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      RESUMO 

O cenário escolar encontra-se cada vez mais em construção, fenômeno resultante 
da diversidade que permeia os espaços sociais, configurando modelos de sujeitos 
plurais. Esse arranjo social demanda da escola um papel no acolhimento desses 
sujeitos que nela chegam para que a partir dos conhecimentos que adquiram filiem-
se à sociedade com condições de intervirem sobre ela. Nesse contexto, o ensino de 
ciências e matemática, podem comprometer-se, para a formação destes indivíduos, 
disponibilizando seus arranjos de conteúdos, habilidades e competências 
indispensáveis à formação humana, para tanto a sala de aula deve ser para todos. 
Portanto, o estudo dessa dissertação visou problematizar e analisar as contribuições 
acadêmicas a respeito do currículo flexibilizado para o ensino de ciências e 
matemática para alunos com deficiências e transtornos. Para tal, buscamos entender 
como as publicações científicas têm contribuído com propostas de recursos, 
adaptações e formas de ensino de ciências e de matemática para a aprendizagem 
de alunos com deficiências e transtornos de aprendizagem na sala de aula. O estudo 
compreeendeu uma pesquisa de cunho qualitativo, com abordagem metodológica de 
estado do conhecimento, utilizamos a análise do conteúdo de Bardin para a análise 
dos trechos selecionados nos artigos corpus da pesquisa. O recorte de pesquisa 
pensado para esta dissertação incluiu os periódicos da área de ensino da CAPES de 
estrato A1, no período de 2008 a 2017. Como corpus de pesquisa selecionamos 41 
atigos. Estabelecemos três categorias a serem investigadas nos textos como 
relevantes para responder as perguntas de pesquisa, são elas: o panorama da 
pesquisa, o direcionamento do ensino e o interesse da pesquisa. No que se refere 
ao panorama da pesquisa identificamos que a região de predominância de artigos 
publicados é a região Sudeste, seguida das regiões Sul e Centro-Oeste. Quanto ao 
direcionamento do ensino, a deficiência mais abordada foi à visual, sendo a 
disciplina de física, a que mais está presente nos artigos selecionados. Como 
interesse de pesquisa evidenciaram-se, sobretudo as preocupações que 
relacionaram a aprendizagem dos alunos com deficiência em sala de aula regular 
com a formação dos professores de ciências e matemática, e na discussão de 
aspectos do currículo do ensino inclusivo. Nesta categoria, fizemos um levantamento 
de flexibilizações curriculares por meio da identificação de intervenções didáticas e 
alternativas de material à inclusão de alunos em salas de aula. Concluímos que 
ainda há lacunas diante deste panorama que podem ser preenchidas, caso os 
pesquisadores da área de ensino de ciências e matemática, tenham interesse em 
conversar a respeito do ensino inclusivo de ciências e matemática, a partir de 
contribuições significativas para o tema. 
Palavras-chave: Inclusão, Ensino de ciências e matemática; Periódicos Capes, 

Flexibilizações e adaptações curriculares. 
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ABSTRACT  

The school scene is increasingly under construction, a phenomenon resulting from 
the diversity that permeates social spaces, configuring models of plural and 
increasingly different subjects. This social arrangement demands of the school a role 
in the reception of different subjects that arrive in it, so that from the knowledge that 
acquires to join the society with the conditions to intervene on it. In this context, 
science and mathematics teaching can commit itselfs to the formation of the 
individuals in order to making available the discipline’s contents arrangements, skills 
and competences indispensable to human formation, so the classroom should be for 
everyone. Therefore, the study of this dissertation aimed to problematize and analyze 
the academic contributions regarding the flexible curriculum for science education for 
students with disabilities and disorders. To do this, we seek to understand how 
scientific publications have contributed proposals of resources, adaptations and 
forms of teaching to assist the inclusive science teaching for these students in a 
regular classroom. The study comprised a qualitative research, with methodological 
approach of knowledge state; we used the Bardin’s analysis of the content to analyze 
the selected excerpts in the corpus articles. The research cut of the dissertation 
included the academic magazines of science education area of CAPES, stratum A1 
from 2008 to 2017. As research corpus, 41 articles were selected. We establish three 
categories to be investigated in the texts as relevant to answer the research 
questions, which are: the research landscape, the direction of science education and 
the interest of the research. Regarding the research landscape, we identified that the 
region of predominance of published articles is the Southeast region, followed by the 
South and Center-West regions. Regarding the direction of science education, the 
most addressed disability was visual, being the physics discipline appears in the 
content of the selected articles. As research interests, it was highlighted, above all, 
the concerns that related the learning of students with disabilities, in the regular 
classroom with the formation of teachers of science and mathematics, and in the 
discussion of aspects of the inclusive education curriculum. In this category, we 
conducted a survey of curriculum flexibilities through the identification of didactic 
interventions and material alternatives to the inclusion of students in classrooms. We 
conclude that there are still gaps in this scenario that canbe filled if researchers in the 
area of science and math education are interested in talking about inclusive science 
and math education, based on significant contributions to the theme. 
 
Keywords: Inclusion, Science education; Periodical Capes, Flexibilizations and 
curricular adaptations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A motivação pela temática da inclusão surgiu de uma inquietação a partir da 

minha prática pedagógica, uma vez que, enquanto professora de ciências e biologia, 

nos ensinos fundamental, médio e profissional, tenho vivenciado no ambiente 

escolar atual, classes cada vez mais heterogêneas, compreendendo alunos com 

diferentes dificuldades, transtornos e deficiências1. Nas funções que exerço tanto a 

de professora como a de psicopedagoga percebo um ambiente escolar diverso 

onde, a partir dessa constatação, busquei, nessa pesquisa, problematizar questões 

da educação inclusiva para o ensino de ciências e matemática, para o acesso e 

inclusão dos alunos nas ações já pensadas, realizadas e testadas por professores e 

pesquisadores da área de ensino de ciências e matemática em suas pesquisas 

acadêmicas. 

Consideramos que o espaço escolar deveria refletir as demandas sociais e, 

por isso reproduzir um ambiente mais plural de forma a respeitar as diversidades. 

Nesta direção, o ensino, em particular o de ciências e de matemática, depara-se, 

também com a necessidade de proporcionar aos indivíduos, que chegam à escola, 

um contexto tanto focado no sujeito e nas suas particularidades como na sua 

inserção social.  Portanto, aprender ciências e matemática não deveria ser privilégio 

de um grupo ou minoria, e sim de todos os envolvidos no processo educativo. A 

ciência deve ser alcançável, ser acessível ao sujeito comum, quer dizer, abrangendo 

a ideia de que “é imprescindível que cientistas e educadores estabeleçam diretrizes 

para o ensino de ciências que efetivamente atendam à maioria da população 

brasileira” (KRASILCHIK, 1992, p.6). 

 A ideia de ciência voltada ao cidadão comum está presente nas 

considerações de Chassot (2003, p.3) quando defende a alfabetização científica no 

sentido da ciência como linguagem “assim, ser alfabetizado cientificamente é saber 

ler a linguagem em que está escrita a natureza”. Além disso, o autor considera que 

na promoção da alfabetização científica é necessário “pensar mais amplamente nas 

possibilidades de fazer com que alunos e alunas, ao entenderem a ciência, possam 

compreender melhor as manifestações do universo”. 

                                                
1 Considera-se pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” 
(BRASIL, 2015, p.1). 
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Portanto, sustentamos que ter acesso ao saber científico não deveria ser 

privilégio exclusivo de um grupo ou classe social, mas democratizado, 

disponibilizado e compartilhado, uma vez que as experiências “naturais” são 

vivenciadas e experimentadas por todos. Aprender ciências significa clarificar os 

fenômenos científicos que percebemos no nosso entorno, além de nos fomentar a 

criticidade, tão necessária para o exercício da cidadania e luta por direitos sociais. 

Neste viés, Silva e Ciccillini (2010, p.1) apontam a “importância que os conteúdos 

científicos assumem nas formulações dos currículos escolares”, uma vez que para a 

construção do currículo de ciências é necessário conciliar as dimensões políticas, 

sociais, culturais e econômicas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)2 “os objetivos de 

Ciências Naturais no ensino fundamental são concebidos para que o aluno 

desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica” (BRASIL, 1998, p.32). Quanto ao ensino médio, os PCN explicitam que, 

o aprendizado deve  

contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também para 
uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a interpretação 
de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e equipamentos 
do cotidiano social e profissional, assim como para a articulação de 
uma visão do mundo natural e social (BRASIL, 2000, p.7). 
 

             O mesmo documento refere-se que no ensino da matemática, sua 

aprendizagem está 

ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado;      
apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe 
vê-lo em suas relações com outros objetos e  acontecimentos. 
Assim, o tratamento dos conteúdos e compartimentos estanques e 
numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em 
que as conexões sejam favorecidas e destacadas (BRASIL, 1997, 
p.15). 

 
 O ensino de ciências e matemática, então, constituem importantes 

possibilidades pedagógicas para preparar o aluno para as demandas emergentes da 

sociedade contemporânea, de forma a integrar conhecimentos científicos ao bem-

estar dos indivíduos. Quer dizer, independentemente do nível de compreensão que 

                                                
2 Embora tenhamos conhecimento que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tanto para o 
ensino médio como fundamental está chegando como normativa para definir aprendizagens no 
ensino básico assim como nortear os currículos, entendemos que o material empírco a ser consultado 
nessa pesquisa pode não proporcionar questões que problematizem esse documento. 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 



15  

os alunos possam alcançar esse é um conhecimento relevante para todos. 

Evidencia-se que o objetivo, destes ensinos, não pode ser apenas a transmissão de 

conhecimento, mas ao promover a aprendizagem, contribuir com conhecimentos que 

complementem e ampliem o conhecimento do aluno, uma vez que ele traz consigo 

suas bagagens, vivências do cotidiano, que muitas vezes, esbarra-se com o olhar 

científico. 

Desse modo, ao relacionarmos o ensino de ciências e o de matemática às 

questões da contemporaneidade para a relevância das práticas didático-

pedagógicas, é que trazemos a discussão da aplicação da disciplina ao longo do 

tempo. Ou seja, como estas discussões foram estabelecidas para um repensar das 

práticas voltadas ao ensino.  

Sendo assim, estabelecendo um panorama destes argumentos com relação 

ao ensino de ciências especificamente, ressaltamos que somente a partir de 1971, 

com a Lei no 5.692, a presença da disciplina passa a ter caráter obrigatório nas oito 

séries do primeiro grau no cenário nacional. Entretanto, em 1961 já tinha sido 

promulgada a determinação do ensino das ciências naturais, que deveria ocorrer 

apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial. Porém, justificado pelo 

contexto educacional da época, esse ensino apontava para uma tendência mais 

tradicional, com a mera transmissão de conhecimentos com aulas de cunho 

expositivo. E passados, 30 anos, podemos perceber que “o ensino de Ciências 

atualmente ainda é trabalhado em muitas salas de aula não levando em conta 

sequer o progresso relativo que essa proposta representou” (BRASIL, 1998, p.20). 

Com a disciplina de matemática, numa contextualização histórica, a mesma 

só é identificada como área importante da educação na transição do século XIX para 

o século XX. Dentre algumas mudanças consideráveis para o ensino da disciplina, 

destacamos na década de 60, o Movimento da Matemática Moderna, na reforma 

baseada nas contribuições de estudiosos matemáticos e ideias de Jean Piaget cujo 

“objetivo central consistia na exposição de toda a matemática de forma axiomática e 

unificada, em que as estruturas seriam os elementos unificadores” (BERTI, 2005, 

p.10). Dentre todas as reformas do ensino de Matemática, pode-se dizer que o 

Movimento Matemática Moderna foi a que se tornou mais conhecida no Brasil 

(BERTI, 2005). 

Embora os ensinos de ciências e de matemática tenham passado por 

transformações ao longo do tempo, não podemos deixar de mencionar a 
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valorização, oferecida pelo governo americano, para estas áreas durante o 

lançamento do primeiro foguete soviético - o Sputinik, em 1957; ao perceber sua 

desvantagem tecnológica em relação aos soviéticos (BERTI, 2005). 

Com base nessas considerações, no que concerne ao ensino, podemos dizer 

que o modelo com caráter preparatório e enciclopédico tem sido muito questionado, 

sobretudo depois das transformações científicas e tecnológicas transcorridas na 

sociedade atual por tornar a educação cada vez mais excludente (VIVEIRO e BEGO, 

2015). Por exemplo, abordagens, como a da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

incorporam-se aos conteúdos do ensino de ciências/matemática, associando-se as 

tendências pedagógicas progressistas, abordando temáticas a partir da vertente 

social relevante, aproximando as ciências naturais/matemática das ciências 

humanas e sociais (BRASIL, 1998). O que vem demonstrando que as ciências 

acompanham os movimentos da sociedade e os impactos das mudanças na sua 

constituição, tal como exigindo nas escolas um currículo direcionado para o alcance 

destes objetivos.  

Diante disto, especificamente sobre o currículo de ciências, os pesquisadores 

consideram que 

para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de Ciências Naturais 
o conhecimento científico é fundamental, mas não suficiente. É 
essencial considerar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 
relacionado à suas experiências, sua idade, sua identidade cultural e 
social, e os diferentes significados e valores que as Ciências Naturais 
podem ter para eles, para que a aprendizagem seja significativa 
(BRASIL, 1998, p.27). 
 

  Isto nos remete a uma visão mais ampliada de todos que chegam à escola 

apresentam suas possibilidades de aprender, onde o professor é o mediador do 

processo ensino e aprendizagem, de forma a buscar a inclusão dos alunos nas suas 

ações pedagógicas para o ensino, possilitando que o aluno compreenda a realidade, 

advinda de qualquer natureza, para o aluno.  

 A proposta da educação inclusiva surge a fim de oportunizar uma educação 

para todos, na qual “a escola não se constitui de maneira diferente” das outras 

instâncias sociais, uma vez que integra um “território institucional expressivo da 

cultura em que se insere”, e com isso “sofre pressões para acompanhar os novos 

tempos e lidar melhor com a diversidade do público que deve atender”(BRASIL, 

2005, p.7). 
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Para Instituto Alana (2016, p.2) em relação a inclusão nas escolas  

Em todo o mundo, a educação inclusiva vem permitindo que 
estudantes com e sem deficiência percorram sua trajetória escolar 
lado a lado, na mesma sala de aula. A educação inclusiva é prática 
indicada e reafirmada em diversas declarações internacionais, leis 
nacionais e políticas de educação. Essas políticas, somadas aos 
esforços dos defensores dos direitos das pessoas com deficiência, 
têm levado a um aumento substancial do número de alunos com 
deficiência que recebem educação escolar junto de seus colegas 
sem deficiência.  

 

Esse modus operandi de ensino permite a convivência entre os grupos, 

permitindo que todos possam aprender, ao valorizar a diversidade como condição 

que favorece a aprendizagem, levando em consideração as limitações apresentadas 

pelos sujeitos, constituindo um conjunto de informações necessárias à elaboração 

dos planejamentos de ensino (MANTOAN, 2003). 

Trabalhar com diversidade inclui perspectivas inúmeras por inserir aspectos 

como gênero, sexualidade, raça etc. contextualizando-os em nossas sociedades, e 

dadas à característica polissêmica da própria palavra, esclarecemos que o foco 

desse estudo está nas deficiências e transtornos que interferem na aprendizagem. 

Com isso, pessoas com ou sem deficiências exigem “respostas educativas 

adequadas, além de medidas preventivas para evitar que, na escola, os casos se 

originem ou se intensifiquem” (BRASIL, 2006, p.32). Quer dizer, estar no jogo da 

aprendizagem significa nem sempre aprender. Na maioria das vezes as pessoas 

podem apresentar dificultades intrínsecas e extrínsecas ao aprendizado.   

No que diz respeito ao ensino de ciências e de matemática, entendemos que 

se constitui fato que o conhecimento, seja ele científico ou da matemática, está 

presente em toda parte, e, portanto o mesmo pode suscitar interesse para a maioria 

dos alunos. Vivemos na era tecnológica, numa época em que os números, índices 

estão em evidência, ou seja, na qual as preocupações do homem com as diversas 

dimensões da vida social se intensificaram, apontando-nos que saber ler esse 

mundo fica cada vez mais necessário aos indivíduos, exigindo-se com isso um 

ensino frente a estas transformações.  

Nesta perspectiva desafiadora, Souza e Justi (2007, p.3) entendem que o 

ensino de ciências, por exemplo, compreende um grande desafio “que a grande 

maioria dos educadores está vivendo no atual momento: incluir os excluídos do 

processo educativo global, tendo que lidar com as diferenças e suas incertezas”, e 

que provavelmente não é diferente para o ensino da matemática. 
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No entanto, para autores que militam na educação inclusiva, os debates 

atuais sobre inclusão no ensino escolar brasileiro “têm diante de si um desafio para 

encontrar soluções que possam responder sobre o acesso e permanência dos 

alunos com necessidades educacionais especiais presentes na rede pública de 

ensino” (LIPPE e CAMARGO, 2013, p.2). É relevante mencionarmos que a 

terminologia, aluno com necessidade educacional especial, aqui referida, era 

utilizada para definir aquele que apresentasse  

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas 
não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas 
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – 
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes (BRASIL, 2000, p.2). 
 

           Com os avanços na área da educação inclusiva, promovidos por movimentos 

de grupos sociais entende-se que a terminologia utilizada consensualmente hoje em 

dia é a da pessoa com deficiência. Onde 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, p.1). 

 

         Todavia nos parece que a sociedade tem se mostrado engajada e participativa 

no que se refere à necessidade da garantia da escolarização dos alunos com 

alguma deficiência, público este contemplado pela legislação mais recente 

(BRASIL,2015). Quanto ao direito à escolarização destas pessoas, tal enfoque é 

dado no texto da Lei 13146, no Capítulo IV, Art. 27 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015, p.6). 
 

Mas, precisamos reconhecer que o tema desperta muitas divergências, não é 

simples, muito pelo contrário, é extremamente complexo, por vezes, promovendo 

debates entre os que a defendem e os que são contrários à permanência destes 

alunos com diferentes especificidades em classes regulares. Além disso, o tema 
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alavanca discursos padronizados, ideias do senso comum e pré-conceitos acerca 

dos indivíduos com alguma deficiência ou transtorno e das possibilidades destes 

sujeitos escolares aprenderem ou não. 

Santos et al (2016) apontam que de acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é possível perceber que 

As pessoas com deficiência apresentaram taxas de alfabetização 
menores do que a população total em todas as regiões brasileiras. A 
equiparação de oportunidades para todos é um dos elementos da 
base de direitos humanos. Por isso, tanto as diferenças entre as 
regiões como entre pessoas com e sem deficiência são uma grande 
preocupação de todos os níveis de governo (BRASIL, 2012, p.18). 

 

Neste viés, estudos apontam questões relevantes, tal qual a de “que os 

professores das classes regulares, muitas vezes, rejeitavam a proposta de 

integração por acreditarem que não possuíam condições concretas e subjetivas para 

terem uma atuação adequada com o deficiente” (PETEAN e BORGES, 2002, p.6). 

Bem verdade, que a inclusão é mais complexa do que a simples inserção do aluno 

na escola/sala, é de fato, o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que seja 

viabilizada, a partir das particularidades e necessidades específicas dos sujeitos. 

Entendemos que para alcançarmos uma nova realidade urge a escola e os 

professores se apropriarem dessas discussões voltadas de ensino inclusivo, uma 

vez que precisam adaptar-se, organizar-se e criar estratégias metodológicas e 

didáticas de modo que possam atingir os objetivos da educação inclusiva.  

Mantoan (2003) entende ser necessário que as escolas venham a aderir 

definitivamente à perspectiva da inclusão transformando-se. Compreendemos 

também que para efetivação desta inclusão, perpassa um conjunto de mudanças 

que vão desde a formação do docente, a estrutura da escola, bem como o currículo 

que deve atender não exclusivamente a este aluno, de maneira específica, mas a 

todos do espaço escolar. Todos envolvidos com a escola (gestores, professores, 

políticos etc.) precisam assumir também os desafios da educação inclusiva, com a 

revisão de concepções, relações interpessoais, técnicas e recursos de ensino, 

visando favorecer a aprendizagem para todos os alunos. 

No que diz respeito à infra-estrutura adequada, fica iminente o investimento, 

participação da esfera política e seu comprometimento com as demandas da 

educação inclusiva, a fim de garantir além do acesso a permamência dos alunos 

com deficiência ou transtorno no espaço da escola regular. Investimentos estes, no 
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tocante a recursos materiais, adequações arquitetônicas e formação continuada 

docente. 

No caso específico do docente fica premente a necessidade do saber 

planejar, organizar o trabalho pedagógico, bem como viabilizar, propostas 

pedagógicas que auxiliem o melhoramento das suas práticas, em resposta às 

necessidades apresentada pelos grupos com deficiência ou transtorno. Para o 

desenvolvimento da prática educativa, o professor precisa estar capacitado a 

perceber, anteriormente a este processo, as particularidades destes alunos e tentará 

adaptar seu fazer, a fim de possibilitar o atendimento às deficiências e transtornos 

apresentados pelos mesmos. Camargo et al (2009, p.1) considera que “na lógica da 

inclusão as diferenças individuais são reconhecidas e aceitas e constituem a base 

para a construção de uma inovadora abordagem pedagógica”. 

Esclaremos que a intenção de atender às novas demandas não são apenas 

para os docentes, mas não descartamos a relevância da formação e da informação 

de forma a encontrar maneiras de executar e refletir sobre a prática educativa, 

compartilhando as situações que favoreçam enfrentar o desafio da educação mais 

inclusiva. E as discussões sobre o ensino de ciências e de matemática inclusivos 

apontam que para a aprendizagem dos alunos com deficiência ou transtorno é 

necessário entender o currículo como híbrido. Quer dizer, um currículo 

compreendendo políticas, demandas sociais de cada comunidade, das disciplinas de 

referência, assim como outros componentes que concorrem com o que vai ser 

ensinado em cada etapa escolar (LOPES, 2006). 

Segundo Perrenoud (2001 apud BRASIL, 2008, p.8), “grande parte das 

estratégias de ensino utilizadas pelo professor deve ser adaptada às características 

dos alunos, à composição da classe e a história das relações entre os educandos e 

entre eles e o professor”. Nesse sentido, para a prática do ensino de ciências e 

matemática, sob a ótica inclusiva, começa a surgir à ideia de um currículo adaptado, 

ou seja, aquele que contribui para a sistematização das práticas educativas, 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, objetivando a promoção do saber 

científico, dentro da realidade escolar. 

No contexto da educação inclusiva, algumas pesquisas têm caminhado no 

sentido de viabilizar propostas pedagógicas inclusivas. São pesquisas que visam 

desenvolver adaptações, adequações ou flexibilizações curriculares direcionadas e 

adaptadas necessidades reais dos alunos contribuindo com discussões e reflexões 
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de exemplos que propiciem esta prática pedagógica e que constituam parte do 

projeto político pedagógico da escola. Nesse sentido, pensamos ser indispensável 

entender como tem se dado este movimento nas publicações da área do Ensino da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de modo 

a pensar em modelos de ensino que permitam o acesso ao ensino de ciências e 

matemática a todos, de modo plural e inclusivo. 

Neste contexto, cabe-nos perguntar: Quais têm sido os espaços ocupados 

pelo ensino de ciências e matemática inclusivos nas pesquisas nessas áreas? Como 

as produções acadêmicas têm refletido a respeito do currículo de forma a possibilitar 

o ensino de ciências e matemática para os alunos com deficiências e transtornos em 

geral? 

            Com base nessas considerações e perguntas de partida formulamos os 

seguintes objetivos para investir nessa pesquisa: 

-Objetivo Geral: Analisar as contribuições acadêmicas para o ensino de ciências e 

matemática nos periódicos do estrato A1, nos anos de 2008 a 2017, para alunos 

com deficiência ou transtornos. 

-Objetivos Específicos: 

1- Identificar como os conceitos, tais como diferença, exclusão, identidade e 

individuação nos contextos sociais, têm sido discutidos no ensino de ciências em 

artigos A1 da área de ensino.    

2- Compreender a importância do ensino de ciências e de matemática inclusivos 

para a promoção do saber para o aluno com deficiência ou transtorno. 

3- Identificar nas produções acadêmicas possibilidades e orientações para a 

promoção do ensino de ciências e de matemática para alunos com essas 

especificidades. 

4- Verificar nas produções acadêmicas, abordagens curriculares, seja nas formações 

docentes, bem como nas adequações curriculares com propostas de recursos e 

metodologias de ensino para auxiliar o ensino de ciências e de matemática 

inclusivos para os alunos em uma sala de aula regular. 

        Para a concretização dos objetivos de pesquisa propostos, a presente 

dissertação está organizada em capítulos. O segundo capítulo destaca marcos 

teóricos relevantes tal qual a valorização da diversidade e da individuação do sujeito 

como peças importantes para discutir a exclusão/inclusão, os 
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estereótipos/homogenização e a identidade. No terceiro capítulo foi feita uma 

abordagem da educação inclusiva no Brasil em consonância com o ensino de 

ciências e da matemática, trazendo uma breve alusão sobre a Base Nacional 

Curricular Comum. O quarto capítulo caminha pelo campo do currículo, sua 

relevância, as teorias que o cercam, seu compromisso social e seu percurso para a 

efetivação do ensino de ciências e matemática inclusivos. O capítulo cinco é 

destinado ao percurso metodológico pelo qual a pesquisa foi direcionada, 

descrevendo, quadro metodológico, o corpus, o levantamento e a análise dos dados. 

O sexto capítulo apresentará os resultados da pesquisa com base no referencial 

teórico. Finalizando, o sétimo capítulo será destinado à discussão, onde os 

significados dos resultados encontrados serão comentados à luz do referencial 

teórico e impressões das autoras. Nas considerações finais é realizado um balanço 

entre o que objetivamos na pesquisa e o que foi realizado, apontanto os limites da 

pesquisa e questões que ficaram para serem respondidas nas próximas 

investigações dentro desssa perspectiva. 
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2 A VALORIZAÇÃO DA DIFERENÇA 

 

 Nesse capítulo buscamos discutir algumas ideias centrais que servirão de 

base teórica para entender a educação inclusiva tais como a discussão do que é ser 

diferente relacionada com aspectos de exclusão social, assim como a da identidade 

como um conceito mais apropriado para entender a individuação.  

