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RESUMO 

 

O presente estudo foi realizado na plataforma eduCAPES e na Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD), no qual o corpus textual analisado foi composto por 
trabalhos (produtos educacionais tecnológicos) e produções acadêmicas voltadas para 
alunos com deficiência visual no ensino de Ciências. Objetivou-se com este estudo fazer 
a análise dos produtos tecnológicos educacionais inseridos no portal eduCAPES 
associado às produções acadêmicas na BDTD direcionados aos alunos com deficiência 
visual no ensino de Ciências. A partir dos resultados aqui obtidos através do levantamento 
de dados na plataforma eduCAPES e na BDTD do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBCIT), foi possível identificar 08 produções acadêmicas e 04 
produtos tecnológicos educacionais perfazendo um quantitativo de 12 trabalhos voltados 
para os alunos com deficiência visual quanto ao ensino de Ciências. Foi verificado que 
esses trabalhos ressaltam a importância de se elaborar recursos didáticos no ensino de 
Ciências direcionados aos deficientes visuais, destaca-se também que esse ensino ainda 
passa por adequações e desafios quanto às dificuldades de se trabalharem metodologias 
específicas para esses alunos. 
 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Deficiência Visual. Recursos Didáticos.



 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out on the eduCAPES platform and the Brazilian Digital 
Library of Theses and Dissertations (BDTD), in which the textual corpus analyzed was 
composed of works (technological educational products) and academic productions aimed 
at students with visual impairments in science teaching. The objective of this study was to 
analyze the educational technological products inserted in the eduCAPES portal 
associated with academic productions in BDTD aimed at students with visual impairments 
in science teaching. From the results obtained here through data collection on the 
eduCAPES platform and in the BDTD of the Brazilian Institute of Information in Science 
and Technology (IBCIT), it was possible to identify 08 academic productions and 04 
educational technological products, making a total of 12 works aimed at visually impaired 
students regarding science teaching. It was verified that these works emphasize the 
importance of developing didactic resources in the teaching of Sciences directed to people 
with visual impairments, it is also noteworthy that this teaching still goes through 
adjustments and challenges regarding the difficulties of working specific methodologies for 
these students. 
 
Keywords: Science teaching. Visual impairment. Didactic resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva nas escolas vem passando por um processo de 

difusão com o intuito de proporcionar educação formal para alunos que 

apresentam alguma necessidade educacional especial, dentre elas os deficientes 

visuais. Diante disso, surge a necessidade de produção de materiais didáticos 

adequados a essa deficiência como também professores qualificados frente a 

esses novos desafios de ensinar a Biologia. Assim esses docentes procuram, por 

exemplo, um mestrado profissional com a finalidade de aplicar a teoria na sala de 

aula e produzir materiais para melhorias dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

De acordo com Moreira (2004, p. 134), esse produto deve ser resultante de 

uma pesquisa:  

[...] aplicada, descrevendo o desenvolvimento de processos ou 
produtos de natureza educacional, visando à melhoria do ensino 
na área específica, sugerindo-se fortemente que, em forma e 
conteúdo, este trabalho se constitua em material que possa ser 
utilizado por outros profissionais. 
 

Com isso, esses produtos tornam-se um recurso didático que servirá como 

um auxílio para demais professores em sala de aula. Os repositórios educacionais 

tem sido uma ferramenta relevante a serem usadas na área da educação pela 

necessidade de publicar, compartilhar e disseminar os materiais educacionais.  

O presente estudo foi realizado na plataforma eduCAPES ou portal de 

produtos tecnológicos educacionais e na Biblioteca Digital  onde o corpus textual 

analisado será composto por trabalhos que resultaram em produtos voltados para 

alunos com deficiência visual no ensino de ciências.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Deficiência visual no processo inclusivo 

Ao realizarmos uma contextualização da deficiência visual ao longo do 

tempo, procurando recuperar, nas concepções históricas, a compreensão do 

atendimento educacional para pessoas com essa deficiência.  

Segundo Lira e Schlindwein (2008, p. 175): 

Por um longo período da história os indivíduos com diferenças 
visuais, ao lado de outras pessoas consideradas como 
“deficientes”, viveram um duro processo de desvalorização e de 
exclusão social. Esta diferença, em especial a cegueira, sempre foi 
tida como um estigma, uma marca diferencial que pressupunha 

desgraça, castigo e morte. 
 

