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Análise de disserta¡¡:oes e teses em educa¡¡:io especial produzidas no Programa de Pós
Gradua¡¡:lio em Educa¡¡:lio da UNESP - Marília (1993-2004)

Eduardo José Manzini*
VaneS58 Cristina Paullna**

Priscila Moreira Correa
Mlchele Ollvelra da Silva

Mara Aparecida de Castllha Lapes

A producáo de conhecimento em Educa~ao Especial tem sido um tema enfocado por pesquisadores
da área. No presente trabalho objetivou-se resgatar e analisar as dlssertacñes e teses em Educa~ao

Especial do Programa de Pós-graduacáo em Educa~ao, no sentido de mapear essa producño, Para
identificar e selecionar as dlssertacñes e teses sobre Educa~ao Especial, foi feito uma pesquisa nos
Relat6rios Capes. Os resumos das dlssertacñes e teses foram escaneados e transformados em arquivos
de texto. O resultado dessa primeira etapa culrrinou na corrpila~ao de 55 resumos, sendo 34 oriundos de
trabalho de mestrado e 21 de doutorado. Para realizar a análise, foi elaborada uma planilha corrposta por
10 itens. Os resultados indicaram que houve um aumento progressivo e continuado no número de
díssertacñes e teses produzidas no período de 1993 a 2003. Os temas mais pesquisados foram: 1)
lnclusáo e integra~ao (15); forma~ao de recursos humanos (6); concepcáo sobre deficiencia (6). Os
tipos de deficiencia mais estudados foram: 1) deficiencia física (11); todas as deficiencias (10) e
deficiencia mental (9). A pesquisa descritiva ocorreu em 44 dos trabalhos e, em 11, houve íntervencño
sobre a realidade educacional. As escolas públicas, bem como as classes especlaís e connuns, foram os
locais mais escolhidos para as pesquisas. A entrevista foi o procedimento de coleta de lnforrracñes mais
arrplamente utilizado. Podemos concluir que o estudo implementado reveste-se de irrportancia para a
área de Educa~ao Especial ao apresentar, para a connunidade científica, a producño do Programa de
Pós-gradua~ao em Educa~ao da Unesp de Man1ia.

Palavras-chave: Produ~ao do Conhecimento. Educa~ao Especial. Pós-Gradua~ao em Educa~ao.
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Introducáo

A producáo de conhecimento em Educa~ao Especial tem sido um tema enfocado, nos últimos anos,
por vários por pesquisadores da área. Os estudos tem apresentado a producéo realizada por diversas
universidades, porém, nesses estudos, pouco pode ser verificado sobre a producño do Programa de Pós
gradua~ao em Educa~ao da Unesp de Man1ia, que possuí uma Iinha específica em Educa~ao Especial.

Por um lado, esse fato pode ser interpretado pela dificuldade interna do Programa de Pós
gradua~ao em Educa~ao em realizar uma corrpila~ao e organiza~ao das dlssertacóes e teses produzidas
no ambito do Programa. Por outro lado, a ínterpretacáo pode decorrer da própría connunidade ecadémce
nao conhecer a producño dos trabalhos de conclusáo do Programa de Pós-gradua~ao em Educa~ao, uma
vez que os estudos sobre a producño em Educa~ao Especial iniciaram-se em uma época em que a
producáo de díssertacñes e teses da Unesp de Man1ia ainda era pequena.

Um dos primeiros estudos para indicar as tendencias da producño em Educa~ao Especial foi
realizado por Dias et al. (1987), ao analisar a producño científica do Programa de Mestrado em Educa~ao

Especial da Universidade Federal de Sao Cartos. Posteriomnente, out ros pesquisadores (NUNES, et al.,
1998; FERRElRA, 2002; NUNES, et al. 2003; NUNES, FERRElRA, MENDES, 2003; MANZINI, 2003; OMOTE,
2003) também se embrenharam em pesquisas dessa natureza, cujos trabalhos foram arrplamente
divulgados (MARQUEZINE, ALMElDA, OMOTE, 2003).

Recentemente, dois estudos indicaram as tendencias da producño no carrpo da Educa~ao

Especial. Após vasto levantamento e após árdua tarefa de identificar trabalhos de conclusáo de cursos
de Pós-qraduacáo, em nível de stríctu sensu, Nunes et al.(2003) e Nunes, Fenreira e Mendes (2003)
analisaram díssertacóes e teses em Educa~ao Especial, no período entre 1981 a 2001.