 

2.1 AS DIFERENÇAS NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Para começo de debate, entendemos que ao tratarmos das relações sociais é 

fundamental alicerçarmos o discurso numa perspectiva humanística. Para tanto, 

enfatizamos que o humanismo é uma perspectiva de mundo que nos filiamos, uma 

vez que pode contribuir com o entendimento das diferenças entre os seres humanos, 

tal como, “o Humanismo se define como qualquer filosofia ou visão de mundo que 

coloque o homem e os valores humanos como medida de todas as coisas, 

reafirmando a dignidade humana e seu papel no mundo” (NEPOMUCENO, 2005, 

p.5). 

Os direitos tornam-se fundamentais na garantia da expressão da identidade 

do sujeito por meio das relações sociais. Portanto, trazemos como aspecto, a ser 

aprofundado, o discurso do respeito à diversidade, como um direito social por 

promover a inclusão do indivíduo.  

O conceito de diversidade aqui apresentado tem sua origem no movimento do 

multiculturalismo, que considera que a sociedade caracteriza-se por uma diversidade 

cultural, que não pode ser hierarquizada por nenhum critério absoluto. O termo 

multiculturalismo, nesse sentido, é utilizado para “advogar uma política de tolerância 

e respeito entre as diferentes culturas” (SILVA, 2000, p.44).  

           No tocante ao desafio incorporado às questões da diversidade e discursos 

presentes nas problemáticas das sociedades contemporâneas, Candau (2012), faz 

referência aos direitos humanos, construídos no contexto histórico-social da 

contemporaneidade, servindo como base para a construção de sociedades 

democráticas e igualitárias, ainda que se identifique que continuamente estejam 

sendo violados. Gomes (2012) corrobora com essa visão esclarecendo que a 

diversidade realiza-se em meio às relações de poder e do crescimento das 
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desigualdades e da crise econômica que se acentuam no contexto nacional e 

internacional, entendida como construção histórica, social, cultural e política das 

diferenças.  

Neste contexto, parece haver uma relação estreita entre poder, status, 

condição sócio-econômica para promoção de visibilidade social, e 

consequentemente ter assegurados os direitos do indivíduo pode demandar 

manifestações pela luta destes mesmos direitos. Candau (2012) afirma que a 

diversidade adquire cada vez mais relevância através dos movimentos de afirmação 

dos direitos coletivos, sociais, culturais, econômicos e ambientais. Movimentos 

sociais impulsioram avanços no direito à educação das pessoas com necessidades 

especiais, como a elaboração da legislação da Política de Educação Especial na 

Perspectiva de Educação Inclusiva, implementada em 2008, representando um 

marco legal importante no cenário da educação inclusiva. Assim como o 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua oficial da 

comunidade surda (TONATTO e MORAES, 2015).   

Não podemos perder de vista, o caráter político e normativo que foi dado ao 

tema dos direitos humanos, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada 

em Viena, em 1993. Nessa conferência foi firmado, entre os países participantes3, o 

compromisso com a democracia e a busca por uma sociedade humanizada, 

enfatizando, assim as responsabilidades do Estado (nação) de proteger e promover 

as liberdades fundamentais de todas as pessoas sem distinção de qualquer 

natureza, incluído além da questão da dignidade, a demanda 

do valor inerente à pessoa humana, e que a pessoa humana é o 
tema central dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, 
devendo, consequentemente, ser o seu principal beneficiário e 
participar ativamente na concretização de tais direitos e liberdades 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993, p.1). 
 

Por esses pressupostos, não há como o indivíduo, seja ele quem for, não ser 

valorizado, bem como seus direitos reafirmados, sendo que o respeito à sua 

dignidade constitui o cerne do processo, para que seja reconhecido como sujeito 

social, livre e participante ativo das mudanças sociais. O texto da Conferência 

Mundial de Direitos Humanos reforça que a diversidade deve ser prioridade e dever 

                                                
3 Participaram delegações oficiais de 171 Estados, além de reunir 2.000 organizações não 
governamentais, 813 ONGs de caráter governamental, instituições nacionais encarregadas da 
proteção dos direitos humanos nos respectivos países,acadêmicos e personalidades diversas 
reconhecidas internacionalmente por sua atuação na matéria, diretores de agências especializadas 
da família das Nações Unidas. 
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do Estado: 

As particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em 
consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais 
e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de 
seus sistemas políticos, econômicos e culturais (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993, p.3) 
 

Faz-se, indiscultivelmente, compromisso do Estado, uma vez que configura a 

política vigente, assegurar os direitos dos sujeitos sociais, principalmente aqueles 

cuja representação ainda é fragilizada em função da negação daquilo que se faz 

necessário para sua convivência de maneira igualitária em sociedade. 

Tal citação acima da Organização das Nações Unidas (ONU) ratifica um 

conjunto de direitos fundamentados nas diferenças entre os indivíduos, direitos 

esses alicerçados no conhecimento e valorização das especificidades sociais, 

econômicas e culturais dos diferentes grupos que convivem no exercício da 

cidadania. Dessa forma, é possível pensar em uma pluralidade cultural para o 

alcance da pluralidade humana, ou seja, aquela voltada ao “conhecimento e à 

valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que 

convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às 

relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira” 

(BRASIL, 1997, p. 19). Essa pluralidade marca as diferenças presentes nos sujeitos 

e reproduz-se, nos ambientes sociais, evidenciada como um reflexo no contexto 

escolar, como consequência da nossa formação populacional, bem como pela 

representação dos mais variados estereótipos de indivíduos com suas 

particularidades e especificidades, por vezes não notáveis visualmente.  

Para Arendt (2018) a pluralidade humana é constituída por um duplo aspecto, 

o da igualdade, como aquele que nos permite reconhecer como iguais em termos de 

passado e de futuro e, nem tão iguais (diferença) quando tentamos nos fazer 

entender.  E, para essa autora é o balanço entre a igualdade e a desigualdade que 

nos permite fugir do (falso) homogêneo modelo que tem assolado a nossa escola.  

O que mais tem deixado de contribuir no sentido dos direitos humanos tem a 

ver com o que cotidianamente é entendido como o totalitarismo do neoliberalismo 

(CHAUI, 2018), o qual inibe a pluralidade humana por meio do silenciamento dos 

discursos e pela homogeneização das diferenças, e, portanto no movimento de não 

aceitação do outro. Por outro lado, é importante que se produza um movimento 
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contrário, o de aprofundar a cidadania da estranheza, ou seja, aquela, articulada nas 

ações, na liberdade e na pluralidade social, e nesse sentido buscar algo que não 

seja exatamente um consenso, mas um afastamento no que há de diferente entre as 

pessoas (ARENDT, 2018).  

Em um modelo de organização social segregatória, ao contrário de uma 

emancipatória, alguns grupos sociais são marginalizados, acarretando um 

movimento nítido de exclusão, na falta de representação dos mesmos. A segregação 

tem sido histórica, uma vez que desde os tempos mais remotos em que “a extrema 

diversidade das sociedades humanas raramente apareceu aos homens como um 

fato, e sim como uma aberração exigindo uma justificação” (LAPLANTINE, 1996, p. 

27). Exemplo disso pode ser visto no paradigma da normalidade e da superioridade 

manifestada por alguns grupos sociais, reproduzindo intolerância e distanciamento 

com aquilo que julgam ser diferente e estranho à sua realidade. Esta negação em 

perceber o outro e suas representações dá margem a produção de estereótipos que 

Podem ser desenvolvidos por generalização e especificação. A 
generalização manifesta o processo mental através do qual 
tendemos a associar a toda uma categoria de pessoas, certas 
características que uma ou poucas pessoas conhecidas possuem, ao 
passo que a especificação atribui a determinada pessoa qualidades 
ou defeitos considerados pertencentes a todas as pessoas da 
mesma categoria. (LAKATOS, 1990). 

 

A generalização, por vezes infundada, é fruto de conceitos estabelecidos, e 

acaba por provocar a exclusão dos indivíduos alvo de estereótipos, quase sempre 

negativos, que os isola e os distancia do contato social com seus pares, gerando 

grupos sociais fechados. Para Oliveira (2000), sendo a exclusão um fenômeno real 

da sociedade moderna não é mais concebível que às ciências da educação ignorem 

este fato, desafiando as mesmas a buscarem respostas renovadas. 

         A identidade entra na discussão como uma condição própria e inerente do ser 

humano, pode significar ruptura com concepções e práticas preestabelecidas, para o 

reconhecimento de identidades distintas, como parâmetro de possibilidade de 

convivência social e harmônica. Para tal harmonia, uma cultura não pode se 

sobrepor à outra. Neste sentido, alguns autores, como Santos (1997, p.12) defendem 

que todas as culturas são incompletas e problemáticas.  

A incompletude provém da própria existência de uma pluralidade de 
culturas, pois se cada cultura fosse tão completa como se julga, 
existiria apenas uma só cultura”. E completa argumentando, que, 
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“aumentar a consciência de uma incompletude cultural até o seu 
máximo possível é uma das tarefas mais cruciais para a construção 
de uma concepção multicultural de direitos humanos.  

 

          Considerando as demandas advindas da sociedade, cada vez mais 

globalizada, a aceitação ao outro e a sua cultura representam um exercício de 

respeito e, sobretudo alteridade como devolutiva a estas diferenças, cada vez mais 

presentes e marcantes no contexto social, reforçando a necessidade do respeito 

mútuo para a pacífica convivência entre os grupos. Pelo direito de sermos diferentes, 

é que precisamos estabelecer um território de plena convivência nos espaços 

sociais, sendo um deles o ambiente escolar, local onde passamos parte de nossa 

vida, convivendo com ideologias que devem ser respeitadas, potencializadas e 

valorizadas. O ideal seria silenciar assim qualquer relação de exclusão, quer seja por 

questões de ordem econômica, social cultural ou entre outras por intermédio do 

empoderamento de todos os grupos sociais.  

Silva (2003) afirma que, para a análise das relações de poder, devemos focar 

em quem produz e reproduz a diferença e, que até no discurso, aparentemente 

generoso, de quem pratica a tolerância, há determinada superioridade “onde a 

noção de respeito implica certo essencialismo cultural, pelo qual as diferenças 

culturais são vistas como fixas como já definitivamente estabelecidas, restando 

apenas respeitá-las” (SILVA, 2010, p.88).  

Portanto, mesmo que tenhamos culturas diversas, algumas delas têm mais 

valor socialmente do que outras e, por isso são legitimadas em detrimento às outras 

(OLIVEIRA, 2013). Esse mesmo autor aponta que o sistema escolar ajuda a encobrir 

culturas pela simples falta de discussão das diferenças, reforçando a 

homogeneização já apontada. Quanto aos grupos sociais, Oliveira (2013, p.32) 

ressalta que na nossa sociedade, assim como na escola “homens são mais 

valorizados que as mulheres, os brancos possuem mais vantagens do que os 

negros, os heterossexuais são mais aceitos do que os homossexuais, o católico é 

mais “bem visto” do que o candomblecista”. Nesse sentido, poderíamos acrescentar 

que o aluno “normal” é mais aprovado socialmente do que o aluno deficiente pelo 

sistema escolar. Ou seja, “as pessoas diferentes têm sido aprisionadas em rótulos 

ideologicamente engendrados e repassados pela sociedade e pela cultura, arcando 

com um ônus que lhes vem custando caro” (MOURA, 2008, p.45). 

             Para Candau (2011) a coexistência de diferenças em uma mesma 
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sociedade leva-nos a pensar que não há uma cultura pura e que a relação entre 

culturas diferentes nem sempre é calma e pacífica. Portanto, essa autora advoga um 

interculturalismo (crítico) na educação onde o mote é o respeito e reconhecimento 

do outro como tendo formas de pensar e agir diferentes.  

 A escola como espaço social democrático, onde o direito à educação é 

assegurado legalmente, reproduz esta diversidade e deve legitimá-la como 

compromisso cidadão, ético e social por meio de “contextos educacionais capazes 

de ensinar todos os alunos” (MANTOAN, 2008, p.59).  

 

2.2 A IDENTIDADE MODELADA 

 

De uma forma geral, podemos entender que a identidade configura 

“simplesmente aquilo que se é uma característica, um fato autônomo, que só tem 

referência a si própria” (SILVA, 2000, p.74).  

  Na tentativa de buscar, relações sociais, não excludentes, o panorama sugere 

atrelar o discurso de identidade com o da diversidade e o da alteridade. Onde, o 

princípio da alteridade expressa à qualidade ou estado do que é outro, ou do que é 

diferente, definindo uma relação de interação e dependência com o outro. Numa 

abordagem antropológica a alteridade é “uma relação que nos permite deixar de 

identificar nossa pequena província de humanidade, e correlativamente deixar de 

rejeitar o presumido “selvagem” fora de nós mesmos” (LAPLANTINE, 1988, p.23). 

Este argumento desmistifica a ideia do indivíduo como o centro do universo, 

ampliando seu “campo de visão” ao perceber o outro como ser distinto e uno 

(ANDERY et al, 2012, p. 63). 

No contexto da identidade, Bauman (2000) aponta que a marca da sociedade 

moderna remete à apresentação de uma atividade reencenada diariamente, o que 

consiste na reformulação e renegociação constantes desta rede de entrelaçamentos 

sociais. Touraine (1997) acredita que haja um esforço para que o indivíduo torne-se 

um ator e crie sua própria individuação4, com vistas a atuar como sujeito e mediador 

entre dois mundos: o mundo da instrumentalidade e o da identidade, defendendo, 

assim sua identidade cultural, o que caracteriza a origem do sujeito democrático. 

Portanto, nesse viés, a identidade define como o indivíduo é representado 

                                                
4 Para Touraine, o indivíduo cria “sua própria individuação, a partir do momento em que se torna um 
objetivo positivamente valorizado” (1997, p.68). 



29  

socialmente, é o que o distingue como ser social e diferente dos demais, ainda que 

sejam informações subjetivas, pois a identidade de uma pessoa é um fenômeno 

social, uma distinção entre o objeto de nossa representação e a sua representação, 

sem características de permanência (ANDERY et al, 2012). Quer dizer, pelo 

princípio de permanência indivíduos seriam iguais pelas características que 

apresentam.  

No entanto, a identidade está em constante mutação e é através do 

reconhecimento da sua dinamicidade que é possível afirmar que o igual não se 

encaixa nessa discussão (FERNANDES, 2006). A noção de movimentação provoca 

uma desestabilização do princípio de permanência, segundo a autora, ainda 

fortemente presente na nossa sociedade. Este princípio busca um ideal social e 

acaba institucionalizando um conjunto de representações do que deve ser ou não 

ser aceitável (como exemplificado no item anterior).  

Nesse sentido, a identidade aceitável pode ser considerada como modelada. 

A visão aceitável de identidade acaba por acompanhar os indivíduos, levando-os a 

crer que a tal identidade modelo é a única capaz de defini-lo como pessoa. 

Fernandes (2006, p.3) reitera que “há um apelo no social para que a identidade dos 

sujeitos permaneça igual a um determinado tipo de identidade que é produzida pela 

cultura do seu tempo histórico”. No entanto, os indivíduos são antes de tudo, aquilo 

que os representa no coletivo social.  

No modelo único e padronizado de identidade, ter uma identificação é 

sinônimo de compactuar com o que está estabelecido culturalmente e socialmente, 

demarcando um território de exclusão ao que não corresponder a esta uniformidade.  

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total 
de atributos considerados como comuns e naturais para os membros 
de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem 
as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 
encontradas (GOFFMAN, 2004, p.5). 

 

Uma das abordagens deste autor é a de que coexistem, num indivíduo, uma 

identidade social virtual e uma identidade social real que são atributos dele  

as exigências que fazemos poderiam ser mais adequadamente 
denominadas de demandas feitas "efetivamente", e o caráter que 
imputamos ao indivíduo poderia ser encarado mais como uma 
imputação feita por um retrospecto em potencial – uma 
caracterização "efetiva" (GOFFMAN, 2004, p.6).  

A respeito disso, entendemos que é por intermédio das vivências e 
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experiências de cada indivíduo que a escola deve trabalhar confirmando seu 

compromisso com a construção de uma sociedade plural. 

 

2.3 AS DIFERENÇAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Desde os primórdios o diferente era visto com o olhar de discriminação e 

intolerância, fato recorrente nos vários exemplos de eliminação de pessoas com 

alguma deficiência considerada desfavorável, por representar um fardo para o grupo. 

Contextualizando esse panorama excludente, na antiguidade, “em Esparta e Atenas, 

crianças com deficiências física, sensorial e/ou mental eram consideradas 

subumanas, o que legitimava sua eliminação e abandono”. (BRASIL, 2008, p.7). Tal 

barbárie, atualmente, não é praticada, nem permitida, porém aquilo que não é 

convencional constitui-se alvo de críticas, discriminações, acarretando o não 

reconhecimento às dificuldades de adaptação e inclusão da pessoa com deficiência 

na sociedade. Portanto, “as diferenças eram percebidas como “desvio”, tendo como 

referencial a dicotomia normalidade versus anormalidade, demarcando a existência 

de fronteiras entre aqueles que se encontravam dentro da média e os que estavam 

fora desta” (MARQUES, 2012, p.3, grifo do autor). 

Entender as diferenças como desvio nos parece não aprofundá-las nas suas 

complexidades. Na linha dessa ideia há um parâmetro para identificar o que é desvio 

e o que é anormal, partindo-se de um modelo de normalidade pré-estabelecido 

socialmente. Daí, podemos destacar a produção do estigma social, onde Goffman 

(2004) contextualiza que na Grécia Antiga, a marca de um corte ou queimadura no 

corpo significava algo de mal para a convivência social. Podia simbolizar a categoria 

de escravos ou criminosos, um rito de desonra, etc. Era uma advertência, um sinal 

para se evitar contatos sociais, caracterizando, no contexto atual, “o termo estigma, 

portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo” 

(GOFFMAN, 2004, p.6). 

 Em razão disto, poderá ser reproduzida uma visão equivocada a respeito dos 

indivíduos com deficiência ou transtornos, remetendo a todos eles, uniformemente a 

categorização de sujeitos que não aprendem; resultado das observações 

particularizadas e também sem fundamentação teórico-científica a respeito dos 

mesmos. 

No ambiente escolar, no desejo de manter a homogeneidade dos indivíduos, 
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é inegável que em algum momento ocorra exclusão, ao dispersar e ignorar as 

necessidades do indivíduo deficiente, não respeitando suas diferenças, que o 

constituem como sujeito, desconsiderando-se muitas vezes, as diferenças que se 

valorizadas poderiam ser desenvolvidas como ocorre com os outros. Trazendo como 

consequência uma educação excludente, podendo ocasionar severos entraves à 

trajetória e ao desempenho de muitos estudantes, por falta de acesso destes as 

mesmas oportunidades.  

Cada vez mais é valorizada a representação que se tem, a partir de um 

modelo ideal (identidade modelada) (PETRI, 2009), e na tentativa de buscar um 

modelo democrático de educação, Touraine (1997; p.11) considera que “a escola 

deve ser colocada de volta no centro da vida social, porque é o motor do respeito 

pelo pluralismo e pela integração, que ao mesmo tempo, devem ser as bases de 

uma democracia renovada e ativa”. Não se perdendo de vista que “é por meio da 

aprendizagem que o sujeito é inserido de forma mais organizada, no mundo cultural 

e simbólico, que o incorpora à sociedade” (BOSSA, 2011, p.141). 

          Portanto, cabe ao sistema escolar e seus atores sociais reafirmarem o seu 

papel de agentes de transformação social, tanto nos objetivos traçados no projeto 

político pedagógico de cada unidade escolar, quanto nas práticas metodológicas 

adotadas, nas adaptações necessárias etc. Entendendo que  

a entrada de um indivíduo concreto numa instituição é, ao mesmo 
tempo, sua adesão a um contrato. No caso da escola um contrato 
didático, onde nem sempre as normas e os comportamentos 
adequados, bem como os objetivos de sua permanência nessa 
instituição, estão claros para esses sujeitos didáticos, inseridos num 
universo cultural cujas regras desconhecem (CHEVALLARD, 1988, 
apud ANDRÉ et al, 2006, p.88). 
 

 

A escola precisa reinventar-se, acompanhando não só os diferentes sujeitos 

nela presentes, bem como as transformações culturais, políticas e sociais da 

contemporaneidade, reflexo de uma sociedade fluida, em processo de constante 

mudança (BAUMAN, 2000). Para a possibilidade de uma escola aberta à diferença 

faz-se necessário uma autoanálise conceitual e até mesmo atitudinal dos seus 

processos, redimensionando as expectativas e considerações a respeito do sujeito 

aprendiz, bem como seus fracassos e insucessos. Além disso, deve direcionar os 

esforços para aprender a construir uma forma de lidar com as diferenças que 

marcam os sujeitos, não somente garantindo o respeito a estas, como também 
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possibilitando que cada um possa demonstrar e ser atendido nas suas 

necessidades. Em síntese, é o que se define como discriminação positiva, onde 

“para obter mais justiça, seria preciso, portanto, que a escola levasse em conta as 

desigualdades reais e procurasse, em certa medida, compensá-las” (DUBET, 2004, 

p.6). 

Mantoan (2005) também corrobora com esta visão ao enfatizar a necessidade 

da escola em romper com o conservadorismo, respondendo com novas propostas 

que demonstrem a capacidade de mobilização, pondo fim ao modelo protecionista e 

paternalista e aos argumentos de incapacidade em atender a todo e qualquer aluno.  

Considerando o contexto e as contribuições de Touraine (1997), a escola 

deveria ser o lugar da emergência do sujeito, sua individuação, já mencionada 

anteriormente, criando possibilidades de uma ação individual de modo que este 

possa relacionar-se com o coletivo, onde o mesmo seja liberto de correntes, papéis 

e máscaras sociais e não seja permitida sua autodestruição. Contudo tais ações não 

negligenciam os conflitos e as diferenças, sendo que se entende o conflito como 

importante, por que é nele que um indivíduo aprende a respeitar e reconhecer o 

outro. (JÚNIOR e EIDT, 2013). 

A compreensão destes processos parece demostrar que “pluralidade vive-se, 

ensina-se e aprende-se. É trabalho de construção, no qual o envolvimento de todos 

se dá pelo respeito e pela própria constatação de que, sem o outro, nada se sabe 

sobre ele, a não ser o que a própria imaginação fornece” (BRASIL, 1997, p.42). 

Trata-se da importância de percebermos que a diferença marca a espécie humana e 

define cada pessoa como ser único e complexo, além de permitir vivenciar 

experiências na busca do conhecimento e possíveis diretrizes pedagógicas para 

intervir no processo de aprendizagem dos alunos com deficiências e transtornos, 

num projeto comum a todos. 
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS, 

ENSINO E CURRÍCULO 

 

Historicamente, a educação de pessoas com deficiência originou-se de forma 

solitária, segregada e excludente, uma vez que, essas pessoas eram renegadas e 

excluídas, tanto do convívio social, bem como por meio da negação dos seus 

direitos. (BRASIL, 2006). Embora, ainda tenhamos muito a caminhar, estabelecendo 

um panorama do ensino inclusivo mais favorável, não é possível negar que o país 

vivenciou avanços no que diz respeito à universalização do acesso ao ensino no 

estabelecimento de políticas inclusivas. 

 

3.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

 

   O Brasil fez a opção pela construção de um sistema educacional inclusivo 

tanto ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para todos, firmada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1990, como ao mostrar consonância com os postulados 

produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na Conferência Mundial sobre 

Necessidades educacionais especiais: Acesso e Qualidade (BRASIL, 2001, p.14). A 

partir desses eventos foi possível redimensionar a visão da escola inclusiva 

brasileira, salientando a importância da Declaração de Salamanca (1994, p.3.), que 

passa entender que as “escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras”. 

         No entanto, a política de educação inclusiva brasileira já dava seus primeiros 

passos em 1988, com o artigo 208 da Constituição Brasileira que garantia o 

atendimento aos diferentes níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 

complementar da educação especial ao ensino regular. Além disso, posteriormente 

complementada, na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, no Capítulo V, Art.60, com 

menção a proposta de “ampliação do atendimento aos educandos com 

necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino” (BRASIL, 1996, 

p.26). 

Portanto, entendemos que o movimento brasileiro e global em defesa da 

educação inclusiva tem se constituído como “uma atividade política, cultural, social e 
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pedagógica, realizada em nome do direito de todos os estudantes de estarem unidos 

durante o momento de aprendizagem, sem qualquer discriminação” (BRASIL, 2014, 

p.63). 

Nesta direção, faz-se necessário um engajamento da escola a fim de 

desenvolver uma filosofia pedagógica que resulte numa análise crítica nacional e 

local representada nos diversos projetos políticos pedagógicos elaborados nas 

instituições de ensino. 

         Entendemos que o objetivo deste breve panorama da educação inclusiva 

brasileira/global, possibilita estabelecer delimitações da pesquisa que 

desenvolvemos, a qual foca não apenas naqueles com deficiências ou transtornos, e 

sim a todos que possam apresentar obstáculos para acompanhar naturalmente o 

processo de ensino e aprendizagem e que necessitem de mediações voltadas a 

efetivação do mesmo. 

 

3.2 A DIVERSIDADE DE DÉFICITS E TRANSTORNOS NA ESCOLA 

 

A concepção da inclusão, que nos filiamos, é aquela que busca oportunizar a 

aprendizagem a todos os sujeitos aprendizes no espaço escolar, aproximando-se 

dos entraves presentes na efetivação do conhecimento, ou seja, das barreiras que 

atravessam e impedem este processo. Por este entendimento, alunos com 

deficiências: sensorial (visual e auditiva) física e mental, transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), os transtornos gerais do desenvolvimento 

(incluindo o autismo atípico, a Síndrome de Asperger ou como em algumas 

nomenclaturas o Transtorno do Espectro Autista –TEA- entre os graus leve, 

moderado e severo), bem como pessoas com altas habilidades e superdotação5.  

