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A presente realidade evidencia uma dicotomia entre o direito e as condições de 
ensino realmente ofertadas. Por conta disso, o presente trabalho tem como objetivo 
geral estudar a trajetória escolar do aluno com deficiência até o Ensino Médio e 
específicos: conhecer as dificuldades encontradas até este nível de ensino e como as 
superou; analisar as expectativas sobre sua trajetória escolar; investigar as condições de 
ensino oferecidas neste nível de escolarização. A pesquisa foi realizada na escola 
estadual do município de Bauru que apresentou o maior número de matrículas de alunos 
com deficiências. Para a investigação foram utilizados como instrumentos de coleta de 
dados a análise de indicadores, anotações e registros de campo e a realização de 
entrevistas semiestruturadas com alunos, seus pais ou responsáveis, professores e 
direção escolar. Os resultados mostraram alto índice de evasão escolar no nível de 
ensino estudado, entretanto a pesquisa contemplou uma escola que segue na direção 
contrária. Apesar dos avanços foram encontradas muitas dificuldades na implantação de 
uma escola inclusiva. Com esse trabalho, esperou-se deixar dados e observações que 
possam contribuir com novos estudos na área que se debruçam sobre temáticas voltadas 
à escolarização de estudantes com deficiência. 
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