Podemos perceber que o indivíduo com deficiência visual era visto de forma 

totalmente excluída da sociedade e seus direitos não eram respeitados, além de 

serem vistos com olhares e julgamento diferenciados, o que resultaria em 

consequências negativas até para o seu corpo físico. 

Podemos desta forma definir que: “etimologicamente falando, a palavra 

cegueira tem origem na palavra latina caecatio-onis que se refere à privação do 

sentido da visão em um ou ambos os olhos” (LEAL, 2015, p. 54). Assim, a pessoa 

com a perda da visão necessitará de recursos alternativos que possibilitarão o 

desenvolvimento mais aguçado dos seus demais sentidos.  

Faz-se necessário uma compreensão sobre o aluno na condição de baixa 

visão, que é:  

[...] uma condição visual complexa e heterogênea, com 
manifestações peculiares em cada indivíduo. Caracteriza-se pela 
instabilidade e pelas oscilações entre o ver e o não ver, devido à 
interferência de múltiplos fatores orgânicos, emocionais e 
ambientais (MANTOAN, 2013, p. 112). 
 

Assim podemos compreender que a pessoa que apresenta esse nível de 

deficiência, a baixa visão, necessitará de recursos na sua forma ampliada, pois 

verifica-se que eles não têm uma perda total da visão, mas sim uma instabilidade 

e oscilações que comprometem a visualização. 

Ainda com relação a definição de baixa visão e as suas complicações, 

temos: 

A definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão 
residual) é complexa devido à variedade e à intensidade de 
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comprometimentos das funções visuais. Essas funções englobam 
desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do 
campo visual que interferem ou limitam a execução de tarefas e o 
desempenho geral (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 16). 

 

A baixa visão, dependendo do seu grau de intensidade pode afetar o 

desenvolvimento de atividades, desde as simples até as complexas. 

Sobre as principais dificuldades enfrentadas por alunos com baixa visão, 

encontramos que: 

A baixa visão pode ocasionar conflitos emocionais, psicológicos e 
sociais, que influenciam o desempenho visual, a conduta do aluno, 
e refletem na aprendizagem. Um ambiente de calma, 
encorajamento e confiança contribuirá positivamente para a 
eficiência na melhor utilização da visão potencial que deve ser 
explorada e estimulada no ambiente educacional, pois o 
desempenho visual está relacionado com a aprendizagem (SÁ; 
CAMPO; SILVA, 2007, p. 18). 

 
Para isso, cabe ao professor através da utilização de recursos didáticos 

específicos, instigar o aluno, proporcionando-lhe dessa forma, um meio facilitador 

para a aprendizagem. 

Quanto ao aluno com cegueira, um grau mais elevado da deficiência visual, 

aplica-se metodologias parecidas referentes a elaboração dos recursos didáticos. 

Para eles, os detalhes tornam-se fundamentais, visto que eles têm perda total ou 

pouquíssimos resíduos da visão: 

A cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão 
que leva o indivíduo a necessitar do método braille como meio de 
leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos 
especiais para a sua educação (MEC, 2003, p. 30). 
 

Dessa forma, com a elaboração dos recursos didáticos para o deficiente 

visual, estaremos atendendo exatamente a proposta do Ministério da Educação, 

quanto ao ensino para esses alunos com necessidades educacionais especiais. 

Podemos então definir a deficiência visual da seguinte forma: 

[...] caracteriza-se pela incapacidade de ver, ou de ver bem, 
limitando ou impedindo o acesso direto à: orientação e mobilidade 
independente, interação com o meio ambiente, aquisição de 
conceitos, aquisição de habilidades manuais e acesso à palavra 
escrita (impressão) (FIGUEIREDO, 2016, p. 5). 
 

Ainda que apresentando essas dificuldades pela falta da visão, percebemos 

que o desenvolvimento dos recursos didáticos diminuirá essas barreiras que 

muitas vezes limitam a compreensão dos conteúdos de Biologia. 
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2.2 Produtos Tecnológicos Educacionais  

 Os produtos tecnológicos educacionais são resultantes de uma pesquisa de 

mestrado profissional, onde esse mestrado tem por objetivo “promover uma 

qualificação profissional para os professores que estão inseridos no mercado de 

trabalho e que atuam em sala de aula, sem perder de vista a qualidade de um 

curso stricto sensu” (BISOGNIN, 2013, p.01).  