De forma a esclarecer melhor os limites de cada tipo de necessidade, 

estabelecemos as diferenças entre os termos: dificuldades, transtornos de 

aprendizagem e deficiência. Esses três termos são usados para explicar o porquê os 

alunos não aprendem determinado saber. As dificuldades resultam de uma 

disfunção no ato de aprender, podendo ser de caráter transitório na vida do aluno, 

                                                
5 A superdotação é um fenômeno raro e que são poucas as crianças e jovens de nossas escolas que poderiam ser 

considerados superdotados. O que pode ser salientado é que se realmente as condições forem inadequadas, 

dificilmente o indivíduo com um potencial maior terá condições de desenvolvê-lo. (BRASIL, 2006, p.11). 
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nesse sentido, um número considerável de alunos apresentam dificuldades de 

aprendizagem e não possuem nenhuma deficiência (BRASIL, 2006). 

       A diferença entre grupo de pessoas “sem deficiência” das “com deficiência” 

muitas vezes é tênue, onde a definição de deficiência, já foi anteriormente 

mencionada  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas (BRASIL, 2015, p.1). 
 

 

Quanto ao termo transtorno, é possível identificar que seu significado   

pode ser específico para uma determinada competência (por 
exemplo, para leitura e escrita ou para a aritmética) ou pode envolver 
múltiplas competências, atrapalhando diversos processos cognitivos 
envolvidos na aprendizagem. Nesse último caso, estamos diante de 
um transtorno global de aprendizagem (INSTITUTO ABCD, 2015, 
p.9). 

 

Os transtornos globais do desenvolvimento, o Código Internacional de 

Doenças (CID-10) define os Transtornos Globais de Desenvolvimento como "um 

grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações 

sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por um repertório de interesses 

e atividades restrito, estereotipado e repetitivo”. Na nova versão a CID-11, a 

terminologia que surge o Transtorno do Espectro Autista (TEA), unindo todos os 

diagnósticos anteriores do autismo nesta nova nomenclatura. (INSTITUTO ABCD, 

2015). O transtorno do espectro autista é definido como uma  “ deficiência 

persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, 

manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada 

para interação social[...]” ( BRASIL,2012,p.1). 

Como decorrência de um ambiente e condições não propícias à 

aprendizagem de alunos com essas características, esses podem ser levados à falta 

de motivação como resultado de um currículo e metodologias de ensino não 

adaptadas para reconhecer as suas especificidades educacionais.  

 

3.3 O ENSINO INCLUSIVO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

 

         Com relação à perspectiva inclusiva, Ferrari e Sekell (2007 apud VILELA-
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RIBEIRO e BENITE, 2013, p.2) apontam que nos últimos anos, tem havido um 

aumento no interesse no aspecto do ensino “para a diversidade em nosso país” [...], 

porém, as referências sobre o assunto ainda são escassas, sobretudo a respeito ao 

ensino de ciências, sendo que esse fato pode ocorrer também no ensino em geral.   

Ensinar ciências e matemática nas escolas tem se mostrado complexo, e se 

somarmos a isso a falta de conhecimento dos professores em relação ao público de 

suas salas, esse aspecto pode levar a não aprendizagem dos conhecimentos 

necessários ao uso das ciências como forma de exercer cidadania e, alguns autores 

consideram que “especialmente para aqueles com deficiência [...] a abordagem é 

ainda mais difícil” (CASTRO et al, 2015, p.12).  

Consideramos que estes alunos possam ter muitas dúvidas sobre as 

ciências/matemática, mas nos parece que esse fator vai estar sempre relacionado 

ao limite cognitivo de cada indivíduo. Até porque como afirma Mantoan (2006, p.40) 

“o objetivo na inclusão é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como 

condição humana favorecedora da aprendizagem”. Inclusive esse aspecto parece 

convergir com o amplo sentido da escolarização que é o de garantir que todos os 

alunos se “tornem cidadãos de direitos iguais”. 

Mesmo assim nos parece que para atingir a promoção de um ensino de 

ciências e matemática inclusivos o caminho ainda seja longo. Por exemplo, mesmo 

que os conteúdos a serem ensinados sejam de domínio do professor, nos casos em 

que uma sala de aula apresente alunos com diferentes necessidades, sabemos que 

serão necessárias adaptações voltadas às mesmas (tradutores, textos em Braille, 

provas com tamanhos diferenciados de letras, entre muitas outras adaptações). 

Além disso, o professor precisa reconhecer que o modelo tradicional, com currículos 

fechados, não cabe na conjuntura educacional atual (KRASILCHICK, 2000).  

Portanto, é preciso levar para o contexto da escola que as deficiências e 

transtornos, que se apresentam nos alunos, tornam “a escola, os objetivos e 

conteúdos mais compatíveis com as necessidades dos alunos” (MINETTO, 2012, 

p.23). 

   Nesta direção, o cenário da escola também muda frente ao comprometimento 

do ensino à presença de alunos com potencialidades diferenciadas. Sabemos que 

há a necessidade em viabilizar ações pedagógicas cujo objetivo deva não apenas 

integrá-los, mas sim incluí-los, de fato, no processo escolar. No que diz respeito à 

prática inclusiva, para além de integrar escolarmente o aluno, no sentido de acesso 
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aos espaços comuns e nas estruturas organizacionais, desejamos incluí-lo 

escolarmente garantindo o amplo direito à cidadania, fazendo-se para tal que suas 

necessidades sejam respeitadas com vista à construção de alternativas que 

viabilizem seu aprendizado. 

Neste recorte, não podemos perder de vista, que o grande desafio da escola é 

romper com o modelo único de escola. Quer dizer, “a falácia contida nos mesmos é 

bastante sutil e nem sempre reconhecida, o que contribui para que os mesmos se 

cristalizem no ideário social” (VIVEIROS e BEGO, 2015, p.14). A falácia do modelo 

único de escola, competência anterior das escolas especiais, continha como 

currículo algo direcionado e homogeneizado para este público, restringindo o 

acesso, dessas pessoas, à escola regular.  

  Dentre as disciplinas regulares presentes no currículo comum, encontra-se a 

temida matemática, “tida como uma ciência difícil, reservada a poucos que 

ousassem compreendê-la” (BERTI, 2005, p.1). Sendo uma disciplina que recorre 

sistematicamente aos números e gráficos como estratégia didática, o que por vezes, 

acaba sendo um complicador para a aprendizagem de alunos com deficiência visual 

e com deficiência auditiva. 

 Nesse sentido, independente da presença ou não da deficiência ou 

transtorno, é fundamental identificar o que distancia o aluno do processo da 

aprendizagem, o que o impossibilita de aprender, suas reais dificuldades, para que 

se possa delinear uma proposta educativa alcançável. 

Pensando na importância do docente, Camargo (2009, p.135) afirma que “o 

professor, no contexto de uma educação inclusiva, precisa, muito mais do que ser 

capacitado para lidar com as diferenças, com as singularidades e a diversidade de 

todas as crianças, entendendo que não há um modelo de pensamento comum a 

todas elas”. O que nos remete à necessidade de uma postura de acolhimento, do 

educador envolvido com a questão da inclusão, para tentar construir uma prática 

pedagógica que atenda as demandas dos alunos.  

No ensino da matemática, 

a negação do que vem a ser a educação matemática para inclusão, 
perpassa pela enraizada concepção de linearidade e universalidade 
matemática, bem como a necessária abstração para sua 
aprendizagem, negligenciando os recursos facilitadores para 
aprendizagem (MORAES, p.7). 
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Esta postura negligenciadora da necessidade do processo inclusivo acaba 

dificultando a visão igualitária para a aprendizagem da disciplina, negligenciando os 

sujeitos que não acompanham e aprendem no mesmo ritmo. 

Apesar do reconhecimento às diferenças e especificidades dos alunos, é 

evidente que o docente não precisará abarcar conhecimento especializado para 

intervir com estes, porém a busca do entendimento dessas questões, conjugando as 

intervenções possíveis e mais adequadas às demandas educativas que surgem no 

decorrer do processo ensino e aprendizagem de determinada disciplina. No entanto, 

com relação ao ensino de ciências em salas de aulas inclusivas,  

a complexidade do problema é evidenciada, por vezes, pela falta de 
preparo dos professores e das escolas em realizar a transposição da 
linguagem científica para as pessoas com diferentes necessidades 
de aprendizagem, uma vez que a escola, professores e os próprios 
estudantes foram e estão preparados para padrões predeterminados 
de comportamentos e atitudes (a formação por competências e 
habilidades) (VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2013, p.2). 

 

Nesse sentido, a defasagem a ser trabalhada, deveria pensar os currículos 

das escolas de formação de forma a contemplar questões emergentes aos docentes 

tais as que se apresentam no cotidiano da sociedade, contextualizando-as com a 

possibilidade de desenvolvimento de uma prática pedagógica sintonizada com as 

demandas. A educação inclusiva, ainda aparece de maneira muito tímida na matriz 

curricular dos cursos de licenciatura. 

Oferecer estas discussões, ainda nos espaços acadêmicos, para sua 

formação, permite dar-lhe o mínimo de condições para pensar em ensinar ciências e 

matemática numa perspectiva inclusiva. No entanto, no currículo para a formação 

deste profissional, pouco são as referências a este tema.  

As mesmas autoras argumentam que                

sobre a formação de profissionais para a diversidade, podemos nos 
centrar na formação de professores de ciências nos cursos de 
licenciatura. Preparar professores de ciências qualificados para o 
ensino inclusivo é um investimento em longo prazo e, a priori, parece 
ser a melhor opção para sanar as deficiências profissionais 
encontradas na educação básica no que diz respeito a esse assunto 
(VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2013, p.2). 
 

 As argumentações, a respeito desta formação docente, embora não seja o 

foco do nosso estudo, parecem necessárias quando pensamos no fazer pedagógico, 

uma vez que o docente é o elemento responsável para executar esta tarefa. 

           Para tanto, para o ensino de ciências e de matemática serem inclusivos, 
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algumas estratégias “precisam ser avaliadas e incorporadas, como possibilitadoras 

de aprendizagem exigindo, com isso, novas abordagens que viabilizem a 

compreensão dos respectivos conteúdos inerentes ao mesmo” (CASTRO et al, 

2015, p.12).  

3.3.1 O ensino de ciências e matemática e a Base Nacional Comum Curricular  

 

        Diante do fato da recente aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, percebemos a 

importância de abordar alguns aspectos já perceptíveis nessa política pública. A 

BNCC é uma normativa que aponta direções para a formulação do currículo e das 

propostas pedagógicas, em todo território nacional, alinhando as ações e políticas 

educacionais, além de definir o conjunto das estratégias que promovam a aquisição 

de competências e habilidades indispensáveis à aprendizagem, nas etapas e 

modalidades da educação básica. Para tal 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 
assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em 
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação.( 
BRASIL, 2018, p.9). 

 

           Em referência à educação infantil e ao ensino fundamental, a base propõe 

que os conteúdos de ciências naturais (biologia, química e física) sejam distribuídos 

de maneira uniforme durante todo o ensino fundamental. Aponta para a necessidade 

do “acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da 

história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica” (BRASIL, 2018, p.319). Valoriza a 

importância do letramento científico, do incentivo a práticas investigativas em sala de 

aula, com o intuito de conectar o aluno com os avanços científicos atuais. 

           A proposta deste documento é o desenvolvimento de competências nos 

alunos, no que se refere ao ensino de ciências, sua formação como indivíduo, 

enfocando a importância do autoconhecimento, o cuidado com o corpo, perpassando 

pela capacidade em relacionar-se com o mundo e aquisição de conhecimentos para 

tomada de decisões. No que diz respeito à abordagem curricular chama atenção ao 

desenvolvimento de competências específicas tais quais 

Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais 



40  

da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos 
desafios do mundo contemporâneo; Construir argumentos com base 
em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 
valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p.326). 

 

Quanto ao ensino da matemática, sua organização por meio dos 

conhecimentos de Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade devem 

propiciar aos alunos promoverem relações entre as representações núméricas e 

gráficas com situações do mundo real assim, esperando-se que os alunos 

desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização 
da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, 
procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las 
segundo os contextos das situações (BRASIL, 2018, p.265). 
 

 

Igualmente ao ensino de ciências o que se espera é a construção de uma 

matemática cidadã, articulada às demandas da contemporaneidade, estabelecendo 

relevância com o que é aprendido e o que é aplicado.   

       Quanto à perspectiva de uma educação inclusiva, a BNCC aponta “o 

compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de 

práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido 

na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)” 

(BRASIL, 2018, p.16). No que tange as ações esperadas, o documento aponta para 

uma pedagogia que possa 

selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos 
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades 
de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, 
suas comunidades, seus grupos de socialização etc.( BRASIL, 2018, 
p.17). 
 

 
 Tais ações sugerem a viabilidade das ações inclusivas na construção 

curricular e intervenções necessárias ao sujeito com alguma deficiência, como no 

caso dos alunos com deficiência auditiva, na qual menciona a linguagem por meio 

de LIBRAS como uma das diferentes linguagens necessárias para as práticas 

sociais e atividades humanas (BRASIL, 2018). 

 A BNCC tem sido alvo de críticas por alguns profissionais da área 

educacional, por considerarem o modelo da base segregatório e excludente, à 
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medida que unifica conteúdos e padroniza o currículo para todo o território nacional, 

parecendo demonstrar indiferença às particularidades e especificidades locais e 

regionais. Além disso, entendem que esse documento tem uma concepção 

fragmentada do conhecimento e do desenvolvimento humano uma vez que não 

pressupõe questões pedagógicas, tais como a de identidade de gênero, do ensino 

religioso em sociedade laica.  

 A aprendizagem precisa ser para o aluno, daí a necessidade do respeito às 

diferentes perspectivas que atravessam o contexto escolar, dando ao sujeito que 

estuda o direito de aprender, para tal os conteúdos precisam alinhar-se para 

possibilidades distintas de intervenções e adequações (CÓSSIO, 2014). Neste 

sentido, Cóssio considera que a padronização curricular poderá evidenciar cada vez 

mais as desigualdades, uma vez que as diferenças e multiplicidades culturais, 

econômicas e sociais não serão contempladas, tornando menos possível a inclusão 

social. Consideramos que é preciso salientar que na seleção dos conteúdos, muitos 

outros não são dimensionados, silenciando, assim alguns pontos de vistas 

(CÓSSIO, 2014).  

          Estes questionamentos ampliam o debate para reflexões a respeito deste 

modelo de organização curricular e suas consequências para o cenário educacional 

nacional. Para tanto, a comunidade escolar deverá buscar entendimento e respostas 

a estas situações, bem como seus desafios. 

         Estes aspectos parecem apontar uma normativa que oferta um ensino no qual 

as propostas contempladas não dialogam com os objetivos da educação inclusiva. 

 

3.3.2 Currículo inclusivo e as adaptações curriculares  

 

   É por intermédio do currículo que se estabelecem as bases do que deve ser 

ou não ensinado nas disciplinas escolares. O modelo e as propostas curriculares 

escolares transitam de acordo com certos aspectos, a saber: a época na qual nas 

geradas, o sistema político vigente, os interesses econômicos e os valores sociais 

que até naquele momento expressam a sociedade. Essa estrutura parece constatar 

que existe uma relação estreita de poder e controle na história do currículo, o que 

nos remete a afirmar que sua construção está intimamente atrelada a estes 

interesses conjunturais da educação. 
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3.3.2.1 Currículo inclusivo 

 

 Rompendo com a visão de um currículo fechado, único e sem variações que 

visam alguns grupos, que para o rompimento desta dinâmica, exige-se um 

movimento de resistência ao caráter hegemônico imposto ao ensino dos alunos e 

docentes. Isso acontece, pois há que se considerar uma tensão à abertura à dúvida, 

à revisão e superação de concepções de teorias contestadas por diferentes 

indagações presentes no campo do conhecimento, fazendo com que o currículo 

fique preso aos conhecimentos superados (ARROYO, 2013). 

        Há várias décadas as teorias do currículo vêm sendo estudadas e tentam 

explicar como uma abordagem é concebida e difundida dependendo do momento 

histórico e relação de poder dos grupos dominantes naquele contexto, e de que 

maneira as propostas políticas emergem do conflito de interesses deste grupo que 

representam. Portanto, o currículo pode, através dos seus conteúdos, reproduzir 

preconceitos e desigualdades sociais que constituem um campo de lutas sociais e 

de libertação. 

Nessa direção considerar a escola uma instituição articulada com a sociedade 

e é apontar que o ensino produz violências simbólicas na medida em que privilegia a 

cultura da elite dominante, onde 

a aquisição do capital cultural é como um bronzeado: para mantê-lo, 
exige-se um trabalho individual e constante. Além disso, em nossa 
sociedade existe um capital cultural considerado legítimo, em geral, o 
capital cultural das classes dominantes que é “eleito” de modo 
arbitrário (BOURDIEU,1998, apud MASSI, 2017.p.2) 

 

Bourdieu (1998) entende que o mundo social deve ser compreendido à luz de 

três conceitos fundamentais: campo, habitus e capital. Onde o campo representa o 

espaço social que por meio do seu habitus e história, os agentes ocupam posições 

definidas e distintas. Neste contexto estruturas podem dirigir, coagir a ação e a 

representação dos indivíduos. A prática social de um agente pode ser interpretada a 

partir do pertencimento a um determinado campo, em função do seu habitus e dos 

seus capitais. (MASSI, 2012). 

Ou seja, há uma nítida compreensão que a maneira como os sujeitos são 

apresentados e se manifestam socialmente é que se constroem suas 

representações, ou seja, há uma importância na construção de relações sociais 



43  

igualitárias como o lugar de pertencimento desses sujeitos. A escola e o currículo 

podem contribuir com esta proposta de representatividade social igualitária e 

inclusiva, como elemento de inclusão. A elaboração do currículo deve estar pautada 

na preocupação com a formação da identidade, os indivíduos de acordo com a 

realidade dos mesmos. Esta realidade será concebida ao significá-la para os 

indivíduos nos quais este currículo é destinado (LIMA et al, 2012). 

           Na sua obra Pedagogia do Oprimido, Freire usa o termo “educação bancária” 

como crítica ao modelo de ensino que foca no conteúdo, ou seja, numa educação 

alicerçada meramente na simples transferência de cunho formal do conhecimento 

para os alunos (FREIRE,1987). Freire era assumidamente um defensor da 

pedadogia politizada e crítico da educação fragmentada, não-problematizadora, 

baseada em abordar conteúdos distantes da realidade do educando recorrendo a 

ideia do ensino como mera reprodução de saber, demarcando, com isso, uma escola 

alienante, oprimindo os sujeitos.  

          Dessa forma, aposta num projeto político pedagógico onde, as diferentes 

visões a respeito do campo educacional sejam toleradas, contempladas e não 

represente uma disputa de territórios e de poder, ou seja, que grupos não sejam 

negligenciados e silenciados parecem ser o projeto de uma organização curricular 

pautada na pluralidade dos sujeitos e que possibilite uma educação transformadora.  

Portanto o currículo, geralmente deve buscar concretizar as intenções dos 

sistemas educacionais, bem como o conhecimento a ser ensinado através de 

propostas didático-pedagógicas com objetivos a serem pensados e atingidos. É a 

maneira de estruturar o fazer pedagógico, definir as intenções e como executá-las. 

Intenção, estas, previamente planejadas, considerando os recursos disponíveis, quer 

humana, quer material, para que seu pleno desenvolvimento possa de fato alcançar 

os objetivos propostos.  

        O currículo envolve atores dos quais depende sua execução, o que 

estabelece o seu caráter político, daí que para sua consolidação emergem um 

conjunto de ideias, configurando, com isso, um projeto coletivo. Por intermédio de 

uma análise a este respeito,  

um projeto curricular remete a um projeto educacional, que por sua 
vez, revela, implícita ou explicitamente, um projeto de nação” sendo 
então “conveniente indagar, quando se pretende discutir o currículo, 
para qual tipo de sujeito, para qual projeto educativo, qual sociedade 
é desejada (CÓSSIO, 2014, p.3).  
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A discussão desta sociedade desejada nos faz refletir a respeito da mesma 

ser marcada pela diversidade, ideais e contradições dos sujeitos que dela fazem 

parte e, com isso nas mudanças necessárias para quebrar os paradigmas e entraves 

que interferem na qualidade do sistema educacional e o desenvolvimento de uma 

escola democrática e emancipadora. 

A busca é por uma proposta de currículo em que o aluno seja percebido como 

sujeito da aprendizagem, onde as ações devem ser para ele direcionadas, 

entendendo a importância do reconhecimento do perfil e subjetividades dos alunos, 

da turma, da comunidade escolar (uma vez que não existem alunos e nem duas 

escolas iguais) alinhada à metodologia de ensino. Com vistas a superar possíveis 

obstáculos ao processo de aprendizagem ressaltamos a importância da organização 

do ato pedagógico, vinculado com o seu papel social, no qual o que se pretende 

ensinar é conhecido. Tal tarefa pode exigir alterar nossa zona de conforto e rupturas 

com modelos e métodos tradicionais de ensino. Nesse sentido, “o currículo deverá 

ultrapassar o caráter impositivo, verticalizado, centralizado e pensado nos gabinetes, 

que fica à margem dos debates que envolvem professores, alunos e comunidades” 

(LIMA et al, 2012). 

 Em função disto, a organização curricular deverá ir além da simples 

transmissão e organização de saberes, mas que “prescreva uma experiência escolar 

que dialogue com as redes cotidianas da escola” (MACEDO et al, 2004, p.49).  

        Partindo desta abordagem, todos os grupos sociais deverão ser 

reconhecidos e suas demandas contempladas nos projetos curriculares das escolas. 

Justificando-se a necessidade da construção de um currículo que pela diversidade, 

se ressignifique “como campo cultural, como campo de construção e produção de 

significações e sentido” (MOREIRA e SILVA, 2002, p.30). Esta ressignificação 

pontua a busca da equidade no processo educativo, que é condição para a 

efetivação de um modelo de ensino democrático. Para tal, “a política curricular deve 

ser entendida como expressão de uma política cultural, na medida em que seleciona 

conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem trabalhados no interior da 

instituição escolar” (BRASIL, 2006, p.8). 

A possibilidade de pensar uma política de currículo que atenda este modelo 

inclusivo vem sendo tratada nos textos legislativos brasileiros, numa visão de 

adequação deste currículo. Assunto, este já mencionado na LDB 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases), no Plano Nacional de Educação (2014) e também corroborado 
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no texto legislativo, mais recente, no que tange ao ensino inclusivo: 

projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações 
razoáveis, para atender às características dos estudantes com 
deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições 
de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 
autonomia (BRASIL, 2015, p.8). 

 

Neste viés, é preciso trazer à tona, questões que possam contribuir com 

respostas a estas indagações como pensar em uma prática pedagógica, por meio de 

um currículo adaptado que tenha como objetivo promover a transposição do 

conhecimento científico. No intuito de atender a esta pluralidade de possibilidades é 

que surgem no cenário educacional expressões como adaptações, adequações e 

flexibilizações curriculares, como propostas de inclusão a serem adotadas nos 

saberes e práticas pedagógicas.  

    

3.3.3.2  Adaptações, adequações e flexibilizações curriculares  

 

Diante das grandes transformações socioculturais enfrentadas nas últimas 

décadas, é que Lima et al (2012) consideram haver um profundo abismo entre o 

conhecer e o saber, ocasionando uma crecente dificuldade da escolar em lidar com 

este impacto.  Para a concretização do projeto político-pedagógico (PPP), o currículo 

deverá ser retratado, identificando as intenções dos sistemas de ensino para o 

cumprimento das ações educacionais, possibilitando que haja certa autonomia da 

comunidade escolar em definir suas prioridades e flexibilizá-lo acompanhando as 

mudanças sociais, correspondendo aos envolvidos (MINETTO, 2012).   

No entanto, ainda há certa insegurança e dificuldade em torná-lo factível. 

Minetto (2012, p.58) aponta questionamentos que podem surgir na tentativa desta 

construção: “mas até que ponto podemos adaptar o currículo sem perder qualidade? 

O professor tem autonomia para fazer o que quiser e como quiser?” 

 Para a flexibilização curricular, ainda citando Minetto (2012), faz-se 

necessário um trabalho coletivo, e nunca isolado, com todos os integrantes da 

equipe pedagógica envolvidos neste processo e que este arranjo não perca a 

relação com o PPP. Esta adaptação caracteriza um currículo aberto, adaptado ao 

ambiente e especificidades dos alunos, atendendo assim a diversidade presente no 

contexto da escola. Diferente do fechado, no qual o planejamento e organização 
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seguem um padrão comum a todos, independente do perfil do aluno ou da turma. A 

vantagem desta abordagem é uma “certa comodidade para o professor, sendo que 

este se limita a aplicá-lo, seguindo passo a passo as programações” (MINETTO, 

2012, p.57).  

A palavra flexibilidade surge pela primeira vez na Declaração de Salamanca 

(1994), documento de efeito mundial que trata da questão da inclusão e aponta “a 

adoção de sistemas mais flexíveis e adaptativos, capazes de mais largamente levar 

em consideração as diferentes necessidades das crianças irá contribuir tanto para o 

sucesso educacional quanto para a inclusão” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994, p.21).  

          Flexibilizar, no sentido literal da palavra, seria a possibilidade de um currículo 

maleável, que se move com facilidade, o que parece demonstrar a ideia de um 

modelo que permita um trabalho pedagógico atendendo a pluralidade escolar local.        

Portanto, o entendimento que trazemos aqui é o de que a flexibilização ou 

adaptação se expressam como “respostas educativas que devem ser dadas pelo 

sistema educacional, de forma a favorecer a todos os alunos e, dentre estes, os que 

apresentam necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2000, p.10).   

