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Introdução 
Os recursos didáticos assumem fundamental 
importância na Educação Inclusiva, pois são através 
deles que o aluno tem um contato maior com o 
ambiente físico na qual está inserido e com os outros 
alunos, sejam estes portadores de necessidades 
especiais ou não. A educação inclusiva busca a 
participação de todos ativamente em todas as 
atividades que a escola possa oferecer e é neste 
aspecto que o material didático pode contribuir para 
o desenvolvimento da sociabilidade destes alunos 
com seus pares1. Dessa maneira o material didático 
se torna uma alternativa para estimular os alunos, 
pois torna a aula diferenciada e passa a ser uma 
realidade presente no seu cotidiano.2 Nesta 
perspectiva, apresentamos neste trabalho uma 
análise da produção voltada para o Ensino de 
Ciências Inclusivo nos programas de pós-graduação 
na área de Ensino de Ciências e Matemática de 
Instituições de Ensino Superior públicas e privadas 
do Brasil.  

Metodologia 
Para a realização deste trabalho foram utilizados 
como fonte de dados os cadernos indicadores dos 
programas de pós-graduação em Ensino de Ciências 
e Matemática disponíveis na página da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) na Internet3. Dentre esses cadernos de 
indicadores, foram consultados as linhas e os 
projetos de pesquisa, a produção bibliográfica e 
técnica e a proposta do programa.  

Resultados e Discussão 
Dos 50 programas de pós-graduação pesquisados 
nos cadernos de indicadores da CAPES, 21 ainda 
não apresentam dados disponíveis para consulta. 
Entre os 18 mestrados acadêmicos, apenas dois deles 
possuem linhas de pesquisa voltadas para o Ensino 
de Ciências Inclusivo: Ciência, Tecnologia, Meio 
Ambiente e Sociedade: Inclusão e Exclusão em 
Processos de Ensino-Aprendizagem na Educação. 
da UEM  e A matemática na estrutura curricular e 
formação de professores da PUC-SP. Apesar disso, 
nove desses programas apresentam 41 publicações e 
dois trabalhos técnicos. A maioria das publicações 
são referentes a como proporcionar uma educação 

inclusiva efetiva e concepções de aprendizagem na 
educação especial e na educação de alunos com 
deficiência visual. Apenas dois trabalhos abordam as 
práticas educacionais para alunos com deficiência 
auditiva e a inclusão escolar de alunos com 
deficiência mental. Nas produções técnicas, estão 
incluídos o desenvolvimento de um software para 
educação especial e um curso de formação de 
professores sobre informática e educação especial.  
Já entre os 11 programas de mestrado profissional, 
um deles apresenta Ensino de química a alunos com 
necessidades educacionais especiais como linha de 
pesquisa. Entretanto, cinco desses programas 
apresentam 11 produções bibliográficas e 2 
produções técnicas. Nas produções técnicas os dois 
trabalhos são referentes a alunos com deficiência 
visual, destacando a tabela periódica como recurso 
didático. Em geral, as temáticas das publicações são 
semelhantes às do mestrado acadêmico. Entretanto, 
em uma instituição que apresenta os dois tipos de 
mestrado, como a UNIFESP, pode-se perceber que 
as intenções formativas de cada programa 
influenciam nas suas produções. No acadêmico as 
publicações relacionadas à Educação Inclusiva são 
voltadas para as necessidades educacionais dos 
alunos; já no profissional, as publicações são 
relativas aos aspectos fisiológicos das necessidades 
desses alunos, relacionando esta temática com a 
Saúde. Estas diferenças provavelmente evidenciam a 
intenção formativa dos pesquisadores nesta área para 
o possível trabalho que realizarão em suas 
profissões. 

Conclusões 
A partir desse levantamento, constatamos o quanto, 
ainda é incipiente a produção em relação à educação 
especial e inclusiva nos programas de pós-graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática. Não se pode, 
por outro lado, negar a importância das publicações 
e materiais didáticos produzidos. Assim, 
acreditamos na relevância da intensificação de 
pesquisas sobre essa temática. 
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