 Esses produtos podem ser publicados em plataforma, a exemplo, a 

eduCAPES que foi instituído pelo Ministério da Educação do Governo Federal em 

julho de 2016, o eduCAPES sendo classificado como:  

[...] um repositório educacional digital, tendo sido criado para ser 
um repositório de OA abertos, que pode ser usado tanto por 
alunos, como por profissionais de educação básica, graduação e 
pós-graduação. Seu acervo pode conter recursos, tais como 
laboratórios remotos e virtuais, jogos educacionais, e-books, 
videoaulas, dissertações, e quaisquer outros materiais de pesquisa 
e ensino, desde que estes sejam licenciados de maneira aberta ou 
sob domínio público e sejam provenientes do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) ou de parcerias com demais 
instituições que dispõem materiais educacionais (BRASIL, 2016). 

 Essa plataforma dispõe de um grande acervo de produtos tecnológicos 

educacionais disponíveis de maneira digitalizada proporcionando acessibilidade 

aos seus conteúdos. 
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3 RESULTADOS 

 
 O presente artigo será submetido à revista A Conexões – Ciência e 
Tecnologia, periódico de divulgação científica e tecnológica gerenciado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 
  

O ESTADO DA ARTE DOS PRODUTOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS E 

DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS SOBRE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Jackson Rafael do Nascimento França  

Odaléia Alves da Costa  

 
 

RESUMO 
 

O presente estudo foi realizado na plataforma eduCAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), no qual o corpus textual analisado foi composto por trabalhos (produtos educacionais 

tecnológicos) e produções acadêmicas voltadas para alunos com deficiência visual no ensino de Ciências. 

Objetivou-se com este estudo fazer a análise dos produtos tecnológicos educacionais inseridos no portal 

eduCAPES associado às produções acadêmicas na BDTD direcionados aos alunos com deficiência visual no 

ensino de Ciências. A partir dos resultados aqui obtidos através do levantamento de dados na plataforma 

eduCAPES e na BDTD do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCIT), foi possível 

identificar 08 produções acadêmicas e 04 produtos tecnológicos educacionais perfazendo um quantitativo de 

12 trabalhos voltados para os alunos com deficiência visual quanto ao ensino de Ciências. Foi verificado que 

esses trabalhos ressaltam a importância de se elaborar recursos didáticos no ensino de Ciências direcionados 

as pessoas com deficiência visual, destaca-se também que esse ensino ainda passa por adequações e desafios 

quanto às dificuldades de se trabalharem metodologias específicas para esses alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Deficiência Visual. Recursos Didáticos. 

 
THE STATE OF THE ART OF EDUCATIONAL TECHNOLOGICAL PRODUCTS 

AND ACADEMIC PRODUCTIONS ON STUDENTS WITH VISUAL 

DISABILITIES IN SCIENCE TEACHING 

 

ABSTRACT 

 
The present study was carried out on the eduCAPES platform and the Brazilian Digital Library of Theses and 

Dissertations (BDTD), in which the textual corpus analyzed was composed of works (technological 

educational products) and academic productions aimed at students with visual impairments in science 

teaching. The objective of this study was to analyze the educational technological products inserted in the 

eduCAPES portal associated with academic productions in BDTD aimed at students with visual impairments 

in science teaching. From the results obtained here through data collection on the eduCAPES platform and in 

the BDTD of the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBCIT), it was possible to 

identify 08 academic productions and 04 educational technological products, making a total of 12 works 

aimed at visually impaired students regarding science teaching. It was verified that these works emphasize the 

importance of developing didactic resources in the teaching of Sciences directed to people with visual 

impairments, it is also noteworthy that this teaching still goes through adjustments and challenges regarding 

the difficulties of working specific methodologies for these students. 

 

Keywords: Science teaching. Visual impairment. Didactic resources. 

1 INTRODUÇÃO 



9 

 

A educação inclusiva nas escolas vem passando por um processo de difusão com o 

intuito de proporcionar educação formal para alunos que apresentam alguma necessidade 

educacional especial, dentre elas os alunos com deficiência visual. Diante disso, surge a 

necessidade da produção de materiais didáticos adequados a essa deficiência, como também 

professores qualificados frente a esses novos desafios de ensinar Ciências. Sendo assim, 

esses docentes procuram, por exemplo, um mestrado profissional com a finalidade de 

aplicar a teoria em sala de aula e produzir materiais para melhorias dos processos de ensino 

e aprendizagem. De acordo com Moreira (2004, p. 134), esse produto deve ser resultante de 

uma pesquisa:  

[...] aplicada, descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de 

natureza educacional, visando à melhoria do ensino na área específica, sugerindo-

se fortemente que, em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em material 

que possa ser utilizado por outros profissionais. 

