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Introdução

Ações afirmativas e políticas públicas brasileiras 
relativas à inclusão têm permitido avanços no 
ingresso de pessoas com deficiência visual (DV) 

em escolas comuns. 

Objetivo

Analisar publicações brasileiras e internacionais 
referentes à deficiência visual na área da 
educação, a fim de descrevê-las, caracterizá-las 
e compará-las.

Metodologia

• Universo: 66 artigos brasileiros e 142 artigos internacionais indexados em bases de dados, publicados 
entre 2005 e 2016.

• Primeiro momento: análise estatística descritiva dos artigos nacionais e internacionais -caracterizar as 
publicações, delineamentos, métodos, participantes e periódicos.

• Segundo momento: análise das referências brasileiras - reflexões sobre os principais autores citados 
que sustentam as pesquisas na área.

Resultados e discussão

• Predominância de pesquisas qualitativas no cenário 
nacional e equilíbrio entre os diferentes delineamentos 
no cenário internacional.

• Entre os participantes, predominam os estudantes com 
DV e os professores. 

• As pesquisas nacionais envolveram um número menor 
de participantes em comparação com as pesquisas 
internacionais. 

• Nas referências dos artigos brasileiros, Vigotski foi o 

autor mais citado, seguido de Camargo e Batista.
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Considerações Finais

• Os pesquisadores nacionais são responsáveis 
por uma parcela significativa das publicações 
mundiais relativas ao tema.

• Fragilidade dos artigos em relação à explicitação 
do delineamento e métodos utilizados.

• Paradigmas teóricos que enfatizam o potencial 
dos sujeitos e a responsabilidade dos educadores 
em contemplar as especificidades da deficiência 
visual.

Atividade voluntária em pesquisa. 