         No Brasil, segundo o PCN, as Adaptações Curriculares em Ação, elaborado 

pelo Ministério da Educação, publicado originalmente em 1999 e, reeditado em 

2002, devem ser entendidas como um processo a ser realizado em três níveis: no 

projeto político pedagógico da escola, no currículo desenvolvido em sala de aula e 

no nível individual, por meio da elaboração e implementação do Programa 

Educacional Individualizado (BRASIL, 2008). 

         Verificamos que “não há uma definição clara que diferencie os termos 

adaptação curricular, flexibilidade curricular e adequação curricular”, mas uma 

complementaridade entre eles (EFGEN, 2011, p.66). O próprio documento legislativo 

Práticas educativas: adaptações Curriculares faz alusão às palavras flexibilização e 

adaptação no seu texto, onde define como   

a terminologia adaptação, pode ser interpretada como flexibilização, 
uma vez que pressupõe a existência de alterações e/ou modificações 
no processo educacional, essencialmente no âmbito curricular. Para 
isso o currículo escolar deve ser tomado como referência na 
identificação de possíveis alterações em função de necessidades 
especiais dos alunos (BRASIL, 2008, p.10). 

 

Portanto, os termos adaptação e adequação parecem ser entendidos como 
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análogos nos documentos pesquisados (BRASIL, 2008). De modo que constituem 

ações que contribuem para o acesso e permanência dos alunos nas classes 

regulares (LEITE e MARTINS, 2010). A terminologia adaptação pode ser 

conceituada como aquela que visa a 

flexibilização, uma vez que pressupõe a existência de alterações o 
e/ou modificações no processo educacional, essencialmente no 
âmbito curricular. Para isso o currículo escolar deve ser tomado 
como referência na     identificação de possíveis alterações em 
função de necessidades especiais     dos alunos (BRASIL, 2008, 
p.10). 

 

 As adaptações podem ser divididas em dois grupos: as de grande porte e as 

de pequeno porte. As de grande porte são aquelas que envolvem ações de âmbitos 

político, administrativo e financeiro, necessitando de aprovação técnico-político-

administrativo para serem implementadas, e atingem toda a escola. Elas englobam a 

adaptação do espaço físico da escola, aquisição do mobiliário específico, 

equipamentos e recursos materiais para atender as necessidades dos alunos, as 

adequações realizadas pelo professor (adaptação de objetivos de ensino, dos 

conteúdos a serem abordados, da metodologia, da organização didática e das 

formas de avaliação), manutenção da homogeneidade etária da turma, a 

capacitação dos professores e demais profissionais responsáveis pela educação dos 

alunos, a efetivação de ações que oportunizem e incentivem a interdisciplinaridade. 

(BRASIL, 2008). 

As adaptações curriculares de pequeno porte são aquelas que podem ser 

realizadas no currículo e podem ser realizadas pelo professor. Permitem, assim, que 

o aluno com deficiência acompanhe os demais, na mesma classe regular. Ocorrem 

em dois níveis: no nível coletivo (sala de aula), por meio do planejamento e 

implementação do currículo da classe, e no nível individual, por meio do Programa 

Educacional Individualizado (BRASIL, 2003). São exemplos de algumas delas: o uso 

de estratégias metodológicas diversificadas que permitam o ajuste da maneira como 

cada conteúdo será transmitido aos diferentes estilos de aprendizagem 

apresentados pelos alunos, oferecer atividades que possibilitem que diferentes graus 

de complexidade assim como conteúdos distintos sejam trabalhados, favorecer a 

participação do aluno durante a realização das atividades escolares propostas, fazer 

uma relação dos equipamentos e recursos necessários para o aluno e solicitar, junto 

à direção da escola, a aquisição dos mesmos, adaptar materiais de uso comum em 
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sala de aula; colocar o aluno em uma posição que lhe permita obter facilmente a 

atenção do professor, identificar e oferecer o apoio ao aluno, a adaptação de 

conteúdos, que envolve a priorização de áreas ou unidades de conteúdos, a 

reformulação da seqüência de conteúdos e ajustes realizados quanto ao tempo 

(aumento ou diminuição) previsto para a aprendizagem de determinado conteúdo. 

              No caso dos alunos com deficiência auditiva, por exemplo, convém 

perceber que a comunicação e a sua aprendizagem, na maioria das vezes (com 

exceção dos alunos que não são proficientes na língua) dá-se por meio de LIBRAS, 

língua na qual se dá a comunicação do deficiente auditivo e reconhecida como  

segunda  língua oficial do Brasil ( BRASIL, 2002), onde o profissional intérprete é o 

mediador deste processo. É importante salientar que nem sempre a presença do 

intérprete na sala de aula garantirá a aquisição de conteúdos referentes ao ensino 

de ciências e matemática para compreensão do aluno surdo, uma vez que para tal 

exigiria uma formação específica do mesmo em cada área do conhecimento. Daí a 

importância dos professores de ciências e matemática alinharem estratégias 

pedagógicas com o profissional intérprete da língua, para dar suporte a este aluno 

durante sua trajetória escolar, vide a infinidade de terminologias e conceitos nestas 

áreas. A seguir o Quadro 1 apresenta uma diversidade de adequações. 

 

Quadro 1: Adequações no Currículo 

Adaptações Desdobramentos realizados pelo professor 

Organizativas Organização de agrupamentos 

Organização didática 

Organização do espaço 

 
Relativas aos objetivos 
e conteúdos 
 

Priorização de áreas ou unidades de conteúdos 

Priorização de tipos de conteúdos 

Priorização de objetivos 

Sequenciação 

Eliminação de conteúdos secundários 

Priorização de ·áreas ou unidades de conteúdos 

Priorização de tipos de conteúdos 

Avaliativas Adequação de técnicas e instrumentos 

Modificação de técnicas e instrumentos 

Nos procedimentos 
didáticos e nas 
atividades 

Modificação de procedimentos 

Introdução de atividades alternativas às previstas 

Introdução de atividades complementares às previstas 

Modificação do nível de complexidade das atividades 

Eliminando 
componentes 

Sequenciando a tarefa 

Facilitando planos de ação 

Adaptação dos materiais 

Modificação da Na temporalidade 
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Seleção dos materiais 
previstos 

Modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos 

previstos 

                                                                                                                       Fonte: BRASIL, 2003.p.36. 

    

O Quadro 1 específica algumas adaptações que podem ser realizadas pelo 

professor e configuram “importantes como medidas preventivas levando o aluno a 

aprender os conteúdos curriculares de maneira mais ajustada às suas condições 

individuais, para prosseguir na sua carreira acadêmica, evitando-se seu afastamento 

da escola regular” (BRASIL, 2003, p.35). A seleção das flexibilizações, adaptações 

ou adequações devem passar pelo julgamento dos profissionais da escola, daí a 

necessidade de conhecerem os alunos e seus comportamentos.  
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4 PERCURSOS DA PESQUISA 
 

Neste capítulo será apresentado o passo a passo pelos quais optamos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Descrevendo especificadamente a abordagem 

metodológica, a pré-análise, a seleção dos periódicos, os descritores, a constituição 

do corpus, a exploração do material, as categorias e subcategorias de análise, ou 

seja, as etapas do tratamento do material empírico, de maneira que o leitor possa 

refazê-los. 

O presente estudo compreende uma pesquisa de cunho qualitativo, com 

abordagem metodológica de estado do conhecimento. Os dados empíricos, depois 

de organizados em quadro de análise e corpus do estudo, foram interpretados à luz 

da técnica da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). 

As pesquisas qualitativas “trabalham com dados não quantificáveis, coletam e 

analisam materiais pouco estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de 

uma estrutura, mas em compensação, requerem o máximo envolvimento possível 

por parte do pesquisador” (FIGUEIREDO, 2009, p.97). Tais pesquisas estão 

direcionadas para investigar os significados das interações humanas, a interferência 

das emoções nas ações, nas situações cotidianas.  

A pesquisa assume-se de caráter bibliográfico, tendo como desafio a 

possibilidade do mapeamento e discussão da produção científica, além de buscar 

entender as dimensões e aspectos que são destacados em épocas e lugares 

distintos (FERREIRA, 2002). Este tipo de pesquisa permite “conhecer o já construído 

e produzido para depois buscar o que ainda não foi feito” (FERREIRA, 2002, p.3).  

As pesquisas de caráter bibliográfico tem alguma correspondência com as 

denominadas de “estado da arte ou estado do conhecimento” são 

definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 
comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 
privilegiados em diferentes épocas e lugares[...] (FERREIRA, 2002, 
p.258). 

 

Portanto, trata-se de uma pesquisa que tem por objetivo “a necessidade de 

um mapeamento que desvende e examine o conhecimento já elaborado e apontem 

os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes” (ROMANOWSKI 

e ENS, 2006, p.38). 
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Além da pesquisa bibliográfica utilizamos a análise do conteúdo (AC) de 

Bardin (2011) para interpretação dos trechos selecionados nos artigos corpus da 

pesquisa. A AC objetiva abarcar as iniciativas de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, com o intuito de realizar deduções lógicas e 

justificadas a respeito da origem das mensagens. Portanto, para a AC a tarefa é a de 

buscar “descrever o conteúdo emitido no processo da comunicação, seja ele por 

meio de falas ou de textos”, usando como base de discussão a temática como 

recorte de pesquisa, no caso dessa dissertação, o ensino de ciências e matemática 

na perspectiva inclusiva (CAVALCANTE et al, 2014, p.13). 

No cenário das pesquisas qualitativas, a AC emerge como “técnica que se 

propõe à apreensão de uma realidade visível, mas também uma realidade invisível, 

que pode se manifestar apenas nas entrelinhas do texto, com vários significados 

(CAVALCANTE et al, 2014, p.15). Daí a necessidade da percepção do pesquisador 

estar articulada com o seu quadro teórico, a fim de capturar esses detalhes, bem 

como seu compromisso em engajar-se com o tema pesquisado, como já 

mencionado. Portanto, a AC difere das outras técnicas, ao utilizar a comunicação 

como ponto de partida, sempre realizada a partir das mensagens e inferências 

produzidas, conferindo, assim ao método relevância teórica, não somente por 

produzir suposições subliminares acerca de determinada mensagem, mas em 

respaldá-las com argumentos teóricos. O analista se mune de critérios para elaborar 

suas inferências, o que exige do pesquisador “embasá-las com pressupostos 

teóricos de diversas concepções de mundo e com as situações concretas de seus 

produtores ou receptores” (CAMPOS, 2004, p.3). No caso dessa pesquisa, a AC 

contribuiu para a compreensão das características de uma produção científica, 

respaldada pela bagagem teórica, na indagação sobre as causas e efeitos da 

mensagem contida no texto (BARDIN, 2011). 

 

Quadro 2: Fases da análise do conteúdo   

       
 
 

Etapas da 
Análise de 
Conteúdo 

 

1. Pré-Análise 

 

Organização do material: escolha, 
descritores e leitura flutuante 

Corpus com 
41 artigos 

 

2. Exploração 
 
 

Leitura dos artigos selecionados e 
elaboração de códigos e das planilhas 

Categorias 
temáticas 

 
3. Interpretações e 

inferências. 

Interpretações dos trechos selecionados 
(unidades de significado e classificação 

dos artigos por categoria) 

Análise 
 

                           Fonte: elaborado pelas autoras. 
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As fases da AC organizam-se em três etapas: fase de pré- análise, a 

exploração do material (com a seleção das unidades de análise ou unidades de 

significados e o processo de categorização e subcategorização), e os resultados, 

inferências e interpretações. Essas fases estão representadas no Quadro 2. 

4.1 A PRÉ-ANÁLISE 
 

 

Na pré-análise, um primeiro aspecto é a escolha do material a ser analisado. 

Para essa organização foi estabelecido um conjunto de critérios de forma a 

contemplar a questão de pesquisa. Dessa forma, organizou-se o material para 

constituir o corpus de pesquisa.  

Ainda nesta etapa realiza-se a leitura flutuante, formulação e reformulação de 

hipóteses. A leitura flutuante “requer do pesquisador o contato direto e intenso com o 

material de campo, em que pode surgir a relação entre as hipóteses ou 

pressupostos iniciais, as hipóteses emergentes e as teorias relacionadas ao tema” 

(CAVALCANTE et. al, 2014, p.16). Igualmente, a leitura flutuante “estabelece 

contatos com os documentos a serem analisados e conhecer os textos e as 

mensagens nele contidas” (BARDIN, 2011, p.54). Permitindo, configurar e esclarecer 

o contexto quer social, político ou histórico no qual a mensagem é emitida (BARDIN, 

2011). 

4.1.1 A escolha das revistas  

 

Em geral, a publicação cientifica visa “divulgar a pesquisa para a comunidade, 

de forma que permita que outros possam utilizá-la e avaliá-la sob outras visões” 

(BROFMAN, 2012, p.1). Para tanto, o recorte de pesquisa pensado para esta 

dissertação inclui as revistas da Área de Ensino da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de estrato A1, e a escolha 

por esse conjunto de manuscritos (e não outros) se deu por constituírem pesquisas 

consolidadas e pertencem as revistas mais pontuadas pela CAPES. Consideramos 

nesse estudo as pesquisas que estão sob a forma de artigo científico, portanto, não 

foram incluídos textos em formato de editorial, resenha, descrição de produto 

educacional etc. 

Segundo texto retirado do site6 da CAPES, o portal dos periódicos  

                                                
6 https://www.periodicos.capes.gov.br/ (acesso em janeiro de 2019). 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 
internacional. Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com 
texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de 
referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.  
 

 O texto do portal esclarece, igualmente, que tem como destinatários os 

pesquisadores, professores, alunos entre outros, nas diversas áreas de 

concentração, uma vez que disponibiliza material de consulta para todo o território 

brasileiro. 

Fizemos a busca das revistas pelo site da Plataforma Sucupira7, na qual 

selecionamos o quadriênio 2013-2016 para a área de avaliação do Ensino. 

Estabelecemos como critério de intervalo de tempo, o período entre 2008 a 2017. 

Salientando, assim que embora a escolha seja recente (quadriênio 2013-2016) o 

recorte temporal foi de 2008 a 2017. O que pode justificar o critério de exclusão de 

algumas revistas, antes apontadas como estrato A1 e que durante a pesquisa, 

enquadram-se como estrato A2.  

O recorte para consulta de artigos deu-se por ter ocorrido no ano de 2008 à 

implantação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, ano esse, que passa a demandar “políticas públicas promotoras de uma 

educação de qualidade para todos os alunos” (BRASIL, 2008, p.5).  

Na plataforma Sucupira (quadriênio 2013-2016) foram identificados 145 

periódicos de estrato A1 incluindo os nacionais e internacionais, impressos e on-line 

para a área de Ensino.  

A partir daqui foram incluídos outros critérios de seleção. Um primeiro deles 

diz respeito à seleção das revistas nacionais que possuíssem publicação on-line por 

serem de melhor acesso para levantamento dos dados do estudo, bem como para o 

leitor interessado pelo tema.  

Além disso, na seleção das revistas não foram incluídas as da área médica, 

da psicologia, da linguística aplicada, do esporte e da música (Revista Psicologia 

Escolar e Educacional, Calidoscópio, Revista Brasileira de Ciências do Esporte e Per 

Musi), por tratarem de assunto de específico interesse para essa dissertação.  

Portanto, a partir desse filtro encontramos 21 periódicos on-line e nacionais, 

sendo que alguns estavam repetidos na lista e, portanto, não foram contabilizados. 

                                                
7https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsulta
GeralPeriodicos.jsf (acesso em maio 2019). 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Os seguintes periódicos serviram como base para a realização da segunda parte da 

busca: Ambiente e Sociedade, Bolema: Boletim de Educação Matemática, Cadernos 

de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas), Ciência e Educação, Ciência e Saúde 

Coletiva, Currículo sem Fronteiras8 Educação e Sociedade, Educação e Pesquisa, 

Educação e Realidade, Educação em Revista, Educar em Revista, Ensaio: 

Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Ensaio: Pesquisa em Educação em 

Ciências, História da Educação, Interface, Laplage em Revista, Meta: Avaliação, 

Pró-Posições, Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Educação 

Especial, Revista Brasileira de Ensino de Física, Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos e Saúde e Sociedade. 

Esclarecemos que esse número de 21 periódicos não permaneceu como 

resultado final da busca do corpus de pesquisa, uma vez que algumas revistas foram 

excluídas (no próximo item) pelas análises mais pormenorizadas.  

 

4.1.2 Os descritores e a escolha dos artigos por periódico 

 

A partir dos 21 periódicos, selecionamos somente os artigos científicos, por 

estarem organizados textualmente com introdução, desenvolvimento (referencial 

teórico, metodologia, análise e discussão de dados) e considerações finais 

(FIGUEIREDO, 2009).  

Os periódicos foram virtualmente selecionados, na plataforma Scielo, ou nas 

páginas e sites das revistas. Em seguida, foi efetivada a busca no item designado 

para a pesquisa, na opção Todos os índices, no periódico em questão.  

Utilizamos como descritores iniciais os seguintes termos: educação inclusiva, 

educação especial e inclusão por meio do “buscador” da plataforma da revista 

consultada. A partir do retorno da busca inicial, outros critérios foram relevantes na 

busca dos artigos, o recorte temporal (período de 2008 a 2017) e a relação com o 

tema investigado. Nessa fase, incluímos a leitura do resumo e do próprio texto 

(quando esse ainda não esclarecia que se tratava do ensino de uma dessas 

disciplinas). 

Algumas revistas não apresentaram o ensino de ciências e de matemática em 

nenhum artigo na primeira busca. Por isso, realizamos a busca com novos 

descritores (secundários), foram eles: ciências e matemática. Consideramos os 

                                                
8 Essa revista foi retirada, pois na sua página do site, existe a informação que ela é Qualis A2. 
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descritores secundários mais representativos à temática da pesquisa e entendemos 

que o procedimento da leitura dos artigos foi necessário em função da polissemia 

natural, com a questão do termo inclusão compreendia no surgimento de assuntos 

tais como os relacionados com as questões de gênero, raça, religião, inclusão social, 

racial etc.  

Um exemplo de artigo incluído no corpus temos o intitulado “Ensino 

colaborativo para o apoio a inclusão escolar: práticas colaborativas entre os 

professores” (RBEP01)9 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), que 

pela primeira busca, tinha o descritor inclusão no título, mas não deixava claro a 

relação com o ensino de ciências, nem no título e, nem no resumo. No entanto, no 

corpo do texto relatava a participação de um professor de ciências na prática 

colaborativa, o que nos levou incluir o artigo no corpus. 

A busca com os termos, ciências e matemática constituíram-se de suma 

importância, principalmente em periódicos como a Revista Brasileira de Educação 

Especial, por não ser direcionada especificamente ao ensino de ciências e de 

matemática. Ao utilizarmos o termo ciências, surge desta busca, uma resenha, não 

encontrada anteriormente com os descritores iniciais (educação inclusiva, educação 

especial e inclusão). No entanto, não foi incluída no corpus, por se tratar-se do 

gênero resenha.  

Fato semelhante a este ocorreu na Revista Educação e Pesquisa, ao 

incluirmos o termo matemática na busca, encontramos o artigo intitulado “Conceitos 

matemáticos iniciais e linguagem: um estudo comparativo entre crianças surdas e 

ouvintes” (EP01), e, portanto, incluimos o artigo no corpus da pesquisa. 

Um exemplo, relacionado à polissemia mencionada anteriormente, ocorreu na 

Revista Pró-Posições, que quando o descritor “inclusão” era adicionado ao campo 

destinado à busca, surgia um artigo a respeito da formação de professores e 

diversidade étnico-racial. Por certo, parece que a palavra diversidade, nomenclatura 

também utilizada no contexto inclusivo, tenha sido o motivo gerador para o 

aparecimento deste artigo na busca. Exemplos como este, acabam exigindo assim 

um olhar mais detalhado do pesquisador para o texto, a fim de que fossem 

selecionados aqueles que contemplassem a discussão dessa dissertação.  

Portanto, após a exclusão dos vários artigos identificados com os termos 

                                                
9 Codificação do artigo na planilha a ser explicado no item 5.1.2.1. 
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inclusão e educação inclusiva e especial, sem relação com o ensino de ciências e 

matemática, fizemos uma lista das revistas que não correspondiam aos descritores 

da pesquisa no Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3:  Periódicos A1 da área de Ensino- CAPES (Quadriênio 2013-2016) não 

incluídos no corpus 

Periódicos Artigos (Educação inclusiva, 

especial e inclusão) 

 Ambiente e Sociedade (AS) 06 

Cadernos de Pesquisa 01 

Ciência e Saúde Coletiva 108 

Educação e Sociedade 36 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação 26 

História da Educação 06 

Interface (Botucatu) 18 

Meta: Avaliação 01 

Pró-Posições 10 

Revista Brasileira de Educação 18 

Saúde e Sociedade 18 

Total 319 
 

  

                                                                                     Fonte: elaborada pelas autoras.   

   

 Algumas revistas como a Revista Ciência e Saúde Coletiva embora enfoque 

questões da inclusão com contribuições como o uso de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) sua abordagem restringe-se ao espaço médico e de saúde, e a Revista 

Educação e Sociedade também não dialoga com a temática proposta da pesquisa, 

no que diz respeito ao ensino de ciências e de matemática, daí a exclusão das 

mesmas para a pesquisa. 

A lista final das dez revistas selecionadas para constituir o corpus estão no 

Quadro 4. 

 

    Quadro 4: Periódicos A1 da Área de Ensino- CAPES (Quadriênio 2013-2016) incluídos 

no corpus 

Periódicos Educação inclusiva, 

especial e inclusão 

Ensino de Ciências e 

Matemática (corpus) 

Bolema 10 03 

Ciência e Educação 23 12 



57  

Educação e Pesquisa 45 01 

Educação e Realidade 23 01 

Educar em Revista 58 01 

Educação em Revista 29 01 

Ensaio: Pesquisa em 

Educação em Ciências 

09 05 

Revista Brasileira de 

Educação Especial (RBEE) 

378 13 

Revista Brasileira de Ensino 

de Física (RBEF) 

05 03 

Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos 

13 01 

Total 867 41 

                                                                               Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

         Podemos perceber que as revistas estão vinculadas diretamente às 

universidades: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Campinas 

(UNICAMP), ou aos programas de pós-graduação (Programa em Educação para a 

Ciência da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Bauru), Programa de 

Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação CESGRANRIO, Programa de Pós-

Graduação e ao Departamento de Ciências Humanas e Educação da UFSCAR-

Campus Sorocaba/SP, por fim as sociedades como Sociedade Brasileira de Física 

(SBF), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Associação Brasileira 

de Pesquisa em Educação em Ciências - ABRAPEC), Associação Nacional de 

Cursos de Pós-Graduação e Pesquisa em Meio Ambiente e Sociedade (ANPPAS), 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE), 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Associação Brasileira de 

Currículo (ABdC), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) e instituto como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 
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4.1.3 O corpus 

 

Para a constituição de um corpus foi necessária à análise do teor dos 

documentos a serem pesquisados. Este corpus é composto por um “conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”, 

no qual a sua “constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras” 

(BARDIN, 2011, p.93-94). Neste estudo, o corpus está constituído por artigos 

distribuídos nas revistas do estrato A1 identificados numericamente no Quadro 4. 

Ao final da etapa da pré-análise chegamos a dez revistas e a 41 artigos 

científicos selecionados como corpus dessa pesquisa. Este corpus gerou planilhas 

com informações a respeito dos artigos para posterior catalogação, categorização e 

análise. A lista completa com os 41 artigos está no APÊNDICE 1. 

 
4. 2 EXPLORAÇÃO DO CORPUS 

 

A etapa seguinte é a exploração do corpus (material), os dados são 

transformados e organizados. Posteriormente, na técnica da análise de conteúdo, 

buscamos encontrar categorias, por meio de um processo onde as palavras são 

reduzidas por expressões menores, porém significativas. As categorias surgem 

como elemento de busca de respostas pelo investigador (BARDIN, 2011).  

4.2.1 Codificação do corpus 

 

Para a sistematização dos dados, considerou-se necessária a descrição das 

informações dos artigos em duas planilhas, compondo uma ferramenta de 

organização e sistematização dos resultados encontrados no estudo. Na primeira 

planilha (APÊNDICE 1) as informações requeridas foram: nome da revista 

(codificação), título, nomes dos autores, instituição filiada e ano de publicação do 

artigo. Na segunda planilha (APÊNDICE 2), de uma maneira mais detalhada, 

constam os seguintes itens: a codificação do artigo, o interesse de pesquisa 

(detalhado no item 5.1.2.2) a deficiência ou transtorno, a disciplina e o conteúdo, os 

objetivos e as estratégias e intervenções, quando descritas no artigo.  

As planilhas foram organizadas para a elaboração de gráficos e tabelas para 

posterior análise dos dados numéricos e do conteúdo dos artigos selecionados pela 

pesquisa. Elaboramos códigos para incluir nas planilhas de análise para classificar 
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os artigos corpus de análise. As planilhas foram importantes para organizar os dados 

de pesquisa.  

As dez revistas do corpus foram codificadas a partir dos nomes das mesmas. 

Por exemplo: o código CED para a Revista Ciência e Educação (QUADRO 5). 

 

Quadro 5:  Códigos das revistas 

Revista Código 

Bolema BOL 

Ciência e Educação CED 

Educação e Pesquisa EP 

Educação e Realidade EREA 

Educação em Revista EREV 

Educar em Revista EDR 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências E 

Revista Brasileira de Educação Especial REE 

Revista Brasileira de Ensino de Física RBEF 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos REP 

                                                                       Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os artigos de cada revista foram numerados de 01 a 13 (máximo de artigos 

encontrados em algumas revistas) do mais antigo para o mais atual (consultar o 

APÊNDICE 1). Nesse sentido, como exemplo, o código completo do artigo da 

Revista Ciência e Educação, artigo 04 ficou com o seguinte código: CED04 

(QUADRO 6). 