 

Com isso, esses produtos tornam-se um recurso didático que servirá como um 

auxílio para demais professores em sala de aula. Os repositórios educacionais têm sido uma 

ferramenta relevante para serem usados na área da educação pela necessidade de publicar, 

compartilhar e disseminar os materiais educacionais.   

O presente estudo foi realizado na plataforma eduCAPES e na BDTD no qual o 

corpus textual analisado foi composto por trabalhos que resultaram em produtos voltados 

para alunos com deficiência visual no ensino de Ciências. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a elaboração da presente pesquisa, inicialmente realizou-se um levantamento 

das produções acadêmicas publicadas na BDTD do IBICT que abordavam a temática dos 

recursos didáticos no ensino de Ciências para alunos com deficiência visual.  

A pesquisa foi realizada utilizando os descritores entre aspas: “Deficiência 

Visual”, “Ensino de Ciências” e “Baixa Visão”. A priori a delimitação dos trabalhos seria 

voltada para o ensino de Biologia, porém ao pesquisar encontraram-se apenas 05 

dissertações, sendo que uma delas estava com publicação em duplicidade, o trabalho de 

Genselena Fernandes Mariz do ano de 2014, intitulado “O uso de modelos tridimensionais 

como ferramenta pedagógica no ensino de Biologia para estudantes com deficiência 

visual”. 

Desta maneira, foram adotados na busca dos estudos os critérios de inclusão, no 

qual os trabalhos deveriam referir-se sobre a temática dentro da área de Ciências que 

contempla a Física, Química e a Biologia e além de estarem em concordância com o objeto 
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de estudo no que refere ao ensino para alunos com deficiência visual. Com isso, foram 

localizadas 07 dissertações (02 na área de Física, 01 na área de Matemática e 04 na área de 

Biologia) e 01 tese na área de Química. 

Após localizarem-se os trabalhos, realizaram-se as análises tendo como auxílio à 

elaboração do estado da arte sobre o objeto de estudo proposto. Esse mecanismo nos 

possibilita uma compreensão das produções acadêmicas desenvolvidas com a finalidade de 

mapeamento e discussões com os diversos campos do conhecimento. Como nos afirma 

Ferreira (2002, p. 257) quanto à utilização dessa metodologia que pode ser compreendida 

como: 

[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos dimensões 

vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 

formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, 

teses de doutorado [...] (FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

Com isso, o levantamento e as análises das produções na BDTD nos forneceram 

informações que possibilitaram a elaboração dos dados mapeados sobre o ensino de 

Ciências para alunos com deficiência visual.  

Posteriormente realizou-se um estudo sobre o desenvolvimento dos produtos 

tecnológicos educacionais voltados para pessoas com deficiência visual na plataforma 

eduCAPES, considerado um repositório educacional onde estão disponíveis os produtos 

resultantes dos mestrados profissionais. A escolha pela plataforma eduCAPES deu-se pela 

disponibilidade de 116.657 produtos digitais existentes em seu acervo, verificado no dia do 

acesso em 02 de julho de 2019. Esses produtos podem ser classificados como objetos de 

aprendizagem, visto que são recursos utilizados com a finalidade de ensino e aprendizagem.  

 Realizou-se a busca seguindo as seguintes etapas: pesquisou-se pelo descritor 

“ensino de ciências” em seguida adicionou-se o filtro para refinar a procura por título que 

contivesse: baixa visão ou deficiência visual, resultando nos seguintes quantitativos 

conforme o Quadro 01. 

Quadro 01- Quantidade dos produtos tecnológicos educacionais com o filtro ensino de ciências e 

descritores baixa visão e deficiente visual relacionado com o tipo de mídia. 