N I (2003) 27 id d Ii b Ih á d Ed
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atjtude/percepcéo: 3) identificac;ao/diagnóstico/caracterizac;ao da deficiencia; 4) recursos humanos em
Educac;ao Especial; e 5) integrac;ao/inclusao. Dentre as categorias de deficiencia, a categoria de
deficiencia mental aparece em 225 trabalhos. A segunda categoria mais estudada foi a deficiencia
auditiva, com 67 trabalhos, seguida pela categoria genérica com 66 trabalhos. As categorias deficiencia
física e visual aparecem em quarto e quinto tipos de deficiencias mais estudados, com 43 e 33 trabalhos,
respectivamente. Em tenros de abordagem metodológica, a pesquisa descritiva foi a campea com 269
trabalhos concluídos, seguida pelo estudo de caso, com 94 trabalhos e, em terceiro lugar, a pesquisa
experimentaVquase experimental, com 72 trabalhos. A rraíoría dos trabalhos foi realizada com a
populecáo cuja faixa etária seria escolar e pré-escolar. As ínstítuícbes que abrigaram as pesquisas foram
bastante variadas, com predomínio de escolas especiais particulares (269), escolas públicas regulares
(103) e pública especial (82).

Outro tipo de estudo se refere a investigar trabalhos apresentados em congressos e eventos
científicos. Nessa Iinha de pesquisa, Orrote (2003) analisou a freqüéncla dos temas lnclusáo e integrac;ao
em trabalhos apresentados em dois congressos científicos. O autor verificou que em um deles houve
aumento significativo na freqüéncla de trabalhos apresentados sobre integrac;ao e lnclusáo ao comparar
com os outros trabalhos que versavam sobre Educac;ao Especial. Esse dado derronstra uma tendencia da
área de Educac;ao Especial, principalmente após a Declaracáo de Salamanca, em 1994.

Nessa mesma Iinha, Fenreira (2002) analisou a trajetória e a producño dos trabalhos apresentados
no grupo de trabalho sobre Educac;ao Especial da ANPED. Dentre as conslderacñes apresentadas pelo
autor poderros frisar duas: 1) a deficiencia mental foi a categoria mais contemplada nos trabalhos
apresentados; 2) os trabalhos descritivos sao predominantes sobre outros tipos de pesquisa.

Ao realizar uma análise sobre os artigos publicados na Revista Brasileira de Educac;ao Especial, no
intervalo entre 1992 a 2002, Manzini (2003) contabilizou 95 artigos, classificados corro relatos de
pesquisa, ensaio, revisao bibliográfica, relato de experiencia e depoimentos. Os resultados indicaram que
a concentracác da pubücacáo foi em tomo dos temas Educac;ao/Ensino e Integrac;ao/lnclusao, 13 e 12
artigos respectivamente. Os temas menos referidos foram: Acessibilidade, Ética, História da Educac;ao
Especial e Análise de Programa e de Produc;ao em Cursos de PÓs-Graduac;ao. Em terrms de categorias de
deficiencia, houve maior predorrfnlo pela generalidade e pela categoria de deficiencia mental, 38 e 31
artigos respectivamente.

Frente aos vários trabalhos sobre a producáo de conhecimento em Educac;ao Especial, poderros
notar que parece existir uma tendencia na área sobre os temas pesquisados, as categorias de
deficiencia mais enfocadas e sobre os tipos de abordagens teórico-metodológicas utilizadas. Dessa
fomna, poderíarros perguntar se essas tendencias observadas também ocorrem no interior de um
programa de Pós-graduac;ao que tenha uma Iinha de pesquisa em Educac;ao Especial, no nosso caso
particular, o Programa de Pés-qraduacác em Educac;ao Especial da Unesp, Man1ia.

Objetivo

Nesse sentido, o primeiro objetivo do presente trabalho foi analisar as dlssertecñes e teses em
Educac;ao Especial produzidas no Programa de Pós-graduac;ao em Educac;ao, fazendo um mapeamento
sobre os temas, tipo de deficiencia enfocada, abordagens metodológicas utilizadas em trabalhos sobre
Educac;ao Especial, dentre outras infomnac;6es. O segundo o objetivo foi apresentar, de fomna
organizada, a bibliografia pesquisada, cujo intuito é o de oferecer aos pesquisadores mais uma fonte de
consulta para a área.