 

Quadro 6:  Modelo de planilha I dos artigos a partir de sua codificação 

Revista Artigo Ano Título do Artigo Autor(es) Instituição 

dos autores 

Ciência e 
Educação 

CED04 2012 Estudo de 

planejamento e 

design de um 

módulo instrucional 

sobre o sistema 

respiratório: o 

ensino de ciências 

Thanis Gracie 

Borges Queiroz/ 

Diego França Silva/  

Karlla Gonçalves de 

Macedo/Anna Maria 

Canavarro Benite. 

UFG 

                                                                                                                Fonte: elaborada pela autora. 

 
4.2.2 Categorias e subcategorias de análise 
 

 
Categorizar “é uma operação de classificação de elementos constituídos de 

um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em 
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analogias a partir de critérios definidos” (BARDIN, 2011, p.63). A unidade de registro 

(UR) é a unidade a ser codificada, ou seja, aqueles trechos que estão associados às 

temáticas das categorias. Os dados são classificados e agregados a elementos 

comuns, sendo, posteriormente categorizados. Cada unidade “deve se ajustar a um 

código” (BAUER e GASKELL, 2008, p.201). 

Nessa pesquisa usamos a análise temática como instrumento que nos auxilia 

a categorizar os componentes do discurso. Permitindo-nos recortar o texto assim 

constituindo temas, palavras ou frases relevantes, escolhendo “as regras de 

contagem por meio de codificações e índices quantitativos” (CAVALCANTE et al, 

2014, p.16). Sendo assim, a análise temática agrega um juízo humano às 

características dos textos (BAUER e GASKELL, 2008, p.192). Utilizando-se da 

análise temática como instrumento para analisar os dados, estabelecemos três 

aspectos a serem identificados nos textos como relevantes para responder as 

perguntas de pesquisa: o panorama da pesquisa, o direcionamento do ensino e o 

interesse da pesquisa10.   

 Primeiramente estabelecemos categorias maiores para identificação dos 

artigos, foram elas: panorama de pesquisa, direcionamento do ensino e interesse de 

pesquisa. 

O Panorama da Pesquisa procura identificar a partir do texto do artigo os 

seguintes elementos da pesquisa: ano, instituição e região geográfica em que se 

desenvolveu a pesquisa. Dessa forma, foi possível perceber as regiões e grupos de 

pesquisa que têm contribuído para o estudo do ensino de ciências e matemática na 

perspectiva inclusiva. 

Quanto ao Direcionamento do Ensino, consideramos fundamental entender 

quais as deficiências ou transtornos apresentados pelos alunos que mais têm sido 

discutidos. Somado a isso, interessa-nos identificar a quais as disciplinas que esses 

estudos têm atendido. Acreditamos assim que, estas informações podem auxiliar o 

docente a entender a natureza das necessidades e barreiras decorrentes das 

mesmas, na tentativa de buscar recursos viáveis para promoção da aprendizagem 

do aluno na sala de aula. 

A categoria Interesse de Pesquisa¹° procura identificar os objetivos e 

intenções do artigo e será dividida em três subcategorias: intervenções didáticas no 

                                                
10 Consultar o Apêndice 2 
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cotidiano escolar, formação e docente e contexto sócio-político. 

 A subcategoria Intervenções didáticas no Cotidiano Escolar aponta para o 

caminho que o autor do artigo irá direcionar o planejamento da atividade ou propor 

alguma estratégia didático-pedagógica, que vise ou não um currículo flexibilizado, a 

fim de promover o ensino de ciências e matemática nas aulas. Enquadram-se as 

percepções e experiências dos autores dos artigos frente à educação inclusiva na 

perspectiva do ensino de ciências e matemática, bem como sua atuação junto a 

profissionais (como por exemplo, intérpretes de LIBRAS) para atender as 

especificidades dos alunos com deficiências ou transtornos. 

 Na subcategoria Formação Docente, buscamos entender o contexto da 

formação acadêmica de professores de ciências e matemática nos diversos níveis 

encontrados (licenciandos, professores formados e professor formador) para atender 

às demandas do ensino de ciências e matemática inclusivos e, o papel do currículo 

nos cursos de formação frente às demandas. 

          Quanto à subcategoria Contexto Sócio-Político, abordamos as intenções e 

objetivos dos artigos que fazem referência as questões políticas e sociais. A 

iniciativa das escolas para possibilitar a inclusão dos alunos no sistema de ensino, a 

contribuição dos textos legislativos, avanços e desafios do modelo de educação 

inclusiva no âmbito do ensino de ciências e matemática. 

 

Figura 1:  Categorias e subcategorias de análise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                      Fonte: elaborada pela autora. 
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No Quadro 7, trazemos um segundo modelo de planilha, a Planilha II, na qual 

fomos identificando cada uma dessas categorias e subcategorias explicitadas 

anteriormente. 

 

                   Quadro 7: Modelo de planilha de Revistas de Estrato A1  
 

  Artigo Interesse de 
Pesquisa 

Deficiência 
ou 
Transtorno 

Disciplina/ 
Conteúdo 

Objetivo (s) Questões 
Curriculares 

 Estratégias e 
Intervenções 
didáticas 

CED04 
 
 
 
 
 

Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

 Deficiência  
Auditiva 

 
 
 
 
 

Ciências/  
Sistema 

Respiratório 
 
 
 
 
 

Discorrer sobre 
o estudo do 

planejamento e 
design de um 

módulo 
instrucional para 

o ensino de 
ciências, 

especificamente 
para o ensino 

do sistema 
respiratório para 
alunos surdos. 

Currículo 
adaptado    

Intervenção 
pedagógica 
através do 
planejamento e 
design de um 
módulo 
instrucional para 
o ensino de 
ciências, 
especificamente 
para o ensino do 
sistema 
respiratório para 
alunos surdos.  

 

                                                   Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

A terceira fase da AC será aquela que com base nesses dados, construídos 

pela leitura dos artigos e elaboração das Planilhas I e II, e unidades de significado 

(US) (trechos dos artigos/manuscritos), apresentaremos as interpretações e 

inferências na forma de resultados de pesquisa organizados no próximo capítulo da 

dissertação. 
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5 RESULTADOS 
 

Neste capítulo descrevemos os resultados obtidos a partir da análise dos 

dados (artigos, Planilhas I e II), bem como, dos desdobramentos da pesquisa, 

apresentados de acordo com as categorias mencionadas anteriormente.  

Ainda numa visão bem geral, percebemos que os artigos selecionados, pelo 

menos grande parte deles, abordam desde a deficiência em si às possibilidades de 

inclusão dos sujeitos no contexto escolar, por meio das contribuições do currículo, 

no viés da formação docente, mas também, por meio das ações educativas. As 

análises contribuem para estabelecer o cenário das pesquisas acadêmicas no 

processo da inclusão no ensino de ciências e da matemática, por meio das questões 

que abarcam, no quantitativo e na diversidade de temas das publicações analisadas. 

 

5.1 O PANORAMA DA PESQUISA 
 

 5.1.1 Divisão dos artigos por ano 
 
 

Nesta categoria encontra-se a ocorrência dos artigos nas edições de 2008 a 

2017 voltadas à discussão da temática proposta pela pesquisa. A questão de que 

nos anos de 2008 e 2017 pululassem artigos voltados à educação inclusiva fica 

muito inferior ao esperado. Talvez possamos pensar a princípio que as politicas 

públicas que chegam para serem implementadas na escola o façam com um atraso 

nas pesquisas relacionadas ao ensino de ciências e matemática. Por outro lado, 

entendemos também que essa possa ser uma tônica do ensino de ciências e 

matemática que por questões da sua própria natureza se interessa mais por aquilo 

que já está em prática na escola. A Tabela 2 mostra que entre 2010 e 2015 a 

produção de artigos esteve mais intensificada. 

 

Tabela 1:- Artigos publicados – 2008 a 2017 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

 
TOTAL 

02  0 06 03 04 06 10 06 03 02 41 

                                                     Fonte: elaborada pela autora. 

                  
Portanto, a proporção de artigos publicados sugere um movimento crescente, 
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embora pouco sutil, no período de 2013 a 2014. Podemos inferir que esse aumento 

de pesquisas voltadas ao ensino inclusivo se deve a implantação de políticas 

públicas no tocante à educação inclusiva brasileira tal qual no ano de 2015 (a lei n° 

13146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência-Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), que objetivou assegurar condições de igualdade e direitos 

fundamentais as pessoas com deficiência, no sentido da promoção da inclusão 

social e cidadã (BRASIL, 2015). 

Constituindo ainda nossa análise, percebemos um decréscimo de publicações 

nos anos de 2015 a 2017. Esse aspecto pode estar associado à sazonalidade 

temática encontrada nas pesquisas em ensino de ciências, relatada por muitos 

pesquisadores que realizam pesquisa de estado da arte ou do conhecimento. 

5.1.2  Regiões geográficas dos artigos 
 
 

  A figura 2 apresenta as principais regiões geográficas as quais as pesquisas 

selecionadas no corpus de pesquisa estiveram se debruçando.  

 
Figura 2- Distribuição dos artigos por regiões geográficas  

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Portanto, no que se refere à região de publicação destes artigos, verifica-se a 

presença das cinco regiões brasileiras, sendo a predominância de artigos publicados 

na região Sudeste (36), seguida da região Sul (10) e Centro-Oeste (9). O quantitativo 

publicado é menor na região Nordeste (2) e Norte (2) sendo que essas duas regiões 
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juntas equivalem a aproximadamente 10% da pesquisa realizada em nove anos 

(2008-2017). 

Percebemos que se somarmos os números do gráfico, eles excedem o 

número de artigos do corpus (41), com um total maior (59). Esse número aparece 

em função dos artigos publicados em parcerias com outros autores de regiões 

distintas. Por exemplo, o artigo BOL.01 traz uma colaboração entre autores das 

regiões centro-oeste e norte, representadas pelas universidades Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) e Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). Nesse sentido, podemos concluir que parcerias têm sido realizadas quando 

a questão de pesquisa envolve educação inclusiva, o que do nosso ponto de vista é 

um aspecto interessante do resultado obtido. 

          Os dados apresentados sintetizam diferenças regionais significativas, onde a 

predominância na região sudeste poderia se justificar pela disponibilização de 

recursos financeiros e humanos de fomento à pesquisa, através de importantes 

agências como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), o CNPq, a Capes e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, concentradas nesta 

região (SIDONE et al,2016). Fato esse não tão presente em outras regiões 

brasileiras. 

A partir dos dados analisados, evidenciam-se diferenças regionais quanto à 

publicação de artigos que abordam o ensino de ciências e matemática inclusivos, o 

que ainda parece demonstrar pouco espaço de pesquisa por parte dos 

pesquisadores da área. Entendemos que a discussão e o debate objetivam tornar o 

tema mais visível, em face da urgência já explicitada nas argumentações que 

trouxemos no debate do quadro teórico. Quanto mais ampliamos a rede de 

informações a serem compartilhadas, por meio de experiências e vivências na 

pesquisa, mas contribuímos com a escolarização inclusiva dos alunos com 

deficiência. 

5.1.3 As instituições dos artigos para das revistas 
 
 

          A partir da análise dos artigos, foi possível identificar as instituições nas quais 

os autores estavam vinculados e apresentá-las na Figura 3. 
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Figura 3: As instituições dos artigos corpus da pesquisa 
 

                                                                               Fonte: elaborado pela autora. 

 

             A UNESP (Universidade Estadual Paulista) aparece com o maior 

quantitativo de artigos (sete), juntamente com a UFSCar, seguidas da Universidade 

Federal Goiás (UFG) e Universidade de São Paulo (USP), respectivamente com seis 

e cinco artigos cada uma.   

A UNESP11 é uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras, 

com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à 

comunidade. Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma das três 

universidades públicas de ensino gratuito, ao lado da USP (Universidade de São 

Paulo) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Possui em seu quadro 

de professores da pós-graduação, pesquisadores que contribuem com o ensino de 

ciências inclusivo, como Éder Camargo, professor do Departamento de Física e 

Química da Faculdade de Engenharia da Unesp de Ilha Solteira, que contribui com 

artigos a respeito da temática. (UNESP, 2017). O pesquisador, em seus artigos, 

apresenta propostas pedagógicas para à inclusão de alunos com deficiências em 

salas de aulas de física (CAMARGO; NARDI, 2010).  

      A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi a primeira instituição 

federal de ensino superior instalada no interior do estado de São Paulo, fundada em 

1968. Oferece 64 cursos na graduação presencial. 52 programas de pós-graduação, 

12 cursos de mestrado profissional, 44 de mestrado acadêmico, 31 de doutorado e 

                                                
11 Consulta nos sites da revista: https://www2.unesp.br/ 
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/26287/inclusao-social-educacao-inclusiva-e-educacao-especial/ 
¹² Consulta no site da revista: https://www.ufg.br/p/26920-programa-ufginclui 
¹³Consulta no site da revista: https://www5.usp.br/institucional/a-usp/ 
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96 cursos de especialização. A UFScar está em 18°entre 81 instituições de Ensino 

Superior da América Latina, segundo o Times Higher Education (THE), um dos 

principais rankings internacionais de universidades. 

       A UFG¹² possui 78 programas de pós-graduação stricto sensu, distribuídos 

em pólos regionais, no estado de São Paulo, e disponibiliza um Núcleo de 

Acessibilidade, reconhecendo-se como uma instituição preocupada com a inclusão, 

destacando o PROGRAMA UFG INCLUI, criado em 2008, mesmo antes da Lei de 

Cotas.  Este programa disponibiliza vaga extra nos cursos com presença de alunos 

indígena e quilombola, e alunos surdos, oriundos de escola pública que desejem 

cursar Letras Libras (UFG, 2019). 

    A USP¹³ atualmente é responsável por mais de 205 da produção científica 

brasileira, é mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.  Conta com diversos campi distribuídos pela cidade de 

São Paulo. Sua graduação é formada por 183 cursos, distribuídos em 42 unidades 

de ensino e pesquisa composta por 239 programa de pós-graduação, com cerca de 

30 mil matriculados.  

 
5.2 DIRECIONAMENTO DO ENSINO 

 

 Nesta categoria apresentam-se elementos relacionados ao planejamento da 

ação educativa, por meio de uma diagnose prévia, procurando entender o perfil e 

especificidades da turma, e todos os alunos envolvidos no processo da 

aprendizagem. Apresentamos essa categoria a partir de dois aspectos: deficiência 

ou transtorno abordados e disciplinas identificadas no artigo. 

5.2.1. Deficiência ou transtorno abordados  
 
 

Neste tópico identificamos as deficiências e/ ou transtornos contemplados no 

teor dos artigos investigados. Em relação à deficiência abordada, nos dez anos de 

publicações, foram identificadas as deficiências visual, auditiva e intelectual, a 

superdotação/ altas habilidades e as que trataram o tema de forma mais abrangente, 

não esclarecendo o tipo de deficiência ou transtorno. Esses resultados foram 

agrupados na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Deficiência ou transtorno abordados no artigo 

Legenda: DV=deficiência visual, DA = deficiência auditiva, DI = deficiência intelectual, 

SD/AH= Superdotação/ Altas Habilidades, DG= Deficiência em geral. Unidade de medida: 

número de artigos. 

Deficiência ou 

Transtorno 

TOTAL % 

DV 19 46 

DA 11 27 

DI 04 10 

SD/AH 01 2 

DG 06 15 

                                                                                                                    Fonte: elaborado pela autora. 

     

Pelo que se pode observar a deficiência mais abordada nos artigos é a 

deficiência visual (46%). Onde, também podemos visualizar o quantitativo para cada 

uma das outras necessidades, a auditiva corresponde a 27%, a intelectual 

representando 10% e a superdotação e altas habilidades a 2%. E os artigos, que 

não se referem especificamente a determinada deficiência, compõem um percentual 

de 15%, o que classificamos como deficiências em geral.  

 O fato de a deficiência visual sobressair, sob as demais identificadas, pode 

estar atrelado aos dados do Censo Demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística que relatam que, no total de 45,6 milhões de brasileiros com 

alguma deficiência (23,9% da população do país), a deficiência visual aparece atingindo 

35,7 milhões de pessoas. Neste mesmo Censo, alguns entrevistados afirmaram não 

conseguirem enxergar mesmo utilizando lentes de contato ou óculos. (IBGE, 2010).    

No tocante à deficiência visual, os artigos ressaltam desde a criação de kits 

para o ensino de matemática e física (BOL01 e RBEF03), pesquisas sobre 

matemática inclusiva (BOL03), a compreensão de barreiras para comunicação em 

aulas de física (CED01) e ao uso do sistema Braille como recurso de aprendizagem 

para o ensino da matemática (CED07). Dentre o quantitativo (dezenove), dez artigos 

mencionam as barreiras comunicacionais para o ensino e as percepções entre 

alunos e professores para o processo de inclusão, totalizando assim 55% deste 

quantitativo.  

Percebe-se que, em seis (33%) destes artigos (CED03, EREV01, E01, E02, 

E05 e RBEF01), há uma preocupação com a atuação dos futuros educadores 
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(licenciandos) frente à inclusão de alunos com deficiência visual no espaço escolar. 

Exemplificando, buscamos o artigo CED06 que descreve a inclusão de uma aluna 

cega no curso de Licenciatura em Química, em uma universidade pública. Nessa 

pesquisa incluem-se reflexões de docentes sobre procedimentos adotados em sala 

de aula em relação a essa aluna, e a partir de entrevistas com os docentes, são 

identificados temores e ideias sobre inclusão, tais como: 

Quando a coordenação do curso informou, aos docentes da área de 
Química, sobre estes desafios, as reações mais comuns foram 
questionamentos do tipo: “Por que um cego quer fazer Química?”; 
“Como serão as aulas experimentais?” (REGIANI e MÓL, 2013, p.4). 

 

Nesse sentido, o processo de inclusão da aluna só foi possível, uma vez que 

a coordenação do curso de Química, desde o seu ingresso, preocupou-se com a sua 

permanência, buscando orientações e apoio em instituições especializadas. Durante 

a mesma pesquisa, os docentes apontaram a necessidade de reverem a didática 

utilizada usualmente, bem como o desenvolvimento de uma proposta metodológica 

que atendesse às diferenças, uma vez “que a implantação de ações afirmativas 

abertas às diferenças já havia sido iniciada na instituição, porém ainda requeria uma 

instrumentalização e solidificação por parte da comunidade docente da IES em 

questão”. (REGIANI e MÓL, 2013, p.7). Neste mesmo artigo, os professores relatam 

a carência de materiais didáticos e a falta de preparo para lidarem com as 

necessidades específicas, dificuldade estas resultado de uma lacuna na formação 

acadêmica. 

A deficiência auditiva foi a segunda mais mencionada, com onze artigos 

identificados no corpus, e que na sua totalidade apontam a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) como elemento chave para a comunicação de alunos com 

deficiência auditiva para o ensino de ciências e matemática. Portanto, abordam 

desde a atuação do intérprete de LIBRAS à possibilidade de fornecer subsídios aos 

professores e intérpretes para o ensino de conceitos relacionados à astronomia 

(REE05) ao compartilhamento de significados entre a Língua Portuguesa e LIBRAS 

sobre conceitos fundamentais de física (CED09), bem como produção de vídeo 

bilíngue (RBEF02) e desenvolvimento de módulos instrucionais e jogos para tratar a 

respeito de temas como o “Corpo Humano” (CED04). 

 Vale ressaltar o artigo CED08 que descreve a atuação do intérprete de 

LIBRAS, no contexto da mediação da comunicação, para os alunos com esta 
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deficiência onde, as autoras apontam que na apresentação dos conhecimentos 

científicos para alunos com deficiência auditiva, a barreira linguística é o maior 

desafio, daí a necessidade do bilinguismo, ou seja, entendendo que “esta filosofia 

reconhece a língua de sinais como língua materna do surdo, e pressupõe o 

aprendizado do português como segunda língua” (OLIVEIRA e BENITE, 2015, p.2). 

No entanto, esta prática ainda não é realidade para à promoção de uma sala de aula 

inclusiva, uma vez que  

o aluno surdo, sem língua constituída, sem conceitos espontâneos 
formados, ingressará num ambiente no qual terá de: constituir sua 
língua, aprender outra língua, formar conceitos espontâneos, e ser 
iniciado na aquisição de conceitos científicos dentro de um mesmo 
período de tempo (OLIVEIRA e BENITE, 2015, p.4). 

 

Portanto, esse aspecto leva a importância da atuação do intérprete de 

LIBRAS, no sentido de intermediar o processo educativo para a inclusão dos alunos 

surdos. Na pesquisa realizada pelas autoras, as narrativas trazidas, pelos 

professores de ciências entrevistados, apontavam a falta de compreensão destes 

alunos surdos do conteúdo ministrado. Ao final, as autoras ressaltam a importância 

de mudanças pedagógicas, por meio da possibilidade de um currículo que atenda as 

especificidades destes alunos, sugerindo a utilização de propostas com perspectiva 

visual espacial, a fim de incluí-los nas aulas de ciências. 

Na análise da deficiência intelectual, surgem quatro artigos (CED12, REE04, 

REE08 e REE12), onde a sua totalidade direciona as pesquisas para o campo da 

matemática. O que mostra um real esforço dos autores em buscar entender, avaliar 

as habilidades matemáticas dos alunos com esta deficiência e apontar algumas 

estratégias para auxiliar na aquisição dos conhecimentos da disciplina.  

 O artigo REE04 identifica os procedimentos de contagem, usados por 

crianças com esta deficiência, com a utilização de uma intervenção pedagógica. O 

objetivo era a construção do conhecimento conceitual, utilizando materiais 

concretos, tendo sido confeccionados jogos e materiais visuais e táteis para 

estimular os alunos, “dando um sentido simbólico e lúdico aos novos conhecimentos 

construídos” (CECHIN et al, 2013,p.8). 

Na abordagem das deficiências em geral, despontam seis artigos (CED02, 

CED05,CED10, E03,EREE03 e REP01), onde a formação docente e a percepção da 

professores formadores (em uma instituição de ensino superior) está presente em 
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sua maioria (cinco). O outro artigo (REE03) faz referência às síndromes do Sexo 

Frágil (SXF) e Prader-Willi (SPW), síndromes estas que podem estar relacionadas a 

atraso mental e dificuldades de aprendizagem.       

Porém, optamos por colocá-las na classificação de deficiência em geral, uma 

vez estas “síndromes apresentam etiologias diversas e possuem caraterísticas 

diferenciadas em crianças e adultos“(ROSSO e DORNELES, 2012, p.2). Surgindo, 

uma variedade de sintomas que se associam ao diagnóstico precoce e 

acompanhamento terapêutico que o indivíduo recebe (PASSONE et al, 2018).  Este 

artigo procura investigar, em alunos com estas síndromes, as características dos 

príncípios de contagem numérica, realizando para tal, observações em sala de aula. 

Analisa a importância das experiências matemáticas nos primeiros anos escolares, 

concluindo que “partir das análises sobre a investigação dos princípios de contagem 

numérica é possível traçar um caminho de intervenção pedagógica que contribua 

para uma efetiva aprendizagem” (ROSSO e DORNELES, 2012, p.12). 

 Em relação à relevância da discussão da educação inclusiva como 

componente curricular nos cursos de formação de professores de ciências, 

mencionamos o artigo CED10, onde as autoras afirmam que além da formação 

inicial, também a necessidade de uma formação continuada dos professores, com 

vistas a 

parceria colaborativa formada por grupos assimétricos, cabendo, aos 
professores formadores, viabilizarem, tornarem acessível, de forma 
útil e substantiva, aos professores do Ensino Médio e aos futuros 
professores, inúmeras contribuições epistemológicas e teórico-
metodológicas de pesquisas na área de Educação (PEREIRA et.al, 
2015, p.3). 
 

Neste viés de parceria colaborativa, surge a Rede Goiana de Pesquisa em 

Educação Especial/Inclusiva (RPEI)  

formada por uma parceria dialógica que conta com as participações: 
da Universidade Federal de Goiás (professores formadores e alunos 
de pós-graduação e graduação), especificamente, o Instituto de 
Química; do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e  
Matemática (a perspectiva acadêmica); da Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás, por meio da Coordenação de Educação 
Especial (a perspectiva política e gestora), e a Associação de Surdos 
de Goiânia (a perspectiva da comunidade). (PEREIRA et.al, 2015, 
p.4). 
 

Esta rede objetiva promover um espaço de atuação para o professor 

pesquisador e reflexões sobre a prática pedagógica na perspectiva inclusiva. Essa 
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rede deveria também constituir um espaço de diálogos entre professores, e possui 

caráter formativo para alunos de graduação e pós-graduação, permitindo que o 

professor repense suas práticas, ressignificando as mesmas e sua formação 

acadêmica (PEREIRA et al, 2015). As autoras também fazem alusão a possíveis 

entraves ao processo inclusivo tal como a carência de professores licenciados em 

algumas áreas e a dificuldade em tornar acessível à realidade dos alunos a 

compreensão da linguagem científica.  

          Quanto à superdotação e altas habilidades, o artigo REE06 investiga o 

conhecimento dos licenciandos de matemática acerca deste tema. Analisando o 

currículo da licenciatura em Matemática, os autores apontam que no interior do país, 

em locais como Pelotas, “aparentemente, a temática das AH/SD não é sequer 

abordada em cursos de licenciatura” (RAMALHO et al, 2014, p.2) E concluem 

apontando  o desconhecimento do assunto pelos futuros educadores além  de 

questionamentos a respeito da possibilidade dos alunos  com superdotação/ altas 

habilidades apresentarem baixo rendimento escolar (RAMALHO et al, 2014). 

5.2.2.  A disciplina abordada 
 
 

 Neste item serão apresentadas as disciplinas as quais os artigos foram 

direcionados. Esclarecemos que nem sempre os artigos mencionaram disciplinas 

das ciências naturais e matemática, mas a grande maioria problematizou algum tipo 

de conteúdo relacionado a uma disciplina escolar. 

 

Tabela 3 –Disciplina abordada 

Legenda: Q=química, F=física, B= biologia, C=ciências, M=matemática, 

Unidade de medida: número de artigos. 

Disciplina TOTAL % 

Q 02 5 

F 14 34 

B 02 5 

C 10 24 

M 13 32 

                                                                              Fonte: elaboração da autora. 