Tipo de Mídia Baixa Visão Deficiente Visual 

Vídeos - 01 

Livro digital - 02 

Outros 02 01 

Total 02 04 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos na plataforma eduCAPES (2019) 
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Conforme o quadro 01 totalizou-se apenas 06 (seis) produtos tecnológicos 

educacionais voltados para a educação inclusiva, especificamente do deficiente visual, 

sendo que após análise e critério de exclusão 02 (dois) produtos localizados através do 

descritor baixa visão intitulados “A visão sobre o ensino de Ciências no 5º ano do ensino 

fundamental” e “Uma visão docente na otimização da qualidade do ensino de ciências no 

ensino fundamental” foram eliminados por não comporem o objeto de estudo proposto pela 

pesquisa, limitando para 04 (quatro) produtos os quais foram analisados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 BDTD 

 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBCIT (BDTD) é um 

portal de acervos de produções acadêmicas que reúne dissertações e teses produzidas pelas 

instituições brasileiras e disponibilizadas via internet para pesquisadores. Como podemos 

verificar quanto a sua criação: 

[...] foi concebida e é mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT) no âmbito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira 

(BDB), com apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP), tendo o seu 

lançamento oficial no final do ano de 2002 [...] contribui para o aumento de 

conteúdos de teses e dissertações brasileiras na internet, o que significa a maior 

visibilidade da produção científica nacional e a difusão de informações de 

interesse científico e tecnológico para a sociedade em geral (BRASIL, 2002). 

 

 O levantamento dos trabalhos contidos no acervo da BDTD foi realizado no dia 02 

de julho de 2019, sendo que a mesma continha 416.720 dissertações e 149.673 teses. Para a 

pesquisa utilizou- se os descritores “deficientes visuais”, “ensino de ciências” e “baixa 

visão” que resultou na produção de 08 (oito) trabalhos. Como exemplificado no Quadro 02: 

Quadro 02 - Levantamento das teses e dissertações analisadas por ano de publicação, autoria e título 

sobre a deficiência visual 

Nº  Ano Autor (a) Título 

01 2014 MARIZ, Genselena 

Fernandes 

O uso de modelos tridimensionais como 

ferramenta pedagógica no ensino de biologia 

para estudantes com deficiência visual 

02 2014 FIELD'S, Karla Amâncio 

Pinto 

Saberes profissionais para o exercício da 

docência em química voltado à educação 

inclusiva 

03 2014 SATHLER, Karla Silene 

Oliveira Marinho 

Inclusão e ensino de Física: estratégias 

didáticas para a abordagem do tema energia 

mecânicas 

04 2015 TOSTES, Talita de Andrade Tabuleiro das expressões: um auxiliador do 

ensino da Matemática para alunos com 

deficiência visual 

05 2016 MACHADO, Jaqueline dos 

Santos Gomes 

Alternativas pedagógicas para o ensino de 

alunos com baixa visão: o ensino de 

cinemática escalar 
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06 2017 COSTA, Jucilene Braz da Desenhando linhas inclusivas nas aulas de 

Ciências: Uma investigação na escola regular 

com uma aluna cega.  

07 2018 OLIVEIRA, Andressa 

Antônio 

Um olhar sobre o ensino de Ciências e 

Biologia para alunos deficientes visuais 

08 2019 CANTO, Maria Guadalupe 

Couto do 

Na ponta dos dedos: conhecendo o corpo 

humano sob o olhar sensível dos deficientes 

visuais 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos da BDTD (2019) 

 Quanto ao ano de publicação observa-se que em 2014 ocorreu o maior número de 

publicações, totalizando 03 trabalhos (37,5%) sendo 02 dissertações e 01 tese. Percebe-se 

que entre 2015 e 2019, as publicações permaneceram estáveis, ocorrendo apenas 01 

publicação (12,5%) anual. 

 No que se refere às universidades brasileiras que produziram os trabalhos, 

detalharemos na Figura 01 para uma ampla compreensão.  

 

Figura 1 – Mapa com localização das universidades do Brasil e quantidade de pesquisas sobre 

deficiência visual 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos da BDTD (2019) 
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 No que se refere à origem dos trabalhos analisados, é percebível mediante o mapa 

que as dissertações e teses foram publicadas em 08 instituições diferentes no Brasil, 

destacando-se a região Sudeste que teve 03 trabalhos publicados. 

 O primeiro trabalho foi defendido em 2014 na Universidade Federal do Ceará por 

Genselena Fernandes Mariz, intitulado “O uso de modelos tridimensionais como 

ferramenta pedagógica no ensino de Biologia para estudantes com deficiência visual”. 