Método

Para identificar e selecionar as dlssertacñes e teses sobre Educac;ao Especial, foi feito uma
pesquisa nos Relatórios Capes, elaborados, anualmente, pelo Programa de Pós-graduac;ao em Educac;ao.
Uma lista dos trabalhos de conclusáo foi elaborada e, após, foi feita uma consulta ao banco de

dlssertacñes teses, arquivadas no próprlo Programa de Pós-graduac;ao para ldentlñcacáo e selecño dos
trabalhos. Essas díssertacñes e teses tiveram os seus resurros escaneados, transfomnados em arquivos
de texto e corrigidos os problemas decorrentes do escaneamento.

O resultado dessa primeira etapa culminou com a corrpüacño de 55 resurros, sendo 33 oriundos de
trabalho de mestrado e 22 de doutorado. Para realizar a análise, foi elaborada uma planilha composta por
10 itens: 1) título do trabalho de concjusáo: 2) orientador; 3) tema; 4) nível, ou seja, se dtssertacáo ou
tese; 5) ano da defesa; 6) tipo de deficiencia estudada; 7) local; 8) fonte de informac;ao; 9)
metodologia de coleta; 10) tipo de pesquisa. A ldentlflcacáo dos dez itens foi feita por meio dos resurros
e quando necessário eram consultadas as dlssertacñes e teses. Essa análise foi feita por dols juízes
independentes. Na incerteza sobre a classlflcecáo das tnforrrecñes, recorria-se, nova mente, a
dlssertacéo ou tese.
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cissertacoes e [eses em eoucacao especiar proouzicas no penoao ce l~~.:l a LUU'l, senao que a pnrreira
tese de doutorado foi defendida em 1997. A Tabela 1 apresenta essa evojucño,

Tabela 1 - Disserta~lies e teses sobre Educa~ao Especial do Programa de Pós-gradua~ao em
Educa~ao, Unesp, Marilia (1993-2004).

xxxx

Pode ser constatado que, de 1993 a 1996, oconia de uma a duas defesas, por ano, sobre
Educa~ao Especial. Esse número subiu no período de 1997 a 2000 (entre quatro a cinco defesas). Entre
2001 a 2003, esse quadro se modificou, pois foram defendidos sete trabalhos em 2001, 13 em 2002 e
nove em 2003. Em 2004, houve uma queda no número de díssertacñes e teses defendidas (4).
Esse incremento na producño dos trabalhos de conclusao parece estar relacionado ao aumento da
número de orientadores na Iinha de Educa~ao Especial até 2001. Posteriormente, houve aposentadoria
de alguns professores da Iinha que se refletiu em 2004.
Em pesquisa sobre a producéo em Educa~ao Especial, Nunes et al. (2003) apresentaram um
levantamento sobre a freqüéncía de trabalhos de conclusáo (mestrado e doutorado) em 27 Universidades
Brasileiras. Chamam atencño para os trabalhos desenvolvidos na Universidade Federal de Sao canes e
UERJ, que possuíam 27% e 19%, respectivamente, dos trabalhos da área. Porém, nesse computo nao se
inclui os trabalhados desenvolvidos na Unesp de Marma. Se isto ocorresse teriamos, no ano de 2001,
época em que foi realizada a coleta daquele estudo, o seguinte quadro entre as seis primeiras
universidades: 131 defesas pela UFSCar, 89 pela UERJ, 64 pela USP-SP, 34 pela PUC-SP, 29 pela Unesp
de Manlia e 28 pela Unicamp (NUNES, et al. 2003, p. 146).
Ao realizar essa análise, podemos afimnar que a producéo de dlssertecñes e teses sobre Educa~aa

Especial, na Unesp de Marilia, parece ter importante contríbukáo a dar no cenário estadual e nacional.
Dentre os 55 trabalhos identificados, foi realizado um mapeamento sobre quais temas foram mais
pesquisados na producño da Unesp de Marilia. A Tabela 2 apresenta essas tnforrrecñes.

Tabela 2 - Temas abordados nas díssertaeóes e teses sobre Educacáo Especial do Programa de Pós-graduaeáo em
Bducaeáo da Unesp, MariIia (1993-2004).

xxx

Al> observarmos a Tabela 2, podemos verificar que os temas mais pesquisados foram: 1) concepcáo sobre inclusOO
e integr"l'OO (9); formacáo de professores (6); concepeño sobre deficiéncia (6); inclnsño (6); concepeáo sobre recursos
pedagógicos (5); cuidado com o idoso (5).