Dos 41 artigos publicados que relacionam a disciplina na qual a pesquisa é 

direcionada, percebemos a predominância de artigos voltados ao ensino da 
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disciplina de física (34%). Surgindo depois, abordagens à matemática (32%) química 

e biologia (12%) e ciências (24%) respectivamente.  

Referindo-se ao ensino de física, os conteúdos mais apontados pelos artigos 

foram: Mecânica (CED01, E01 e RBEF02) e Óptica (REE01, RBEF01 e RBEF03).  

Dentre os artigos que focam na disciplina de física, podemos ressaltar que: - 

seis artigos fornecem propostas de ensino de física para alunos com NEE (CED01, 

E01, REE01, RBEF01, RBEF02 e RBEF03) a partir de alternativas de maquetes 

táteis a alunos com deficiência visual e construção de vídeos em LIBRAS para 

apropriação de conteúdos de física para alunos com deficiência auditiva. No artigo 

CED01 a atividade proposta tem a participação de licenciandos de física. Outros  

três artigos referem-se a percepções de futuros docentes a respeito da inclusão 

(CED03, E02 e E05); 

 Portanto, dentre o cinco artigos, temos que dois artigos abordam o ensino de 

física na deficiência auditiva e a importância de LIBRAS neste contexto (CED09, 

REE09), um investiga a trajetória escolar de professores com deficiência por meio do 

relato de um docente com deficiência visual (EREA01); outro evidencia depoimentos 

de professores e estudantes cegos sobre o ensino de física na educação básica 

(REE10), e um analisa a experiência museal de deficientes visuais em um ambiente 

de física (REE13). 

 Ainda quanto ao ensino de física, o artigo REE01 busca compreender quais 

são as principais barreiras e alternativas para a inclusão de alunos com deficiência 

visual, enfatizando a importância da criação de ambientes educacionais adequados 

e com função inclusiva. O artigo relata uma análise das viabilidades comunicacionais 

entre licenciandos e discentes com deficiência visual para a aprendizagem de 

Óptica. O estudo contribui para o entendimento da demanda apresentada, 

adequando o contexto comunicacional com “o potencial de incluir alunos com 

deficiência visual junto a processos intrínsecos de ensino/aprendizagem” 

(CAMARGO e NARDI, 2008, p.20). 

           No ensino da matemática, a segunda disciplina mais apontada pelos artigos, 

o conteúdo mais mencionado foi a Geometria (BOL01, BOL02 e EDR01), seguido da 

Álgebra (CED11) e da Aritmética (REE04). 

          Dentre estes artigos, onze deles propõem intervenções didático-pedagógicas 

seja por meio de atividades de ensino, seja com o desenvolvimento de protocolos 

para levantamento de habilidades matemáticas com alunos com deficiência 
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intelectual (BOL01, BOL02, CED07, CED11, CED12, EP01, EDR01, REE03, REE04, 

REE08 e REE12).  

Neste contexto, o artigo CED07 referencia o Sistema Braille como meio 

auxiliar de integração/inclusão da pessoa cega no contexto social e como recurso de 

aprendizagem de conceitos geométricos, propondo adequações de materiais com 

confecção em relevo nas atividades cotidianas e avaliações, pois, “permite, ao aluno 

cego, o acesso às informações” (VIGINHESKI et al, 2014, p.10). 

No que se refere ao ensino da matemática o artigo EDR01 investiga como um 

estudante cego interage com uma professora (pesquisadora) para conhecer 

aspectos da matemática em questão (simetria e reflexão), onde eram estabelecidas 

relação entre os conceitos matemáticos em estudo e a prática cotidiana. Os 

obstáculos foram suprimidos “quando a pesquisadora passou a envolver o sujeito 

em situações de simulação recorrendo à sua memória visual” (HEALY et al, 2011, 

p.14) 

Dentre os dez artigos que destacam especificamente o ensino de ciências: 

quatro mencionam propostas de atividades para a disciplina (CED04, CED08, 

REE02 e REE05), quatro apresentam concepções a respeito da educação inclusiva 

nos discursos de professores formadores, intérpretes de LIBRAS e acadêmicos 

(CED05, E03, REE07 e REP01), dois artigos trazem em pauta um olhar mais 

aprofundado e particularizado da educação inclusiva, um através da política de 

educação inclusiva em um estado brasileiro (CED10) e o outro por meio do relato de 

um aluno com deficiência visual na sala de aula regular (E04).   

 Sob a ótica docente, o artigo CED05, trata da alfabetização científica no 

discurso dos professores formadores de professores de ciências, as autoras relatam 

a importância do diálogo com professores formadores para a discussão em transpor 

a linguagem científica e sua complexidade em salas de aulas inclusivas (VILELA-

RIBEIRO e BENITE, 2013).  Quanto à formação dos professores de ciências para a 

educação inclusiva, o artigo CED10 reflete sobre o ensino de ciências como 

contribuição para a formação cidadã. Traz igualmente uma análise quanto às 

barreiras e empecilhos para o ensino de ciências, como a falta de preparo do 

docente mesmo com a expansão das vagas dos cursos de licenciaturas em ciências, 

incluindo uma discussão, como no artigo anterior, da importância da transposição da 

linguagem científica de forma acessível aos alunos. Conclui ressaltando que 

problemas como estes podem prejudicar a efetividade da proposta inclusiva 
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(PEREIRA et al, 2015). 

Quanto ao ensino de química, temos dois artigos: um investiga as percepções 

sobre educação inclusiva de professores formadores de um curso de licenciatura em 

química (CED02) e o outro busca compreender o pensamento dos docentes a 

respeito de uma aluna com deficiência visual em um curso de licenciatura (CED06). 

 No artigo sob a ótica dos professores formadores de um curso de licenciatura 

em Química a respeito da educação inclusiva, enfatiza-se 

que o professor esteja preparado para lidar com as diferentes 
necessidades de aprendizagem de cada aluno, inclusive os 
deficientes, e o locus inicial em que ele deve adquirir esses 
fundamentos é a formação inicial, ou seja, seu curso de graduação 
(VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2010, p.3). 
 

Identificamos quanto à disciplina de biologia dois artigos; um analisa a 

formação de professores universitários para o atendimento aos alunos com 

deficiência visual (EREV01) e, o outro salienta a percepção de professores de 

alunos de turmas mistas para o processo de ensino-aprendizagem de alunos com 

deficiência visual em aulas de genética (REE11). No estudo a respeito do ensino de 

genética (REE11), os autores reconhecem que muitos conceitos em genética não 

são acessíveis, dificultando assim a aprendizagem do aluno com deficiência visual 

(ROCHA e SILVA, 2016).  

Outra pesquisa, realizada em uma escola pública no Rio de Janeiro, após 

entrevistar os professores, os autores perceberam a dificuldade em estabelecer a 

inclusão de alunos com deficiência visual nos espaços escolares. Os autores 

consideram que isso se deu frente a questões como o déficit na formação 

acadêmica por não disponibilizar conteúdos que comunguem a temática inclusiva, 

bem como a falta de estrutura institucional adequada, profissionais especializados 

como colaboradores, apoio logístico e material, além da importância da formação 

docente. E finalizam acreditando que os alunos cegos podem auxiliar fornecendo 

pistas a respeito da aprendizagem dos conceitos em Genética (ROCHA e SILVA, 

2016). 

 

5.3 INTERESSE DE PESQUISA 

 

Identificamos variações quanto a esse item, uns percebem a importância de 

abordagens diferenciadas focadas na formação de futuros docentes e, outros 
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demonstram que é fundamental focar nas intervenções em salas de aulas. No 

entanto, embora tenhamos separado esses itens, um aspecto complementa o outro. 

Quanto ao interesse de pesquisa, dentre os artigos analisados, classificam-se 

como Intervenções didáticas no Cotidiano escolar (21), direcionam-se para a 

temática da formação docente (17) e para as questões sócio-políticas no que tange 

à educação inclusiva (03) e sua relação com o ensino de ciências e matemática 

(Quadro 8).  

 

                                      Quadro 8:  Interesse de pesquisa 

Interesse de pesquisa Quantidade de artigos 

 

Intervenções didáticas no Cotidiano 

escolar 

21 

Formação Docente 17 

Contexto sócio-político 03 

TOTAL 41 

                                                                              Fonte: elaborado pela autora. 

 

  5.3.1 Intervenções didáticas no Cotidiano escolar 
 
 

Nesta subcategoria estão agrupados os artigos que expressam tentativas e/ 

ou alternativas de um currículo adaptado/flexibilizado para a promoção do ensino de 

ciências e matemática inclusivos. Permitindo com isso, a elaboração de intervenções 

didáticas12 e estratégias como, por exemplo, o intérprete de LIBRAS como mediador, 

a aplicação de testes de diagnose, entre outros; ou seja, práticas educativas que 

possam contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem acessíveis de 

ciências e matemática a todos os alunos na sala de aula regular. 

 Em uma análise geral, as estratégias metodológicas com propostas de 

intervenções objetivaram incluir os alunos com alguma deficiência ou transtorno nas 

atividades em sala. O Quadro 9  retrata a diversidade encontrada nos artigos ( Maior 

detalhamenrto no APÊNDICE 3). 

                                                
12  Entende-se por intervenções aquelas que são implementadas no processo de desenvolvimento ou 
aprendizagem do aluno com dificuldades, mediadas pelo professor (FONSECA, 1995).  Estas 
medidas promovem interferência “no processo, com o objetivo de compreendê-lo, explicitá-lo ou 
corrigi-lo” (OLIVEIRA, 2015, p.2). 
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Quadro 9:  Modelo de planilha com sugestões de Intervenções didáticas e outras 

estratégias inclusivas.                      

Deficiência 
ou 

transtorno 

Exemplos de intervenções 
didáticas como estratégias 

inclusivas 

Links para consulta 

 
 
Deficiência 
visual 

- kit para o aluno realizar 
atividades matemáticas que 
envolvam figuras geométricas; 
- canais comunicacionais para o 
ensino de mecânica para alunos 
com ou sem deficiência visual    
 
. 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf 
 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf 
 

            Fonte: elaboração da autora. 
 

 

 Dos 21 artigos que apresentam propostas de intervenções didáticas, onze 

referem-se à questão da importância do direcionamento dessas intervenções a partir 

da discussão do currículo adaptado (CED04, CED07, CED08, CED09, CED12, 

REE02, REE03 REE05, REE08, REE12 e REE13). Os demais, embora não 

especifiquem a adaptação curricular, direcionam suas atividades com práticas de 

inclusão. 

           Somado a isso, é importante salientar a preocupação de alguns autores, no 

planejamento das práticas educativas, buscando entender que as dificuldades e 

barreiras dos alunos com deficiência constituem informações relevantes para à 

adequação das metodologias e intervenções.  

 No entanto, é possível perceber, pelo Quadro 9, a desproporção entre as 

propostas para alunos com deficiências , sendo a intelectual a menos explorada.  

 Como exemplo, de intervenções didáticas, citamos alguns artigos. O artigo 

CED12 avalia as habilidades matemáticas em crianças com Síndrome de Down 

(SD), especialmente nos conceitos de contagem e medida (COSTA et al, 2017). 

Neste estudo é aplicado um instrumento para levantamento e avaliação destas 

habilidades que permite perceber onde o aluno com SD apresenta melhor e menor 

rendimento, avaliando “satisfatoriamente o repertório das habilidades matemáticas 

de contagem e numeração, de produção de sequências, de habilidades pré-

aritméticas e de reconhecimento de figuras geométricas” (COSTA et al, 2017, p.15). 

O CED 04 discorre sobre o estudo do planejamento e design de um módulo 

instrucional para o ensino do sistema respiratório para alunos com deficiência 

auditiva. Fazendo menção a um currículo que reconheça às especificidades do aluno 

com deficiência auditiva (partindo de uma perspectiva visual/espacial) e a interação 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf
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com LIBRAS para a aprendizagem deste aluno (QUEIROZ et al, 2012).  

Na busca em compreender o ensino de matemática para alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) com deficiência intelectual, o artigo REE08 entende que 

as 

adaptações curriculares  se voltem para os alunos com deficiência 
intelectual exigem das escolas medidas educacionais também 
especiais, em razão da quebra de objetivos gerais dentro do currículo 
comum, adaptando-o a vários objetivos específicos para que este 
alunado possa alcançá-los ( BRITO et al, 2014,p.4). 

 

A proposta apontada no artigo REE02 propõe incluir no currículo escolar, 

disciplinas que dialoguem com assuntos como sexualidade e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) adequando ao aluno com deficiência auditiva. Tal 

recomendação surge como devolutiva à pesquisa de análise do conhecimento de 

estudantes com e sem deficiência auditiva de uma escola pública, a respeito dos 

temas, onde evidenciam que em função de barreiras no tocante à própria deficiência 

“informações básicas relacionadas à forma de transmissão e prevenção de 

DST/AIDS não estão atingindo a população surda de maneira eficaz” (FILHO et al, 

2011, p.14). 

Ainda que nem todos os artigos especifiquem diretamente o currículo 

adaptado/flexibilizado para o ensino de ciências e matemática frente às 

necessidades dos alunos com deficiências, evidenciam suas intenções ao indicarem 

metodologias de ensino e estratégias que conduzem o processo ensino 

aprendizagem em direção à concepção inclusionista referida nessa pesquisa. 

O artigo E01, por exemplo, reconhece a complexidade em abordar o ensino 

de mecânica para alunos com deficiência visual e propõe a necessidade de estudos 

e recortes que enfoquem as diferentes deficiências e os conteúdos escolares 

(CAMARGO e NARDI, 2010). Outro artigo (REE01) dos mesmos autores refere-se à 

importância do emprego de linguagens acessíveis para aulas de óptica para alunos 

com deficiência visual, recomendando alternativas para à participação efetiva deste 

aluno no processo educativo, como aconstrução de registros táteis contidos em 

maquetes, bem como as descrições orais das ações, enfatizando que 

o emprego de linguagens de acesso tátil e/ou auditivo é fundamental 
à criação de canais comunicacionais entre vidente e deficiente visual. 
Dentre tais linguagens, destaca-se a de estrutura empírica tátil-
auditiva interdependente, que vincula determinados significados 
ópticos (vinculados a representações visuais) às representações 
táteis.(CAMARGO e NARDI, 2008, p.19). 



79  

 

A construção do paradigma da inclusão deve se dar através do planejamento 

das atividades educativas para um contexto que atenda a todos: alunos com e sem 

deficiência. Nesse sentido, o artigo E01 enfatiza a importância da criação de 

ambientes comunicacionais adequados na presença de alunos com deficiência 

visual, bem como a necessidade de destituir ambientes segregativos na sala de 

aula. Daí, a relevância em planejar aulas que contemplem a todos os alunos 

(CAMARGO e NARDI, 2010). 

5. 3.2 Formação docente  

 

Nesta subcategoria, buscamos entender o contexto da formação acadêmica 

de professores de ciências nos diversos níveis encontrados (licenciandos, formados, 

professor formador) para atender às demandas do ensino de ciências e matemática 

inclusiva assim como, o papel do currículo nos cursos de formação frente às 

demandas. 

Os artigos cujo foco foi à docência e a sua formação, em sua grande maioria, 

buscavam compreender as concepções dos professores no tocante ao ensino 

inclusivo de ciências e matemática. Nestas abordagens os cursos de licenciaturas 

em química, física e matemática foram mencionados demonstrando a preocupação 

que os pesquisadores têm com a inclusão em sala de aula e dando ao professor a 

relevância merecida.            

A tendência dos artigos é na formação inicial do professor demostrando o 

compromisso com os futuros professores. Os artigos que enfatizaram a importância, 

na formação docente, de um currículo que dialogue com as demadas da educação 

inclusiva foram: BOL03, CED02, CED05, CED06, E02, E03 e REE11. 

Com foco na formação docente, o artigo CED06 destaca dentre os aspectos 

da educação inclusiva, a dificuldade de acesso de alunos com alguma deficiência no 

ensino superior, bem como a “falta de condições didático-pedagógicas de trabalho 

de professores e a falta de condições adequadas de ajuda para operacionalização 

de processos de aprendizagem e inclusão plenas destes alunos” (REGIANI e MÓL, 

2013, p.2). Estas considerações são apresentadas como reflexo de narrativas de 

entrevistas com professores universitários, na inclusão de uma discente cega num 

curso de Licenciatura em Química. Desta pesquisa surgem aspectos como 

declarações de docentes que se “eximem da responsabilidade do processo 
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inclusivo, ou seja, o problema da inclusão não é seu, mas sim da instituição e do 

aluno” (REGIANI e MÓL, 2013, p.8).   

 As autoras consideram que estas afirmativas, de caráter segregatório e 

excludente, respaldam-se no preparo dos docentes para atuarem como mediadores 

do conhecimento dos alunos com estas especificidades. Considerando a 

possibilidade em ofertar uma educação superior de qualidade e não de cunho 

filantrópico. Destacando assim, ser   

de grande importância a discussão sobre a introdução, nos currículos 
dos programas de mestrado e doutorado brasileiros, de temáticas da 
área de educação, uma vez que a maioria dos pós-graduados no 
Brasil encontra acolhimento nas universidades ( REGIANI e MÓL, 
2013, p.8). 

 

Nesses textos surgem impressões como a que a reestruturação das ações 

educativas não pode significar apenas incluir nos currículos dos cursos de 

licenciatura, uma única disciplina (de LIBRAS) que aborde a temática inclusiva. E 

não obstante esta iniciativa, não parece, sob a ótica destes entrevistados, favorecer 

a transposição da linguagem científica para LIBRAS, como meio de efetivação do 

entendimento dos alunos com deficiência auditiva nas salas de aula de ciências, 

uma vez que há complexidade no aprendizado da língua para proficiência da 

mesma. Concluindo assim que na formação dos professores de ciências há lacunas 

que devem ser mediadas para atendimento dos alunos com deficiência,bem como 

melhorar na própria qualificação dos professores formadores assim como no 

investimento e infraestrutura para melhor adaptação dos espaços educacionais. 

Ainda em relação à formação de professores, destaca-se também o artigo 

E02, que apresenta os desdobramentos em torno da disciplina denominada “Ensino 

de Física e Inclusão Social” oferecida como disciplina eletiva no currículo dos 

Licenciandos de Física. O artigo aponta que o ensino de física a deficientes visuais, 

parece não mobilizar os licenciandos quanto às dificuldades deste ensino sem às 

adequações necessárias, “Ou seja, o ensino de Física a um deficiente visual ainda 

não possui uma relevância sócio-cultural para o grupo escolhido” (LIMA et al, 2011, 

p.12) Tal análise remete que a questão da educação inclusiva está além de políticas 

públicas e legislações específicas, fazendo-se necessário problematizar a inclusão 

do deficiente visual, a partir de trabalhos, discussões e com a aproximação dos 

licenciandos com a temática. 

Quanto ao artigo E03, as autoras analisam as percepções de acadêmicos dos 
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cursos de Física, Química e Biologia a respeito da inclusão educacional e a ausência 

de disciplinas que contemplem esta abordagem. Bem como a preocupação com a 

capacitação dos professores atuantes e do futuro docente ainda em formação. E 

esclarece que “a vocação primária da universidade é o ensino, a formação de 

recursos humanos, e, no caso das faculdades ou departamentos de Educação, a 

formação de professores” (OLIVEIRA et al, 2011, p.3). 

No que tange às questões curriculares, o artigo CED08 aponta o currículo, 

dentre outros aspectos, contendo elementos que devem ser realinhados para 

atender os alunos no contexto inclusivo (OLIVEIRA e BENITE, 2015). O artigo 

CED06, que trata da inclusão de uma aluna cega em um curso de licenciatura em 

química, aborda que o currículo adaptado surge como possibilidade de inclusão para 

alunos com deficiência. Pontuando, assim a importância do “desenvolvimento de 

metodologia diferente para atender às diferenças” (REGIANI e MÓL, 2013, p.7). Tal 

preocupação direciona práticas significativas, quer pela possibilidade de uma 

infraestrutura adequada, quer por meio de orientações específicas aos docentes, 

com profissionais que dialoguem com a perspectiva inclusiva para auxiliá-los a 

atender os diferentes sujeitos presentes nas salas de aula, bem como suas 

especificidades. 

Incluímos também, nessa subcategoria, aqueles que identificam o papel dos 

professores formadores na dinâmica da educação inclusiva no ensino de ciências e 

suas contribuições para a formação deste licenciando. O artigo CED05 analisa as 

concepções de professores formadores de professores de ciências sobre a 

alfabetização científica e temas da educação inclusiva, e dentre os dados levantados 

pelos docentes entrevistados “salientam a importância das adaptações corretas para 

que pessoas que enfrentam alguma barreira nesse processo” (VILELA-RIBEIRO e 

BENITE, 2013, p.6). 

5.3.3 Contexto sócio-político 

 

Nesta subcategoria encontram-se artigos que se referem ao contexto da 

educação inclusiva, num viés social e político, apontando relatos de experiências de 

alunos com deficiências e de professores cegos para o ensino da matemática, bem 

como as políticas públicas de inclusão e percepção de gestores de escolas 

inclusivas. 

Dentre os três artigos (CED10, E04 e REE10), dois deles têm a preocupação 
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com apresentar adaptações curriculares (CED10 e E04).  

O artigo CED10 analisa a política de educação inclusiva no estado de Goiás e 

reflexões a respeito do ensino de ciências como contribuição para a formação de 

cidadãos dentro da escola inclusiva. Abarcando questões como a relevância do 

currículo adaptado nos espaços escolares, bem como na formação docente 

(PEREIRA e MACHADO, 2015).   

Com foco neste contexto sócio-político, o artigo E04 analisa as percepções de 

um aluno com deficiência visual, onde os dados analisados apontaram que o mesmo 

estava apenas inserido na sala de aula regular, e as políticas públicas pouco se 

atentam para a sua inclusão. Observa-se, assim a necessidade de uma formação 

continuada dos professores não apenas para adequar suas metodologias, mas com 

vistas a possibilitar um espaço de diálogo e com os professores especialistas, bem 

como a utilização da sala de recursos como apoio aos alunos com necessidades 

especiais. (LIPPE et al, 2015, p.1). O artigo também aponta a necessidade de 

formação continuada destes professores, adequação das metodologias, à utilização 

da sala de recursos, bem como diálogo com outros profissionais. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Com estes resultados, destacamos que dentre os 41 artigos do corpus da 

pesquisa, vinte artigos referem-se, de forma direta, à questão do currículo adaptado, 

seja nas intervenções didáticas (onze), na formação e docente (sete), seja no 

contexto sócio- político (dois), considerando assim às deficiências apresentadas 

pelos alunos. Os demais embora não mencionem literalmente o currículo adaptado 

ou flexibilizado para o ensino de ciências e matemática, no entanto, apresentam 

propostas de intervenções que enquandram-se, pelos objetivos propostos, como 

flexibilizações curriculares, assunto já tratado nesta dissertação; evidenciando assim 

suas intenções em conduzir o processo ensino aprendizagem na contribuição de 

inovações inclusivas. 

Para LIMA et al (2012, p.130) “a relação entre elaboração, adequação e 

adaptação curricular deve ser apresentada em uma plasticidade de tempo, espaço, 

contexto e necessidade do educando”. Dessa forma, as especificidades dos alunos 

são consideradas, preservando o modelo curricular original proposto. Nessa 

configuração, o docente precisa estar atento para essas flexibilidades de forma 

planejada e pensada, para que o aluno não seja prejudicado no processo educativo, 

considerando a constante mutação deste. Corrobora ainda para a necessidade da 

adaptação curricular nos espaços escolares, levando em conta o crescente número 

de alunos com deficiências ou transtornos que tem se matriculado nas classes 

regulares de ensino. Direito este, como mencionado em capítulos anteriores, 

assegurado legalmente e no Brasil, segundo dados oficiais relativos a 2015, as 

matrículas de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e 

altas habilidades/superdotação na educação básica passaram de 13%, em 1998, 

para 79%. Se considerarmos somente a rede pública, esse percentual chega a 93% 

(PAGANELLI, 2017). 

Segundo os resultados, podemos perceber que as discussões sobre 

estratégias, propostas de intervenção, currículo e formação têm sido o foco dos 

pesquisadores nessa área. Mas também fica evidente a urgência desse tipo de 

pesquisa a fim de atender a demanda crescente, o que as pesquisas parecem ainda 

não ter alcançado. Deste modo, Minetto (2012) defende que no planejamento das 

ações com alunos com deficiências há a demanda em considerar dois tipos de 

abordagens: uma avaliação inicial e uma avaliação continuada. Na avaliação inicial é 
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aquela que procura entender o que o aluno apresenta em termos cognitivos, 

conhecê-lo enquanto sujeito e não apenas sua deficiência ou transtorno. Já a 

avaliação continuada, enfatiza os processos que serão desenvolvidos com este 

aluno, quais são suas as dificuldades e potencialidades, bem como as barreiras do 

sistema de ensino, avaliando suas competências e habilidades, não focando apenas 

nas suas dificuldades, pois “não teremos no que nos apoiar para impulsionar o 

progresso” (MINETTO, 2012, p.85). 

Notadamente, há uma distribuição geográfica e de instituições de pesquisa 

que reconhecem as especificidades dos alunos com deficiência sugerindo, assim 

propostas de práticas pedagógicas, arranjos que viabilizem “método e materiais que 

auxiliem o desenvolvimento de todos os alunos de forma integral, para que nenhum 

fique excluído do processo de ensino-aprendizagem (AZEVEDO, et al, 2018, p.1). 

Nesse ponto, encontramos pesquisa consolidada com propostas de 

atividades para o ensino de física, frente a conteúdos como óptica e mecânica. Onde 

percebemos, particularmente no tocante a esta disciplina, estudos prévios de 

reconhecimento destas especificidades, como as percepções multissensoriais de 

alunos, com deficiência visual, podem ser aproveitadas como norteadores para a 

elaboração das intervenções direcionada a este aluno (CAMARGO e NARDI, 2010). 

