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INTRODUÇÃO
A inclusão de sujeitos com 
deficiência visual (DV), ou seja, 
pessoas com cegueira e com baixa 
visão, vem sendo mais discutida 
nas últimas décadas.

OBJETIVO
Comparar a produção científica brasileira com 
a internacional referente à DV na área da 
educação, visando caracterizar e descrever as 
produções do contexto pesquisado.

METODOLOGIA
Amostra: 91 artigos brasileiros indexados nas bases de dados SciELO, Scopus e Portal de 

Periódicos da CAPES e 90 artigos estrangeiros presentes na base de dados EBSCO Host, que 
inclui as bases Academic Search Premier e  MEDLINE.

Critérios de inclusão: artigos que abordam predominantemente a temática da educação formal 
ou não formal de DVs, publicados em revistas científicas entre os anos de 2005 e 2015.

Análise: 1º momento - estatística descritiva; 2º momento - análise qualitativa de conteúdo.

RESULTADOS PRELIMINARES E 
DISCUSSÃO
Até o presente momento, verifica-se que a 
quase totalidade dos artigos, tanto 
estrangeiros quanto nacionais, se baseia no 
modelo social de compreensão da 
deficiência. Observa-se, ainda, a 
predominância de estudos qualitativos nas 
pesquisas brasileiras e quantitativos nas 
pesquisas internacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares permitem identificar 
diferenças significativas entre as  produções 
brasileiras e internacionais. A pesquisa 
atualmente encontra-se em andamento.
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