Sa1ientamos que, se somarmos o tema concepcáo sobre integraeáo e inclusáo com o tema inclusáo, teremos um tata!
de 15 trabalhos, o que corresponde a, aproximadamente, 29% dos trabalhos de conclusáo. Essa subdivisño foi realizada
tendo com critério a forma de coletar dados. Assim, os nove trabalhos identificados como concepcáo sobre integraeáo e
inchisáo se referiram a trabalhos realizados por meio de entrevista, questionários ou escalas. Já os cinco trabalhos
intitulados como inclusOO se referiam ou a interveneñes diretas sobre urna realidade educacional ou buscavam observar
como ocorria o processo de inclusáo em sala de aula, eram, portanto, trabalhos de natureza observaciono1 e/ou na forma de
íntervencño.

Observando a Tabela 2, ainda podemos verificar que os temas aná1ise de servícos em educacao especial (4) e
inclusáo (6), que figuram entre os mais pesquisados, foram rea1izados, em sua maioria, em trabalhos de mestrado.

quadro1

xxx

A categoria Cuidado com o idoso aparece em quatro trabalhos de doutorado e um de mestrado. Salientamos que
esse tema nOO foi abordado em trabalhos anteriores que tratam do !evantamento de díssertaeóes e teses, apesar de Telford e
Sawrey (1984) dedicarem, em seu livro intitulado O indivíduo excepcional, um capítulo para discutir esse terna

Os temas encontrados nos trabalhos de conclnsáo do Programa de Pós-graduacáo em Educaeáo da Unesp de Marília
se assemelham 80S temas encontrados por Nunes et al (2003) e, principalmente, com os resultados encontrados por
Manzini (2003) 80 fazer urna aná1ise dos trabalhos publicados na Revista Brasileira de Educacáo Especial A importancia
dada 80 estuda desses temas parece se configurar em uma tendencia da área de Educacño Especial Sa1ientamos que,
principalmente, sobre o assunto integraeáo e inclusáo, podemos veriñcar um crescimento no número de estudas sobre
esses temas, principalmente após 1999, ou soja, os 15 trabalhos, anteriormente citados, foram concluídos no período de
cinco anos (1999 - 2003). Esse dado também foi detectado por Ornote (2003) 80 verificar O aumento do número de
resumas de trabalhos com esses temas em congressos científicos. Essa questáo foi discutida por Nunes et 011998, quando
afirmavam que naquela época poucos eram os trabalhos desenvolvídos sobre íntcgracáo e inclnsño Dessa forma parece
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trabalha com ensino.

Particularmente sobre o tema acessibilidade, verificamos que um dos trabalhos apresentados (OUVEIRA, 2001) se
refere a um estudo sobre o ensíno universitário, que discute e apresenta como alunos cegos ou com baixa vísño ou com
deñeíéncía física tém avaliado o acesso e a permanéncia no ambiente universitário. O outro esludo (AUDI, 2004) se refere
a um protocolo para ava1iara acessibi1idade física ern escolas do ensino fundamental. Esse parece ser um tema que deverá
aparecer nos trabalhos futuros, pois existern novas leis que vern sendo formuladas e aprovadas, o que deverá ser estímulo
para novas pesquisas, principalmente com a politica de inclusilo de pessoas com deficiéncía ern ambiente de trabalho, lazar,
esporte e educacáo. A Figura 1 apresenta as categorías de pessoas com necessidades especiais enfocadas nas díssertacñes e
teses sobre Educacáo Especial