Entendemos que nem todas as pesquisas referem as suas propostas como 

adequações, adaptações ou flexibilizações curriculares, o que pode indicar que essa 

perspectiva precise estar mais perceptível para os pesquisadores. No entanto, há 

artigos que claramente se referem a uma adequação curricular tal qual a das 

tecnologias como recurso auxiliar para promoção de alunos com 

deficiência.Entendemos que essas tecnologias podem ser utilizadas para 

“potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência” (BRASIL, 

2009, p.11). No referido artigo, o uso destas tecnologias (MATHSTICKS) surgem 

como apoio à aprendizagem do aluno com deficiência auditiva em aulas de 

matemática (CED11). 

Os artigos cujo foco foi à formação de professores, em sua grande maioria, 

buscavam compreender as concepções dos professores no tocante ao ensino 

inclusivo de ciências e matemática. Nestas abordagens os cursos de biologia foram 

pouco mencionados. Embora a tendência dos artigos relate a relevância da 

formação inicial e o compromisso dos futuros professores, encontramos também 

aqueles que identificam o papel dos professores formadores de professores, na 
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dinâmica da educação inclusiva no ensino de ciências e matemática e suas 

contribuições para a formação do licenciando. Na análise destes, a formação inicial é 

apontada como fator preponderante para a atuação futura destes licenciados com 

turmas cada vez mais heterogêneas e com especificidades distintas. 

O artigo CED05 faz uma ponderação que merece reflexão, que é com 

respeito ao não reconhecimento, por parte de professores formadores de 

professores de ciências, de que os próprios licenciandos possam ter alguma 

necessidade especial e daí necessitar de adequação curricular para efetivar sua 

aprendizagem (VILELA-RIBEIRO e BENITE, 2013). No artigo CED02, as mesmas 

autoras acreditam que a graduação é o lugar ideal para preparar o professor para 

atuar no ensino de ciências na perspectiva da educação inclusiva (VILELA-RIBEIRO 

e BENITE, 2010). 

Neste viés da formação, questões do currículo surgem, tal qual este é 

percebido como influenciador e norteador para conduzir este profissional nos 

meandros do processo educativo, por vezes engessado para lidar com frente às 

demandas advindas das salas de aula. O processo educativo ainda é entendido 

constituindo-se muito modelado segundo posições dos professores formadores, que 

por vezes também mencionam seu despreparo para atuar em salas de aulas 

inclusivas, bem como contribuir à formação do licenciando. O currículo engessado 

tem sido ainda apontado como entrave para tratar daquilo que não é conhecido, ou 

seja, o que está fora do contexto tradicional, da ausência de disciplinas que 

dialoguem com o ensino de ciências e matermática inclusivos.  

Parece-nos que no que diz respeito à área de ensino de física já podemos 

configurar um conjunto de pesquisas com certa robustez. A disciplina física (em 

detrimento a matemática, ciências, química e biologia) foi a mais apontada pelos 

artigos, seguida pela disciplina de matemática. Onde partilhamos novamente da 

visão de Camargo (2010, p.3) ao argumentar que “os estudos realizados sobre a 

temática do ensino de ciências no contexto de alunos com deficiências, concentram-

se à física e à deficiência visual, bem como, em situações educacionais que 

contemplaram somente a presença de alunos cegos e com baixa visão”. Ancorando-

se neste aspecto evidencia-se um maior interesse dos pesquisadores em relação ao 

ensino de física, justificado pela complexidade dos conteúdos ou em função da 

proximidade de suas áreas profissionais. No que diz respeito ao ensino de física, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)   
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espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a 
formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a 
interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e 
dimensionando a interação do ser humano com a natureza como 
parte da própria natureza em transformação (BRASIL,1998, p.22). 

 

 Em razão dos objetivos propostos por esse documento é que as ações 

pedagógicas são direcionadas para propiciar ao aluno “fazer uso dos conhecimentos 

da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo natural e para planejar, 

executar e avaliar intervenções práticas” (BRASIL, 1998, p.13). 

 Nos artigos analisados, a segunda disciplina mais abordada é a da 

matemática. Quanto à disciplina de matemática, três artigos direcionam o olhar para 

o ensino com alunos com deficiência auditiva, onde um menciona a importância do 

bilinguismo, através da utilização de LIBRAS com alunos com deficiência auditiva e 

interface com o ensino (BOL02), através da negociação de acordos sobre sinais a 

serem utilizados. Considerando os profissionais da educação responsáveis pela sala 

de aula, para auxiliar a aprendizagem de alunos com derficiência é inegável a 

parceria entre intérprete de LIBRAS e professor de matemática, por exemplo, será 

determinante para a aquisição dos conceitos científicos para o aluno com deficiência 

auditiva.  

No entanto, tal negociação deve ser vista de maneira cautelosa, uma vez que a 

mesma deva surgir de uma demanda da comunidade surda e ser reconhecida por 

um linguista e aprovada por esta mesma comunidade. Destacando-se, assim a 

importância do bilinguismo nas salas de aula regulares, onde LIBRAS deva ser a 

primeira língua do aluno com deficiência auditiva, assegurada por textos legislativos 

(BRASIL,2005) bem como suas especificidades linguística e cultural. 

Os artigos trazem à tona também considerações a respeito da disciplina de 

LIBRAS, onde onze artigos abordam o assunto: BOL02, CED 04, CED08, CED09, 

CED11, EP01, REE02, REE05, REE07REE09 e RBEF02, de caráter obrigatório nos 

cursos de licenciaturas (BRASIL, 2002). No entanto, tal inserção não assegura 

conhecimento necessário para a utilização desta língua pelo professor de ciências 

nas salas de aula com presença de alunos com deficiência auditiva, vide a 

complexidade do aprendizado da língua.   

Nesse sentido, muitas pesquisas reconhecem que o intérprete não é 

especialista em ensinar todas as disciplinas, mas o trabalho deve ser realizado em 

parceria com os professores “uma vez que os intérpretes de LIBRAS não têm 
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domínio de conhecimento específico sobre Ciências às professoras parece não ter 

conhecimento especializado sobre as formas de aprendizado dos alunos surdos e 

suas particularidades” (OLIVEIRA e BENITE, 2015, p.27). A atuação do intérprete de 

LIBRAS constitui-se de no auxílio à compreensão dos alunos com deficiência 

auditiva aos conteúdos científicos, permitindo à inclusão dos mesmos nas salas. De 

fato, é novo para o professor (de ciências e matemática) ter que compartilhar a sala 

de aula com outro profissional da educação, no entanto estes ajustes são 

necessários e advindos da configuração da educação inclusiva e suas adequações 

para o acesso ao ensino de ciências. Daí a parceria entre professor e intérprete, 

uma vez que este profissional é apenas o intermediário entre o aluno e a língua, 

porém o responsável pelo processo da aprendizagem é o professor, é dele que 

emana a metodologia e recursos para desenvolver a prática educativa, na presença 

de alunos com ou sem deficiência. 

No que diz respeito às revistas, ao final dos filtros realizados selecionamos 

dez, totalizando de 41 artigos, sendo 36 deles provenientes de revistas voltadas ao 

ensino de ciências, matemática, física e da educação especial, (Ciência e Educação, 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, Bolema e Revista Brasileira de Ensino 

de Física, Revista Brasileira de Educação Especial) representando assim 88% dos 

artigos, e os demais 12% eram de revistas da área da educação em geral: Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, Educação e Pesquisa, Educação e Realidade, 

Educação em Revista, Educar em Revista.  

Portanto, podemos afirmar que a proporção de artigos publicados apresenta-

se em um movimento crescente, trazendo uma diversidade de disciplinas das 

ciências naturais e da matemática de aspectos da educação inclusiva para alunos 

com deficiência. Nesse sentido, nos parece que as políticas públicas implementadas 

e a amplitude das mesmas têm penetrado nos sistemas de ensino, bem como nas 

formações inicial e continuada dos docentes para tratar destas questões no cotidiano 

das salas de aula. 

Traçando um panorama, os anos 2000 foram marcados por alguns marcos 

legais no cenário da educação inclusiva, além da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, de 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Sendo assegurado aos 

indivíduos com este transtorno, além de outros direitos, o acesso à educação e ao 

ensino profissionalizante (BRASIL, 2012). Esse talvez ainda seja o ponto mais frágil 
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das pesquisas uma vez que poucos artigos se referem aos transtornos como o 

autismo e às deficiências como a de nível intelectual. 

          Outro aspecto que ficou muito claro nas pesquisas foi a necessidade de 

planejamento das práticas educativas, onde a preocupação em entender as 

dificuldades e barreiras dos alunos com deficiência constituem informações 

relevantes para à adequação das mesmas.  

Por fim, chamamos atenção para o caráter socializador dos estudos corpus 

dessa pesquisa na promoção da inclusão. É preciso mencionar que nas análises, 

dos artigos que sugerem proposições didáticas, o contexto é o da sala de aula 

regular, suscitando que estão alicerçados na construção da concepção inclusiva, se 

apropriando assim do modelo curricular que atenda a todos os alunos com e sem 

deficiência ou transtorno. A sala de aula regular com a presença de todos os sujeitos 

aprendentes, respeita a diversidade e valoriza as diferenças, fazendo-se esta prática 

de suma importância para a promoção das interações sociais. Interações estas 

fundamentais. Quer dizer, ao enfatizar que é por meio do ambiente sociocultural e da 

linguagem que o pensamento é desenvolvido promove-se a socialização, fator este 

predisponente para potencializar a sua individuação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Um dos principais objetivos dessa pesquisa foi o de entender com base nas 

questões teóricas da diferença e da identidade como os estudos na perspectiva da 

inclusão promovem esses aspectos por meio de múltiplas possibilidades de ensino. 

           No entanto, observamos nos artigos pouca menção aos conceitos de 

diferença e identidade delineados nos objetivos específicos desta pesquisa, portanto 

faz-se necessário cada vez o deslocamento destes estudos para estas questões a 

fim de destituir o caráter de homogeneidade social constituído histórico-socialmente 

em nossa sociedade. 

Consideramos positivo o aspecto do reconhecimento das diferenças, no 

compartilhamento de uma visão das particularidades e singularidades de cada 

indivíduo, de forma a não se perder de vista que é a partir da marcação destas 

diferenças que as identidades são construídas (SILVA, 1998). É bem verdade que 

vivemos momentos de afirmação de direitos, muitos assegurados por textos 

legislativos, para a inclusão dos diferentes grupos sociais na perspectiva de sua 

participação na sociedade como qualquer outro. Isso nos sugere e indica o 

paradigma das sociedades pós-modernas, tal qual o de criar convivência harmônica 

com os diferentes sujeitos sociais. 

Por essas razões a escola surge como local de possibilidades de 

desenvolvimento de habilidades, competências e potencialidades, para um 

letramento de saberes múltiplos pelos individuos. Saberes estes, que devem ser 

disponibilizados para todos no ensino, e, sobretudo no de ciências e de matemática 

no que possibilita instrumentos e difusão de saberes para a formação cidadã. 

Percebemos que a variedade e a especificidade voltada à sala de aula com 

alunos com ou sem deficiência ou transtorno ainda é incipiente, porém percebe-se 

um cenário em construção. Tanto a sociedade como a escola têm se preparado para 

entender e absorver o diferente. Entendemos que a temática da inclusão de alunos 

com deficiências e ou transtornos em salas de aulas regulares, provoca 

entendimentos diversos dos envolvidos no contexto da pesquisa e da escolar. 

Percebemos a partir do olhar de educadores e interessados pelo ensino de ciências 

e de matemática que as mudanças no contexto social e politico estão modificando a 

cara da escola. Entendemos que isso é resultado de um esforço por uma busca da 

pluralidade humana. Hoje em dia, tem ficado mais evidente que convivemos ou 
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tentamos conviver em um espaço onde a diversidade está mais claramente presente 

e o reconhecimento desta contribui com o princípio norteador para que ocorra a 

aprendizagem de todos. 

No entanto, há certa complexidade e inexperiência em transpor 

conhecimentos de ciências e matemática para alunos com deficiência e/ ou 

transtorno, face às particularidades desse conhecimento, uma vez que as linguagens 

são mais complexas que o senso comum (MASSI, 2017, p.5). Dessa forma, 

entendemos que para contribuir com uma nova sociedade é preciso repensar e 

ressignificar as ações desenvolvidas nas salas aulas. Para isso, precisamos todos 

aprender, no sentido literal, para agir pedagogicamente na prediposição à 

flexibilização, uma vez que a escolarização é para todos.  

A escola tem mostrado que, mesmo sem ter ainda todos os requisitos para a 

inclusão, tem matriculado muitos alunos com alguma deficiência ou transtorno tal 

qual nos dados do censo escolar da educação básica do ano de 2018, que informam 

que foram matriculados 1,2 milhão de alunos com essas condições, quer dizer, 

aproximadamente 33% a mais se comparado ao ano de 2014. (INEP, 2018). 

Com o modelo de educação inclusiva, o desafio para o ensino é assegurar o 

seu acesso de modo que os alunos desenvolvam-se ao máximo suas 

potencialidades, respeitando suas especificidades. É “rever respostas sobre o para 

quê e não só sobre o quê?” ensinar (CACHAPUZ et al, 2004, p.2). Este 

questionamento, segundo os autores está vinculado com a justificativa social do 

ensino de ciências e de matemática ambos relacionados com as questões 

curriculares. Neste sentido, a abordagem para o ensino deveria ser a de conjugar a 

proposta da base nacional curricular, como instrumento normativo e orientador, junto 

com as recomendações para a promoção do ensino inclusivo. 

Nessa pesquisa, o principal objetivo foi o de procurar identificar as 

contribuições que já estão em curso na pesquisa voltadas ao ensino de ciências e de 

matemática inclusivo, com as flexibilizações possíveis para atender as demandas 

advindas do contexto escolar na presença de alunos com algum tipo de deficiência 

ou transtorno.Por esse motivo, reforçamos assim como outros autores, na 

necessidade de investimentos em pesquisas que revelem como trabalhar com esta 

especificidade, indo além dos princípios gerais (NARDI, 2008). 

 Mesmo que na discussão tenhamos trazido que a pesquisa nessa 

perspectiva tem avançado, entendemos por meio das análises do corpus que o 
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quantitativo de produções acadêmicas ainda é relativamente modesto levando-se 

em conta o período de dez anos estabelecidos pela pesquisa. Nesse sentido, houve 

certo desapontamento no que se refere ao período dos anos 2000, período esse 

marcado por avanços e conquistas, assegurados legalmente, no campo da 

educação inclusiva. Esse fato parece apontar para a distância ainda existente entre 

leis, decretos e sistemas de ensino, parecendo demonstrar que tais dispositivos não 

resolvem por si só a questão da educação inclusiva. 

A questão das diferenças regionais, muito presente nas pesquisas de estado 

do conhecimento, ainda preocupam no sentido da maior predominância de 

publicações nas regiões sudeste e sul, o que parece ser explicável pela 

concentração de agências de fomento à pesquisa e programas de pós-graduação 

nestas regiões, o que parece consolidá-las como espaços de referência. Ao passo 

que as demais, como norte e nordeste, centro-oeste representam um número baixo 

de publicações referente ao tema. O que nos faz ponderar a necessidade de 

investimentos em pesquisas por meio dos pólos de pós-graduação das 

universidades dessas regiões, entendendo que tais revitalizações comunguem para 

o avanço das pesquisas nesta temática. 

Ainda na análise, evidenciamos um número considerável de artigos referentes 

às propostas de intervenções didáticas possíveis e viáveis para o ensino inclusivo, 

com sugestão e elaboração de recursos materiais, recorrendo para o modelo de um 

currículo flexibilizado frente às demandas dos alunos com deficiência ou transtorno. 

No entanto, frente às demandas curriculares e as mudanças advindas da BNCC se 

fazem necessárias avolumarem estudos nessa linha das adaptações curriculares. 

Há uma predominância no volume de artigos concentrados na deficiência 

visual em relação às outras, por meio de proposição de intervenções didáticas. Este 

aspecto reflete a realidade brasileira de pessoas com deficiência visual apontadas 

pelo IBGE e já mencionada anteriormente. Tal observação nos permite ressaltar 

uma legítima preocupação por parte dos pesquisadores com o desenvolvimento de 

práticas educativas que contemplem todos os alunos ao ensinar em salas de aula 

inclusivas, servindo, inclusive como fonte de consulta para os professores atuarem 

nas salas de aula.  

No entanto, há referência a uma determinada deficiência e/ou transtorno em 

detrimento às outras, provocando lacunas no compartilhamento de vivências 

transtorno do espectro autista, por exemplo, no apoio aos professores de ciências e 
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matemática que atuam com estes alunos e suas especificidades. 

Esse fato também é observado em relação aos conteúdos disciplinares que 

ainda precisam de mais abrangência para além da física e da matemática. Foram 

observados poucas referências às disciplinas de biologia e química, o que aponta 

para a carência de informações e modelos de proposições didáticas para atuação 

com as mesmas frente as especificidades dos alunos com alguma deficiência e/ou 

transtorno. Toda lacuna encontrada nessa perspetiva leva a um questionamento 

sobre o porquê da ausência das contribuições e troca de experiências relevantes 

para à promoção da inclusão nessas áreas de saber demostrando pouca 

interdisciplinariedade no ensino.  Por exemplo, as possibilidades de temas em 

biologia, como zoologia, botânica, biologia celular carecem de pesquisas e propostas 

didáticas para auxílio ao docente em salas inclusivas.  

Consideramos fundamentais as preocupações referentes à formação do 

docente para atuar neste espaço inclusivo, bem como percepções de licenciandos, 

professores formadores a respeito do currículo para o ensino de ciências na inclusão 

de alunos com deficiências e/ ou transtornos nas salas de aula regulares. Estas 

preocupações tangem ao preparo deste futuro profissional para lecionar em classes 

de aulas com estes alunos e a fragilidade dos cursos de formação quanto à 

incorporação do tema da educação inclusiva, de maneira mais ampla (não apenas 

com a inclusão da disciplina de LIBRAS) nos currículos para os mesmos lidarem 

com esta situação. 

Aranha (2003, apud 2008, p.6) aponta que “na proposta educacional inclusiva 

o currículo deve ser pautado também da ideia da diferença e não é o aluno que se 

ajusta, se adapta as condições de ensino, mas a leitura do movimento da inclusão 

educacional é justamente contrária, é a equipe escolar que tem que prover as 

mudanças necessárias para que o aluno consiga acessar o currículo”. Nesta 

reflexão, percebemos, por vezes, a importância da atuação do docente, na tentativa 

da promoção desta aprendizagem, proporcionando, com isso, ações educativas que 

possibilitem à inclusão dos mesmos neste processo. É por meio deste professor, que 

surgem algumas destas adequações onde 

A maior parte das adequações curriculares realizadas na escola é 
considerada menos significativa, porque se constituem modificações 
menores no currículo regular e são facilmente realizadas pelo 
professor no planejamento normal das atividades docentes e 
constituem pequenos ajustes dentro do contexto normal de sala de 
aula (BRASIL, 2003, p.34). 
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          Percebemos que os termos adaptações, adequações e flexibilizações 

precisam estar mais evidentes nas pesquisas. E que talvez o aprofundamento 

dessas dimensões possa ajudar o docente cada vez mais a incluir os diferentes, 

uma vez que como conhecedor da sua área pode viabilizar proposições, elaborar e 

confeccionar materiais adaptados (quer táteis, visuais, sonoros etc.), utilizar 

ferramentas tecnológicas, para a proficiência do ensino de ciências e matemática 

acessíveis frente as suas viabilidades e a realidade do ambiente escolar.  

           Quanto ao limite do estudo que realizamos entendemos que o período de dez 

anos e a restrição às pesquisas estrato A1 da CAPES, podem não contemplar outros 

estudos que porventura esclarecessem aspectos não alcançados por esta 

investigação e sugerimos que estudos futuros foquem em uma abrangência maior, 

tanto de período de tempo, como em pesquisas realizadas voltadas aos alunos com 

deficiência ou transtorno. 

Consideramos a importância do panorama das produções acadêmicas uma 

vez que possibilitam um compartilhamento e recapitulação de experiências da área 

de conhecimento. Essas produções permitem que as informações alcancem um 

número significativo de pessoas, em função do seu caráter tecnológico e sem custo. 

Forma-se uma rede de informações e orientações que auxiliam a quem interessar-se 

pelo tema e, agrega particularmente ao meu universo profissional enquanto 

professora de ciências, biologia e psicopedagoga na orientação de alunos e 

professores com demandas educacionais tão específicas.  

Finalizamos esse estudo com um sentimento acadêmico de que, mesmo 

tendo sido apontadas lacunas de pesquisas a respeito do ensino inclusivo, o 

panorama nos parece favorável à continuidade e complementariedade dos estudos 

já realizados, uma vez que foram identificadas contribuições significativas para 

agregar ao tema. Esperamos que a partir dos resultados desta pesquisa, outros 

caminhos possam ser explorados e que não se esgotem possíveis contribuições 

futuras a respeito da temática do ensino de ciências e de matemática inclusivos. 
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Lulu Healy/ 

Solange Hassan/ 

Ahmad Ali 

Fernandes 

Universidade 

Bandeirante de São 

Paulo – UNIBAN. 

Ensaio: 
Pesquisa em 
Educação em 
Ciências 

E01 2010 Contextos Comunicacionais 

adequados e inadequados à 

inclusão de alunos com 

deficiência visual em aulas de 

mecânica 

 

Eder Pires de 

Camargo/ 

Roberto Nardi 

UNESP 

 E02 2011 As representações sociais dos 

licenciandos deFísica referentes 

|à inclusão de deficientes 

visuais 

Maria da Conceição 

de Almeida Barbosa 

Lima/ 

Maria Auxiliadora 

Delgado Machado 

UERJ 

CEFET-RIO 

UNIRIO 

E03 2011 Educação inclusiva e a 

formação de professores de 

Mayara Lustosa 

Oliveira/ 

UFG 
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ciências: o papel das 

universidades federais na 

capacitação dos futuros 

educadores 

Adriana Maria 

Antunes/ 

Thiago Lopes Rocha/ 

Simone Maria 

Teixeira 

 E04 2012 Análise do processo inclusivo 

em uma escola estadual no 

município de Bauru: a voz de 

um aluno com deficiência visual 

Eliza Oliveira Lippe/ 

Fabio de Souza 

Alves/ 

Eder Pires de 

Camargo 

UNICAMP 

USP 

UNESP 

 E05 2014 O ensino não formal e a 

formação de um professor de 

física para deficientes visuais. 

Maria da Conceição 

de Almeida Barbosa-

Lima / Carla de 

Oliveira Gonçalves 

CEFET-RJ/UERJ 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

REE01 2008 O emprego de linguagens 

acessíveis para alunos com 

deficiência visual em aulas de 

Óptica. 

Eder Pires de 

Camargo/ Roberto 

Nardi 

UNESP 

REE02 2010 Análise do conhecimento sobre 

DSTs e planejamento familiar 

entre deficientes auditivos e 

ouvintes de uma escola pública 

de Fortaleza. 

Tadeu Rodriguez de 

Carvalho Pinheiro 

Filho/ 

José Cláudio Borges 

da Silva Filho 

Emilcy Rebouças 

Gonçalves/ 

Amanda Maria 

Menezes  Dantas/ 

Silvia Bomfim 

Hyppólito 

Universidade 

Federal do Ceará.  

REE03 2012 Contagem Numérica em 

estudantes com síndromes de 

X-Frágil e Prader-Will 

Telma Regina 

França Rosso 

Beatriz Vargas 

Dorneles 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

REE04 2013 Ensino de fatos aritméticos para 

escolares com deficiência 

intelectual. 

Michelle Brugnera 

Cruz Cechin/ 

Adriana Corrêa 

Costa/ 

Beatriz Vargas 

Dorneles  

UFRGS 

REE05 2013 Releitura de conceitos Fábio de Souza USP/UNICAMP 
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relacionados à astronomia 

presentes nos dicionários de 

libras: implicações para 

interpretação/tradução 

Alves/ 

Denis Eduardo 

Peixoto/ 

Eliza Márcia Oliveira 

Lippe 

REE06 2014 A carência de formação sobre a 

superdotação nas licenciaturas 

da UFPEL:um estudo de caso. 

Jairo V. de A. 

Ramalho/ 

Denise N. Silveira 

Willian S. Barros 

Ruth da S. Brum 

Universidade 

Federal de Pelotas 

(UFPel)/UFRGS 

REE07 2014 A inclusão do aluno surdo no 

ensino médio e ensino 

profissionalizante: um olhar para 

os discursos dos educadores  

 

Fagner Michel 

Mallmann/ 

Juliana De Conto/ 

Maria Fernanda 

Bagarollo/ 

Denise Maria Vaz 

Romano França 

UNICENTRO/ 

FAPIPAR 

REE08 2014 Ensino da matemática a alunos 

com deficiência intelectual na 

educação de jovens e adultos. 

Jessica de  Brito 

Juliane Aparecida de 

Campos 

Mauro Carlos  

Romanotto 

UFSCar 

 REE09 2014 Interações entre o aluno com 

surdez, o professor e o 

intérprete em aulas de física: 

uma perspectiva Vygotskiana. 

Jaqueline Santos  

Vargas 

Shirley Takeco  

Gobara 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso do Sul 

REE10 2015 História Oral:um  método para 

investigar o ensino de Física 

para estudantes cegos. 

Amauri Carlos 

Ferreira 

Adriana Gomes 

Dickman 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Minas 

Gerais 

REE11 2016 Cegos e Aprendizagem de 

Genética em Sala de Aula: 

Percepções de Professores e 

Alunos 

Simone José Maciel 

da  Rocha/ 

Silva 

Universidade 

Federal Fluminense 

REE12 2016 Habilidades matemáticas em 

pessoas com deficiência 

intelectual: um olhar sobre os 

estudos experimentais 

Ailton Barcelos da 

Costa/ 

Alessandra Daniele 

Messali Picharillo/ 

Nassim Chamel 

Elias 

Universidade 

Federal de São 

Carlos, São Carlos, 

SP, 
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REE13 2017 Experiências de visitantes com 

deficiência visual na sala de 

Física do Museu de Ciências da 

Universidade Estadual de 

Maringá 

Samira Cassote 

Grandi 

Luciano Carvalhais 

Gomes 

Universidade 

Estadual de 

Maringá. Maringá, 

PR, B 

Revista 
Brasileira de 
Ensino de 
Física 

RBEF.01 2008 A comunicação como barreira à 

inclusão de alunos com 

deficiência visual em aulas de 

óptica. 

