas pedagógicas, 05 a formação do professor, 02 a ensino itinerante, 01 a aspectos históricos da 

inclusão, 01 a orientação familiar, 01 a comportamento inadequado e 01 a orientação fisioterápica. 

Em relação às deficiências, 16 abordaram-na como um todo sem especificar nenhuma delas, e as 

demais se distribuíram em: 05 auditiva, 04 intelectual, 04 síndrome de Down, 02 física, 02 

necessidades educacionais especiais, 01 autismo e 01 transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. Concluiu-se, portanto, que a inclusão escolar de alunos com deficiência foi se 



 

 

efetivando gradativamente e conforme consta nas pesquisas mais atuais, verificou-se uma maior 

preocupação com a qualidade e permanência desses alunos no ensino regular. 
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