xxx

As categorias de pessoas com necessidades especiais mais estudados foram: 1) defIciéncia física (11); todas as
deficiéncias (lO) e deficiéncia mental (9). Estes dados diferern dos dados encontrados nos estudos já mencionados, pois a
categoria deñeíéncía mental aparece ern primeiro lugar ern todos os estudos sobre Educacáo Especial Outra grande
novidade nas pesquisas da área se refere a estudos que enfocam todas as categorias de deñcíéncía, Urn questionamento que
podemos fazer é: Porque isso ocorre nas díssertacóes e teses do Programa de Pós-graduaeáo ern Educaeáo ern Marília?
Urna razáo bastante provável deve estar relacionada com a estrutura do Departamento de Educacáo Especial e como a
estrutura do Curso de Pedagogia. Resgatando algumas informacñes, podemos verificar que o Departamento de Educacño é
formado por docentes com formaeñes ern nível de graduaeáo diferenciadas, como psicologia, pedagogia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional, servíco social e fisioterapia, O ponto de convergéncia é o trabalho desses profíssionais com a área de
Educaeáo. Urna segunda característica se refere 80 curso de pedagogia, que tern, ainda (2006) como estrutura curricular a
form"l'ilo ern nível de habílitaeñes e que oferece o curso para futuros professores que atuarilo com defíciéncía ffsica, ou
visual, ou auditiva ou mental. Nessa composicáo, podemos verificar que a estrutura curricular, após 1999, passou a
oferecer um elenco de nove disciplinas do tronco comum da HabiJital'ilo ern Educaeáo Especial e um menor número de
disciplinas especíñcas, que varia de 4 a 6, dependendo do tipo de deficiéncia a ser enfocado. Este dado é interessante, pois
apesar de a habílítaeáo enfocar categorias de deficiéncia, os docentes do departamento promoveram, durante tres anos
(1997 a 1999), uma discussáo sobre quais seriam os conteúdos comuns e os específicos para a form"l'ilo de professores
ern Educacáo Especial Assim, é possível vislumbrar que as pesquisas possam u1trapassar a camisa de forea das categorlas
de defíciéncía. Por outro lado, verificamos também, que pesquisa sobre categorlas específicas também silo enfocadas.
Nesse sentido, podemos notar que os trabalhos com a categoria deficiencia física eqnívalern 80S trabalhos que enfocam
deficiencia mental, pois a habilitaeáo ern defíciéncia física ainda parece ser a única a ocorrer no território nacional e está
sediada ern Marllia, que por sua vez produz reflexo na pés-graduacño.
Na Figura 2, podernos observar qua! é a fonte de informaeáo dos trabalhos desenvolvidos na Pós-graduacáo.

xxxx

Podernos veriñcar que os professores, a1unos e comunidade escolar silo as principais fontes de ínformaego. Dessa
forma, é possível afirmar que a mainria dos trabalhos ocorre ern ambiente escolar.

Salientamos que a categoria comunidade escolar se refere a trabalhos desenvolvidos junto aescola que tiveram como
informantes, além dos professores e a1unos, outros mernbros, como, por exernplo, diretores, coordenadores pedagógicos,
merendeira, inspetor de a1unos, pais e miles. Este dado também parece ser interessante, pois as pesquisas com estas
características tentaram estudar a escola de uma forma mais abrangente. Incluern-se, nesses estudos, o caráter de
interven9ilo ou de descricáo,

Na Figura 3, apresentamos qua! a procedéncia dos profissíonais e a1unos, ou seja, se de escolas públicas ou
particulares.

Observando a Figura 3, podemos notar que a grande mainria das pesquisas (38) foi realizada ern escolas públicas.
Em segundo lugar aparecern os centros de reabilitacáo e APAEs. Percebe-se, também, que poucas foram as pesquisas
realizadas ern escolas particulares. Essas ínformacñcs silo mníto sernelliantes com os achados de Nunes el al (2003, p.
149) se somamos as escolas públicas comuns e escolas PÚblicas especiais referirlas por aqueJes autores.

xxx

Na Figura 4, podemos fazer urna aná1ise mais pormenorizada sobre os locais ern que os estudos foram rea1izados.

xxx

Observando a Figura 4, verificamos que os centros de reabiJital'ilo, as classes especíais, classes comuns e
uníversidades foram os locais de desenvo1vímento de pesquisa mais indicados.
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Outro dado também interessante se refere a pesquisas que tentam estudar ambientes escolares comuns que tem
alunos com deficiencia inseridos. Essa também parece ser urna nova tendencia so se estudar o tema inclusiio.

A Figura 5 apresenta informacóes sobre o tipo de pesquisa desenvo1vida.

xxx

Podemos perceber que os estudos desenvolvidos tém, na sua maioria, um caráter descritivo. Esses dados parecem
ser os mesmos quando comparados com o trabalho de Nunes et al. (2003). Estes autores verifícaram que dentre 479
trabalhos de conclusiio, 269 se referiram a pesquisas com caráter descritivo, 94 estavam baseadas em esludo de caso e 72
em esludos experimentais ou quase experimentais.

A última categoria pesquisada se referiu so tipo de instrumento utilizado para coletar dados.

Observando a Figura 6, podemos notar que a entrevista foí um dos procedimentos mais utilizados, ou seja, os
estudos descritivos tiveram como base urna metodologia baseada na análise de concepcñes, opinilles e descricóes dos
informantes.

Procedimentos como filmagem e observaeáo também foram utilizados em sete trabalhos.
Podemos conchrir que o esludo implementado reveste-se de importancia para a área de Educacáo Especial so apresentar,
para a comunidade cíentífíca, a producáo do Programa de Pós-graduacño em Educacáo da Unesp de Marilia, bem como
apontar para outras tendencias de pesquisa que divergem, salutarmente, dos trabalhos em nívei nacional.
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