Nesta pesquisa Mariz (2014) propôs o uso de modelos tridimensionais como ferramenta 

pedagógica no ensino de Biologia para estudantes com deficiência visual. Estes modelos 

foram produzidos a partir de desenhos e esquemas do conteúdo de citologia, para promover 

maior aprendizagem, tanto pelo educando cego como pelo de baixa visão, no conhecimento 

de Biologia. Parafraseando Vinholi Júnior e Ramires (2014, p. 8): 

[...] modelos didáticos biológicos, como estruturas ou maquetes, são utilizadas 

como facilitadores do aprendizado, complementando o conteúdo abordado de 

forma teórica nos livros. Tais modelos oferecem ao aluno deficiente visual, uma 

ferramenta eficiente, pois a diferença de textura e tamanho dos materiais 

utilizados na construção do modelo favorecem a percepção da estrutura através 

do tato. Neste sentido, para facilitar o entendimento e aplicação de conteúdo de 

Biologia Celular, apresenta-se um exemplo de intervenção a um estudante do 

ensino médio. 

 

 Mariz (2014), também discorre sobre os aspectos históricos e políticos da pessoa 

com deficiência contextualizando com os principais pensadores da educação especial, 

sendo que para esses estudiosos as condições físicas e/ou mentais das pessoas que fogem ao 

padrão de normalidade imposto pela sociedade não podem ser impeditivas de lograr êxito 

na vida pessoal e profissional. 

 Para a culminância da pesquisa Mariz (2014) realizou uma exposição com os 

modelos construídos pelos próprios estudantes, sendo estes com e sem deficiência visual, 

com o intuito de garantir a interação entre os alunos. Destaca-se ainda que posteriormente 

esses recursos didáticos foram doados para a Sala de Recursos Multifuncionais da escola 

pesquisada. 

 As conclusões da pesquisa mostram segundo Mariz (2014) que a implementação de 

metodologias que favorecem a interação entre videntes e estudantes com deficiência visual, 

em sala de aula, bem como a viabilidade da utilização dos modelos confeccionados pelos 

próprios estudantes, os de visão normal e os estudantes com deficiência visual, é de efetiva 

importância no desenvolvimento da aprendizagem desses alunos, num trabalho cooperativo 

e interativo. 

 O segundo trabalho localizado foi defendido por Karla Amâncio Pinto Field's no 

ano de 2014 na Universidade Federal de Goiás com o título “Saberes profissionais para o 
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exercício da docência em química voltado à educação inclusiva”. Nesta tese Field's (2014) 

investigou a construção e mobilização dos saberes docentes para a formação de professores 

de química para a inclusão escolar. Com base nisso Carvalho e Ribeiro (2017. p.1897) 

afirmam que a perspectiva de formação docente para atuar no ensino inclusivo ainda 

apresenta algumas lacunas:  

[...] a formação de professores para atuarem na educação inclusiva encontra-se 

com muitas lacunas como: Falha nos programas de formação com a falta de 

discussão entre os professores sobre os temas estudados e sobre as formas de 

adaptação dos currículos, importância das práticas reflexivas e do trabalho 

colaborativo dos professores da escola comum e os da escola especial que muitas 

vezes não acontecem, falta de relação entre teoria e prática, necessidade de maior 

conhecimento na área através de disciplinas voltadas para a inclusão em sua 

formação inicial, entre outras. 

 

 No trabalho em questão utilizou-se uma metodologia com aspectos intrínsecos à 

abordagem qualitativa, optando pela pesquisa-ação permitindo aos sujeitos envolvidos 

condições de pensar, refletir e discutir sobre a natureza e a complexidade dos problemas 

reais vivenciados, sendo desenvolvida a investigação através de dois ciclos de espirais de 

uma pesquisa-ação: o primeiro ciclo contemplou o planejamento e desenvolvimento da 

disciplina de núcleo livre intitulada Fundamentos de Educação Inclusiva (FEI) em 2010 e o 

segundo ciclo foi o desenvolvimento de estágios supervisionados no Centro Brasileiro de 

Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual (CEBRAV) em 2011.  

 As análises dos dados obtidos indicaram que os alunos se apropriaram das 

discussões promovidas nos grupos, mediante a reflexão pelo confronto do que a legislação 

prevê com a realidade das escolas públicas de Goiás, assim foi possível concluir que a 

formação inicial deve incentivar e possibilitar aos futuros professores a participação em 

pesquisas na área de educação inclusiva, para que busquem a compreensão das 

especificidades e dos dilemas do contexto escolar para que eles possam se apropriar dos 

saberes experienciais e profissionais, os quais se relacionam com a coletividade, o diálogo e 

a parceria na construção de uma escola para todos. 