Eder Pires de 

Camargo/Roberto 

Nardi/ Estefano 

Vizconde Verastzo 

UNESP/ 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

RBEF.02 2013 Vídeos didáticos bilíngues no 

ensino de leis de Newton. 

 Sabrina Gomes 

Cozendey, 

Pessanha, Márlon 

Caetano Ramos  

Pessanha/ Maria da 

Piedade Resende da 

Costa 

UFSCAR/ USP 

RBEF.03 2014 Ciclos de aprendizagem no 

ensino de física para deficientes 

visuais. 

A.C. Azevedo/ A.C.F. 

Santos 

Colégio Pedro II, 

Unidade  Realengo/ 

UFRJ 

Revista 
Brasileira de 
estudos 
Pedagógicos 

REP01 2014 Ensino colaborativo para o 

apoio à inclusão escolar: 

práticas colaborativas entre os 

professores 

Carla Ariela Rios 

Vilaronga/ 

Enicéia Gonçalves 

Mendes 

UFSCar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAMARGO,+EDER+PIRES+DE
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APÊNDICE 2 –   Artigos segundo interesses de pesquisa 

 

Artigo Interesse da 

pesquisa 

Deficiência 

ou 

Transtorno 

Disciplina / 

Conteúdo 

Objetivo(s) Questões 

curriculares 

 Estratégias e 

Intervenções 

 Didáticas 

BOL01 Intervenções 
didáticas no 

Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
visual 

Matemática/ 
Geometria/ 

Função 
polinominal 

 
 
 

Apresentar a 
criação, 
confecção e 
experimentação 
de um kit de 
material 
pedagógico para 
ensino de 
matemática a 
alunos cegos. 
 

Não 
menciona 

Propõe a criação 
de um  kit  que 
possibilita que, 

através do sentido 
do tato, o aprendiz 

cego realize 
diversas atividades 
matemáticas que 
envolvam figuras 

geométricas planas 
e gráficos de 

função polinomial.  

BOL02 Intervenções 
didáticas no 

Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Auditiva  

Matemática/ 
Geometria 

Discutir um 
processo de 
negociação de 
sinais em Libras, 
em aulas de 
matemática, com 
base em atividade 
de ensino 
realizada com 
estudantes 
surdos dos anos 
iniciais do ensino 
fundamental de 
uma escola da 
rede pública de 
ensino 

Não 
menciona 

 Proposta de uma 
atividade de ensino 

onde os  
alunos negociam e 

fazem acordos 
sobre os sinais a 
serem utilizados 
para se referirem 

às figuras 
geométricas, que 
estavam ausentes 

nos dicionários. 

BOL03 Formação  
docente  

Deficiência  
Visual 

Matemática Apresentar 
algumas 
discussões sobre 
do uso de 
narrativas 
(auto)biográficas 
como fontes 
para a realização 
de pesquisas em 
Educação 
Matemática, 
tendo como pano 
de fundo 
considerações 
acerca da 
Educação 
(Matemática) 
Inclusiva. 

Aborda a 
importância 
do currículo 
adaptado. 

Alguns professores 
citam a importância 

de materiais 
didáticos 

adaptados, apenas 
não detalham esta 

construção. 

 
CED01 

 Formação  
docente 

Deficiência 
Visual 

Física 
Mecânica 

-Compreender as 
principais 
barreiras para a 
inclusão de 
alunos com 
deficiência visual 
no contexto do 

Não 
menciona 

Proposta de ensino 
com a participação 
de licenciandos de 

física para a 
criação de canais 
comunicacionais 

adequados para o 
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ensino de física. 
-Analisar as 
dificuldades 
comunicacionais 
entre licenciandos 
e discentes com 
deficiência 
visual.  

ensino de 
Mecânica para 

alunos com ou sem 
deficiência visual. 

. 

CED 02 
 
 

Formação 
docente  

 Deficiência 
em geral 

Química Investigar as 
percepções sobre 
educação 
inclusiva de todos 
os professores 
formadores de um 
curso de 
licenciatura em 
Química de uma 
Instituição 
de Ensino 
Superior (IES). 

 Currículo na 
formação 
docente  

Não menciona 

CED03 Formação  
docente  

Deficiência 
Visual 

Física Perceber as 
evoluções 
apontadas pelos 
futuros docentes 
frente ao tema de 
inclusão de 
alunos com 
Deficiência Visual 
a partir de suas 
próprias reflexões 
sobre os debates 
gerados em aula. 

Não 
menciona 

Montagem de um 
experimento, um 

“olho humano” com 
os elementos 

importantes para 
entendimento de 

refração e reflexão, 
utilizando texturas 

diferentes para 
cada 

ponto de relevância 
para a percepção 

destes fenômenos. 

CED04 Intervenções 
didáticas no 

Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Auditiva 

Ciências 
Sistema 

Respiratório 

Discorrer sobre o 
estudo do 
planejamento e 
design de um 
módulo 
instrucional para 
o ensino de 
ciências, 
especificamente 
para o ensino do 
sistema 
respiratório para 
alunos surdos. 

Currículo 
adaptado 

Intervenção 
pedagógica  
através do 

planejamento e 
design de um 

módulo instrucional 
para o ensino de 

ciências, 
especificamente 
para o ensino do 

sistema respiratório 
para alunos surdos.  

CED05 
 

Formação  
docente  

Deficiência em 
geral 

Ciências Analisar 
concepções sobre 
alfabetização 
científica e temas 
em educação 
inclusiva nos 
discursos de 
professores 
formadores de 
ciências (Biologia, 
Física, 
Matemática e 
Química). 

Currículo na 
formação 
docente 

Não menciona 

CED06 Formação Deficiência Química Compreender as Currículo na Não menciona 
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 docente  Visual dimensões do 
pensamento dos 
docentes de um 
curso superior 
de licenciatura em 
Química, frente 
ao processo de 
inclusão de uma 
discente cega. 

formação 
docente e 
Currículo 
adaptado. 

CED07 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Visual 

Matemática Centrar-se na 
perspectiva de 
referenciar o 
sistema Braille 
como um dos 
recursos de 
aprendizagem de 
Matemática para 
alunos cegos. 

Não 
menciona 

Atividades de 
ensino com a 
utilização do 
sistema Braille para 
 entendimentro de 
conceitos 
geométricos.  

CED08 
 

 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
auditiva 

Ciências Analisar a 
produção de 
narrativas (um 
gênero do 
discurso) de 
professores e 
intérpretes de 
LIBRAS sobre a 
aula de ciências 
para 
surdos. 

Currículo 
adaptado 

Alguns professores 
citam adaptações 
de materiais como 
maquetes para o 

ensino do sistema 
solar. 

CED09  Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência  
Auditiva 

Física Busca  verificar o 
compartilhamento 
de significados 
entre a Língua 
Portuguesa e a 
Libras para 
enunciados 
explicativos sobre 
dois conceitos 
fundamentais no 
ensino de Física 

Não 
menciona 

Enunciados foram 
apresentados por 
um interlocutor de 
Libras atuante em 
aulas de Física.  

Cabendo ao 
mesmo reconhecer 

os sinais mais 
adequados, mas tal 

reconhecimento 
passa por um 
entendimento 

correto do 
conteúdo de física 

que será 
interpretado, o que 

remete a uma 
necessária 
preparação 

conjunta com o 
professor. 

CED10  Contexto sócio- 
político 

Deficiência em 
geral 

Ciências Analisar a política 
de educação 
inclusiva no 
estado de Goiás, 
bem como refletir 
sobre 
como o ensino de 
ciências pode 
contribuir para a 
formação de 

Currículo 
adaptado e 
Currículo na 

formação 
docente. 

Não menciona 
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cidadãos dentro 
dessa escola 
inclusiva 

CED11 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
auditiva 

Matemática 
Álgebra 

Compreender 
como  os alunos 
articulam os 
meios de 
mediação 
disponíveis nas 
situações de 
aprendizagem 
matemática em 
um processo de 
transformar 
objetos 
conceituais 
culturais em 
objetos de 
consciência 

Não 
menciona 

Os alunos 
trabalharam com 
um conjunto de 
atividades 
analisando 
representações 
visuais de 
sequências 
numéricas e as 
modelando com o 
apoio do 
micromundo 
MATHSTICKS (um 
ambiente digital).  

CED12 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
intelectual  

Matemática Avaliar as 
habilidades 
matemáticas em 
crianças com 
síndrome de 
Down (SD) e  
com 
desenvolvimento 
típico, com idade 
entre seis e dez 
anos, nos 
aspectos 
discretos e 
contínuos. 
 

Currículo 
adaptado 

Desenvolvimento, 
em forma de 
protocolo, de um 
procedimento de 
levantamento de 
habilidades 
matemáticas 
básicas, o qual foi 
aplicado, após sua 
criação, em forma 
de teste.      

EP01 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Auditiva 

Matemática Entender o que 
acontece com o 
desenvolvimento 
matemático de 
crianças que 
possuem uma 
forma diferente de 
linguagem, como 
a língua de sinais 
utilizada pelos 
surdos. 

Não 
menciona 

Aplicação de testes 
experimentais para  
avaliação do 
desenvolvimento 
matemático em 
alunos surdos 

EREA01 Formação 
docente  

Deficiência  
visual 

Física Investigar a 
trajetória escolar 
de professores 
com deficiência e 
compreender 
influências sobre 
desempenho 
escolar .Dentre o 
grupo, aborda-se 
a experiência de 
um professor de 
Física com 
deficiência visual. 

Não 
menciona 

. 

EREV01 Formação 
docente  

Deficiência 
Visual 

  Biologia Analisar a 
formação de 

Não 
menciona 
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professores 
universitários 
formados em 
Ciências 
Biológicas para o 
atendimento de 
pessoas com 
deficiência visual 
neste ambiente . 

EDR01 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
visual 

Matemática/ 
Geometria 

Investigar 
como um 
estudante cego, 
interagindo com 
uma professora 
(pesquisadora), 
chegou a 
conhecer 
aspectos da 
matemática . 
 

Não 
menciona 

Atividades com 
objeto matemático  
a fim de 
estabelecer uma 
variedade de 
entendimentos a 
respeito da 
capacidade 
cognitiva e dos 
processos 
cognitivos do aluno 
com deficiência 
visual, utilizando  a 
memória visual. 
 
 
 

E01 
  
 

Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
visual 

Física/Mecân
ica 

Enfatizar o 
fenômeno da 
inclusão escolar 
na perspectiva do 
ensino de 
Mecânica e da 
deficiência visual, 
reconhecendo a 
complexidade do 
referido fenômeno 
e a necessidade 
de recortes e 
estudos 
particularizados 
que enfoquem 
distintas 
deficiências e 
diferentes 
conteúdos 
escolares 

Não 
menciona 

Aplicação de quatro 
atividades de 
ensino de 
Mecânica no 
contexto 
educacional 
descrito. 

E02  Formação 
docente  

Deficiência 
visual 

Física Conhecer o que 
os licenciandos 
pensam de um 
ensino de Física 
inclusivo. 
enquanto estão 
na Universidade, 
para eventuais 
mudanças. 

Currículo 
adaptado 

Não menciona 

E03  Formação 
docente  

Deficiência em 
geral 

Ciências/ 
(Física, 
Química e 
Biologia) 

Analisar as 
percepções de 
acadêmicos dos 
cursos de Física, 
Química e 

Currículo 
adaptado e 
Currículo na 

formação 
docente 

Não menciona 
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Biologia, dos 
segundo e últimos 
períodos, 
observando qual 
o pensamento 
dos mesmos em 
relação à inclusão 
educacional e 
ausência de 
disciplinas desta 
área nos cursos 
de licenciaturas. 

E04 Contexto sócio-
político 

Deficiência 
visual 

Ciências Analisar a voz do 
aluno com 
deficiência visual 
incluído na sala 
de aula regular. 

Currículo 
adaptado 

Não menciona 

E05 Formação 
docente  

Deficiência 
visual 

Física Relatar o 
desenvolvimento 
de um projeto 
didático na 
disciplina Ensino 
de 
Física e Inclusão 
Social, com 
(licenciatura de 
Física) um grupo 
de alunos 
deficientes visuais 
de 
um colégio da 
zona norte do Rio 
de Janeiro foi 
levado ao Campo 
dos Afonsos. 

Não 
menciona 

Não menciona 

REE01 Formação 
docente 

Deficiência 
Visual 

Física/ 
Óptica 

Analisar as 
viabilidades 
comunicacionais 
entre licenciandos 
e discentes com 
deficiência 
visual. 

Não 
menciona 

Recomenda 
alternativas que 

visam 
dar condições à 

participação efetiva 
do discente com 
deficiência visual 

no processo 
comunicativo: 

conduzir a mão 
do aluno com 

deficiência visual 
sobre os registros 
táteis contidos nas 

maquetes 
ou materiais. 

Enquanto conduz, 
descreve 

auditivamente 
aquilo que se 

encontra 
registrado 
tatilmente. 

REE02 Intervenções 
didáticas no 

Deficiência  
Auditiva 

Ciência/ 
DSTs- 

Objetivou-se 
analisar 

Currículo 
adaptado 

Propõe inclusão, no 
currículo escolar de 
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Cotidiano 
escolar 

Planejament
o familiar 

comparativament
e o conhecimento 
de estudantes, 
com ou sem 
alguma 
deficiência 
auditiva, de uma 
escola 
pública, sobre 
planejamento 
familiar e DSTs. 

escolas 
para deficientes 

auditivos, de 
disciplinas voltadas 
para a discussão 

de assuntos 
relacionados à 
sexualidade e à 

educação sexual; 

REE03 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência em 
Geral 

Matemática Investigar as 
características 
dos princípios da 
contagem 
numérica em dois 
estudantes: um 
com síndrome do 
X-Frágil (SXF) e 
outro com 
síndrome de 
Prader-Willi 
(SPW). 

Não 
menciona 

 Realizadas 
observações em 
sala de aula e no 
espaço escolar , 

investigando-se os 
princípios 

numéricos em 
situações 

matemáticas 
diferentes.  

 

REE04 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência  
Intelectual 

 Matemática/ 
Aritmética 
.  

Identificar os 
procedimentos de 
contagem usados 
por crianças com 
deficiência 
intelectual . 
 

Não 
menciona 

Avaliou-se a 
eficácia de um 

modelo de 
intervenção 

pedagógica como 
um recurso para 
o avanço no uso 

dos procedimentos 
de contagem. 

 

REE05 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Auditiva 

Ciências/ 
Astronomia 

Fornecer aos 
professores e 
TILS, das séries 
iniciais do Ensino 
Fundamental, 
subsídios para o 
ensino dos 
conceitos 
relacionados à 
astronomia. 

Currículo 
adaptado 

Proposta de 
definições de 

conceitos 
relacionados à 

astronomia ,mais 
simples como 

recurso 
para TILS e 
professores. 

REE06 Formação  
docente  

Superdotação/ 
altas 
habilidades 

Matemática  Apresentar 
resultados de 
uma pesquisa 
objetivando 
investigar a 
conjectura de que 
há bastante 
desconhecimento 
sobre 
superdotação/ 
altas habilidades 
nas licenciaturas 
da 
Universidade 
Federal de 
Pelotas (UFPel 
 

Não 
menciona 

Como estudo de 
caso, foram 

levantados dados 
com cerca de um 

terço dos 
estudantes 

dos cursos de 
Licenciatura em 

Matemática. 
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REE07 
 
  
 
 
  
  
 

Formação 
docente  

Deficiência 
Auditiva  

 Ciências Investigar, a partir 
do olhar da 
equipe 
educacional, as 
práticas 
pedagógicas no 
Ensino 
Médio e Ensino 
Profissionalizante 
quando tem em 
sala de aula 
alunos surdos. . 

Não 
menciona 

- 

REE08 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência  
Intelectual 

Matemática Conhecer as 
práticas do 
professor da EJA 
para o ensino de 
saberes 
matemáticos ao 
aluno jovem e 
adulto com 
deficiência 
intelectual, e 
intervir junto ao 
docente sobre 
possíveis 
estratégias que 
seriam então 
adotadas. 

Currículo 
adaptado 

Verificou-se que 
estratégias tais 

como 
jogos podem 
efetivamente 

auxiliar na 
aquisição de 

conceitos 
matemáticos.  

 

REE09 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Auditiva 

Física Apresentar uma 
análise das 
interações entre o 
aluno com 
surdez, o 
professor e o 
intérprete em sala 
de aula, 
além do papel 
desses sujeitos 
no processo de 
inclusão do aluno 
surdo. 

Não 
menciona 

Não menciona 

REE10 Contexto sócio-
político 

Deficiência 
Visual 

Física Evidenciar o 
papel da história 
oral na pesquisa 
qualitativa como 
um instrumento 
fundamental 
na coleta de 
depoimentos de 
estudantes cegos 
ou professores de 
estudantes cegos, 
particularmente 
sobre o processo 
de ensino 
e aprendizagem 
de Física na 
Educação Básica. 

Não 
menciona 

Não menciona 

REE11 Intervenções 
didáticas no 

Deficiência 
Visual 

Biologia/ 
Genética 

Investigar as 
percepções de 

Currículo 
adaptado 

Não menciona 
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Cotidiano 
escolar 

professores e 
alunos de turmas 
mistas sobre o 
processo de 
ensino-
aprendizagem de 
genética. 
 

REE12 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência  
Intelectual 

Matemática Identificar 
estratégias, 
conteúdos 
ensinados e o 
repertório de 
entrada para 
ensino de 
matemática a 
pessoas com 
deficiência 
intelectual, 
priorizando as 
pesquisas 
empíricas, 
presentes na 
literatura.  

Currículo 
adaptado 

Propostas de 
estratégias de 
ensino. 

REE13 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Visual 

Física  Analisar a 
experiência 
museal que 
visitantes com 
deficiência visual 
tiveram em um 
ambiente de 
Física 
num Museu de 
Ciências. 

Currículo 
adaptado 

Propostas de 
adequações onde 

as explicações 
fossem 

acompanhadas 
pelo toque e 
manuseio do 
visitante com 

deficiência visual,  
acompanhados 

pelos monitores, a 
fim permitir uma 

experiência museal 
gratificante para os 

participantes.  
 

RBEF01 Formação do 
docente  

Deficiência 
Visual 

Física 
Óptica 

Analisar as 
dificuldades 
comunicacionais 
entre licenciandos 
e discentes com 
deficiência visual 

Não 
menciona 

Recomenda 
alternativas que 

visam dar 
condições à 

participação efetiva 
do discente com 
deficiência visual 
no contexto da 

física. 
Sugestão: 

construção de uma 
maquete tátil. 

 

RBEF02 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
auditiva 

Física/ Leis 
de Newton 

Apresentar uma 
discussão acerca 
da construção de 
um recurso 
bilíngue que 
possa ser 
utilizado 

Não 
menciona 

Foram construídos 
vídeos que 
enfatizaram 
alguns dos 

conceitos da física 
relacionados as leis 

de Newton. O 
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em turmas 
inclusivas de 
física que tenham 
alunos com 
deficiência 
auditiva.  

recurso 
desenvolvido 

utilizou a língua 
brasileira 

de sinais, a língua 
portuguesa escrita 
e falada, e imagens 

dinâmicas que 
representam 

situações 
cotidianas em 

que os conceitos 
discutidos podem 
ser observados. 

RBEF03 Intervenções 
didáticas no 
Cotidiano 
escolar 

Deficiência 
Visual 

Física / 
Óptica  

Sugerir a 
utilização dos 
ciclos 
de aprendizagem 
(CA) de Karplus 
em conjunção 
com os 
materiais 
tatilmente 
adaptados para o 
ensino de física a 
estudantes  com 
deficiência visual. 

Não 
menciona 

 Ênfase na 
utilização de 

quadros 
magnéticos e  imãs 

pelos 
alunos  com 

deficiência visual, 
para que seu 

aprendizado em 
matemática e em 

física se torne mais 
proveitoso. 

REP01 Formação 
docente   

Deficiência em 
geral 

Ciências Analisar as 
experiências 
práticas de ensino 
colaborativo dos 
professores 
de educação 
especial do 
município de São 
Carlos-SP, que 
participaram de 
uma formação na 
temática . 
Surge no relato 
experiência de 
ensino 
colaborativo com 
um professor de 
ciências. 

Não 
menciona 

Não menciona 
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 APÊNDICE 3 Sugestões de Intervenções didáticas e outras estratégias inclusivas.                      

 

Deficiência ou 
transtorno 

Exemplos de intervenções 
didáticas como estratégias 

inclusivas  

Links para consultas 

 
 
 
 
 
 
 
Deficiência 
visual 

- kit para o aluno realizar 
atividades matemáticas que 
envolvam figuras geométricas ; 
 
- canais comunicacionais para 
o ensino de mecânica para 
alunos com ou sem deficiência 
visual ;  
 
- utilização do sistema Braille 
para entendimento de conceitos 
matemáticos; 
 
-objeto matemático para 
entendimento de habilidades 
cognitivas para o ensino da 
matemática; 
 
-atividades para o ensino de 
óptica com o auxílio de 
registros táteis contidos nas 
maquetes; 
 
 
- propostas de adequações 
acompanhadas pelo toque e 
manuseio em um ambiente de 
física em um museu ; 
 
- montagem de um “olho 
humano” com os elementos 
importantes para entendimento 
de refração e reflexão, 
utilizando texturas diferentes 
para cada ponto de relevância 
para a percepção destes 
fenômenos; 
 
- construção de uma maquete 
tátil; 
 
-utilização de quadros 
magnéticos e imãs para o 
ensino de física. 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v20n4/1516-7313-ciedu-
20-04-0903.pdf 
 
http://www.scielo.br/pdf/er/nse1/15.pdf 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/rbee/v14n3/v14n3a06.pdf 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v23n3/1413-6538-rbee-23-
03-0423.pdf 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v18n1/06.pdf 
 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n3/3401.pdf 
 
http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol16-
Num1/a08.pdf. 

 
 

Deficiência 
Auditiva 

 
 
 
 
 

- negociação e acordos sobre 
os sinais ( LIBRAS) a serem 
utilizados para referência às 
figuras geométricas; 
 
- planejamento e design de um 
módulo instrucional para o 
ensino do sistema respiratório; 
- análise de representações 
visuais de sequências didáticas 

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n53/1980-4415-
bolema-29-53-1268.pdf 
 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v18n4/v18n4a11.pdf 
 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v22n1/1516-7313-ciedu-
22-01-0237.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n2/1516-7313-ciedu-

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n46/v27n46a17.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v20n4/1516-7313-ciedu-20-04-0903.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v20n4/1516-7313-ciedu-20-04-0903.pdf
http://www.scielo.br/pdf/er/nse1/15.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v14n3/v14n3a06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v23n3/1413-6538-rbee-23-03-0423.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v23n3/1413-6538-rbee-23-03-0423.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v18n1/06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v30n3/3401.pdf
http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol16-Num1/a08.pdf
http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol16-Num1/a08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n53/1980-4415-bolema-29-53-1268.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n53/1980-4415-bolema-29-53-1268.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v18n4/v18n4a11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v22n1/1516-7313-ciedu-22-01-0237.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v22n1/1516-7313-ciedu-22-01-0237.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n2/1516-7313-ciedu-21-02-0435.pdf
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com o apoio de ferramenta 
digital ( MATHSTICKS); 
 
-compartilhamento de 
significados entre a Língua 
Portuguesa e LIBRAS para 
conceitos fundamentais no 
ensino de física; 
 
 
-testes experimentais para 
avaliação do desenvolvimento 
matemático; 
 
 
- proposta de definições de 
conceitos em LIBRAS 
relacionados ao ensino de 
astronomia. 
 
 
- vídeos em LIBRAS para o 
ensino de física ( Leis de 
Newton). 

21-02-0435.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v40n1/11.pdf 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbee/v19n4/v19n4a05.pdf 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v35n3/a23v35n3.pdf 

 
 

Deficiência 
intelectual 

- protocolo para levantamento 
de habilidades matemáticas 
básicas; 
 
 
- modelo de recurso para 
investigar os procedimentos de 
contagem matemática; 
 
- utilização de jogos para 
auxiliar na aquisição de 
conceitos matemáticos; 
 
- estratégias para o ensino de 
matemática. 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-
23-01-0255.pdf 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v19n1/06.pdf 
 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v20n4/a05v20n4.pdf 
 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-
23-01-0255.pd 
 

Outros - observações para 
investigação de princípios 
matemáticos em alunos com as 
síndromes do X-Frágil e Prader 
– Willi. 

http://www.scielo.br/pdf/rbee/v18n2/v18n2a05.pdf 

  Fonte: elaboração da autora. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n2/1516-7313-ciedu-21-02-0435.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v40n1/11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v19n4/v19n4a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v35n3/a23v35n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-23-01-0255.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-23-01-0255.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v19n1/06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v20n4/a05v20n4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-23-01-0255.pd
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n1/1516-7313-ciedu-23-01-0255.pd
http://www.scielo.br/pdf/rbee/v18n2/v18n2a05.pdf
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APÊNDICE 4 – Distribuição dos artigos por ano- 2008-2017 

 

            Revista                                                         Ano 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

 Bolema 0 0 0 0 0 01 0 02 0 0 03 

  
Ciência e 
Educação 

0 0 02 0 02 02 01 03 01 01 12 

Educação e 
Pesquisa 

0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 01 

Educação e 
Realidade 

0 0 01 0 0 0 01 0 0 0 01 

Educação em 
Revista  

0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 

Educar em 
Revista 

0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 

Ensaio 0 0 01 02 01 0 01    0 0 0 05 

 Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

01 0 01 0 01 02 04 01 02 01 13 

Revista 
Brasileira de 

Física 

01 0 0 0 0 01 01 0 0 0 03 

Revista 
Brasileira de 

Estudos 
Pedagógicos 

0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