 O terceiro trabalho (dissertação) intitulado “Inclusão e ensino de Física: estratégias 

didáticas para a abordagem do tema energia mecânica” defendido por Karla Silene 

Oliveira Marinho Sathler na Universidade Federal Fluminense, teve como objeto de 

pesquisa um estudo sobre as possibilidades e os obstáculos para o ensino de Física, na 

Educação Básica, na perspectiva da inclusão de estudantes cegos e/ou com baixa visão nas 

classes comuns das escolas regulares, de modo a constituir elementos que auxiliem os 

professores de Física na construção de práticas educativas inclusivas. Santher (2014) 

propõe ainda uma proposta de ensino sobre o tema de energia mecânica que permite ao 
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aluno cego o acesso e a construção do conhecimento junto com os demais colegas. Segundo 

o que dizem Lopes, Oliveira e Furtado (2016, p.03) a pessoa com deficiência visual 

apresenta dificuldades em conteúdos de Físicas pela abstração que é necessária através da 

visão:  

[...] o ser humano utiliza sua visão como um dos principais sentidos (se não o 

principal). Assim, esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos deficientes 

visuais no processo de aprendizagem, principalmente no campo da física. A 

maneira como um fenômeno é percebido interfere diretamente em sua análise e 

interpretação e é comum que os fenômenos físicos sejam observados 

principalmente por meio do sentido da visão.  

  

 Quanto aos aspectos metodológicos norteadores da pesquisa, houve uma divisão em 

duas partes sendo que a primeira foi teórica, relativa às tendências atuais para o ensino de 

Física e, particularmente, para o tema Energia Mecânica, e a outra prática, no sentido de 

propor recursos e estratégias didáticas coerentes com a perspectiva da inclusão de alunos 

cegos.  

 Para Sathler (2014), quanto à atividade experimental, entende-se que os recursos 

didáticos facilitam a aprendizagem dos alunos e que o aluno cego tem uma percepção 

diferente dos fenômenos físicos, porém com o mesmo entendimento dos demais alunos. 

Sathler (2014) conclui que uma educação inclusiva efetiva, além de ações governamentais 

concretas, está condicionada: à presença, participação e aprendizado dos alunos com 

necessidades educacionais especiais; à mediação do professor; à adequação da escola a 

todos os alunos; à comunicação; à adequação de recursos didático-metodológicos. 

 O próximo trabalho foi defendido por Talita de Andrade Tostes, na Universidade do 

Grande Rio resultado de sua dissertação intitulada “Tabuleiro das expressões: um 

auxiliador do ensino da matemática para alunos com deficiência visual”. A pesquisa teve 

como objetivo desenvolver um recurso didático que pudesse auxiliar o professor no 

processo de ensino aprendizagem de expressões numéricas em aulas de Matemática 

voltadas para os alunos com deficiência visual. Kronbauer, Pereira e Saleu (2010), 

discutem sobre como facilitar algumas dificuldades específicas relacionadas à 

aprendizagem da Matemática: 

Os alunos com deficiência visual podem apresentar dificuldades específicas em 

relação à aprendizagem da Matemática. Nesse sentido, é necessário que 

experimentem jogos ou brinquedos por meio dos quais poderão vivenciar a 

classificação, a ordenação por tamanho, a adição e a subtração, além da 

comparação entre objetos. É importante que a criança desenvolva a noção de 

conservação de conjuntos, de equivalência e, progressivamente, de outras 

operações de base concreta, como suporte para posteriores abstrações. 
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Tostes (2015) destaca que além da falta de preparo do professor, existe também a falta de 

estrutura da sala de aula para que o aluno com deficiência visual consiga desenvolver suas 

atividades, sozinho, sem necessitar do auxílio de terceiros. Relaciona-se a essa estrutura 

especificadamente a falta de recursos didáticos principalmente nas aulas de Matemática e 

mais especificamente na resolução de expressões numéricas. 

 Tostes (2015) conclui que o material didático “Tabuleiro das Expressões” é um 

instrumento auxiliador e mediador na interação dos professores de Matemática com os 

alunos com deficiência visual. Também concluí que o mesmo é um facilitador no ensino e 

desenvolvimento de Expressões Numéricas, sendo a maneira mais simples, dinâmica e 

concreta de ensinar o conteúdo para alunos com deficiência visual. 

 O quinto trabalho (dissertação) localizado foi defendido por Jaqueline dos Santos 

Gomes Machado na Universidade de Federal do Pampa, intitulado como “Alternativas 

pedagógicas para o ensino de alunos com baixa visão: o ensino de cinemática escalar”. 

Neste trabalho a autora teve como objetivo construir recursos alternativos no ensino do 

conteúdo de cinemática escalar para alunos com baixa visão. A mesma utilizou uma 

metodologia que constitui um estudo do tipo intervenção pedagógica por permitir a análise 

de uma intervenção realizada no contexto do estágio de docência.  

  O local onde foi realizada a investigação é uma escola urbana, geograficamente 

localizada no centro da cidade de Santiago (RS). A clientela atendida é formada por 249 

alunos, oriundos de famílias de classe média baixa, cuja escolaridade dos pais, em sua 

maioria é o Ensino Médio completo. Destes alunos, três tem necessidades especiais, dentre 

estes, um tem baixa visão. 

 Para Machado (2016), os recursos alternativos propostos tornaram as práticas 

pedagógicas desenvolvidas, além de acessíveis, mais dinâmicas, e promoveram a remoção 

das barreiras atitudinais existentes, aproximando os alunos entre si, inclusive do colega com 

baixa visão. Concluiu-se também que o êxito do processo de inclusão não se centra apenas 

no trabalho do professor. 

 O sexto trabalho, intitulado “Desenhando linhas inclusivas nas aulas de Ciências: 

Uma investigação na escola regular com uma aluna cega” foi defendido por Jucilene Braz 

da Costa na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Nesta dissertação objetivou-se 

investigar as práticas pedagógicas adotadas na disciplina de Ciências que contribuem com o 

processo de ensino e aprendizagem de uma aluna com cegueira congênita, com 11 anos de 

idade, matriculada no 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal no 

município de Boqueirão-PB. Para a metodologia da pesquisa a autora utilizou-se de 
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entrevista semi estruturada que foi aplicada com a professora do ensino regular, professora 

da sala de AEE e com a diretora da escola; e por meio da observação participante na qual 

foi possível verificar as ações pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Ciências.  

 Costa (2017) demonstra que as adaptações no currículo e em materiais pedagógicos 

irá realmente facilitar a aprendizagem para alunos cegos como também ministrando 

adequadamente os conteúdos de Ciências respeitando suas habilidades, ou seja, explorando 

as vias sensoriais da audição e do tato não haverá nenhum obstáculo quanto ao ensino. A 

autora conclui também que as dificuldades que venham a aparecer no ensino de Ciências 

são decorrentes da falta de materiais didáticopedagógicos adaptados às habilidades do 

aluno cego. 

 O próximo trabalho encontrado foi defendido por Andressa Antônio Oliveira em 

2018 na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, intitulado como “Um olhar sobre 

o ensino de Ciências e Biologia para alunos deficientes visuais”. Em sua pesquisa a autora 

buscou aprofundar o conhecimento sobre o ensino de Ciências e Biologia para alunos com 

deficiência visual. A mesma estruturou o estudo em três etapas, na primeira foi realizado 

um levantamento nacional sobre a produção e utilização dos recursos didáticos táteis 

adaptados a alunos com deficiência visual, para o ensino de Ciências e Biologia; na 

segunda foram realizadas entrevistas com professores da rede pública do município de São 

Mateus/ES e por último foram produzidos materiais didáticos adaptáveis para alunos com 

deficiência visual sobre os conteúdos de seres vivos, histologia animal, botânica, genética e 

evolução.  

 Para Oliveira (2018) o professor tem papel fundamental na construção de 

conhecimentos, com o uso de recursos específicos e estratégias pedagógicas que favoreçam 

o desenvolvimento de seus alunos, incluindo os com deficiência visual, para que todos 

possam obter melhores oportunidades de aprendizagem dos conteúdos científicos.   

 As conclusões do estudo apontam que há uma necessidade de elaboração e 

divulgação de material didático dirigido aos alunos com deficiência visual (cegueira ou 

baixa visão), já que este é considerado um facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem, sobretudo em conteúdos de Ciências e Biologia que demandam grande apelo 

visual e também pelo despreparo dos professores para trabalhar com alunos com deficiência 

visual; desconhecimento e falta de estratégias pedagógicas diferenciadas; inadequação da 

metodologia e falta de acesso a material didático diversificado.  
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 O oitavo trabalho intitulado “Na ponta dos dedos: conhecendo o corpo humano sob 

o olhar sensível dos deficientes visuais” foi defendido por Maria Guadalupe Couto do 

Canto na Universidade Franciscana em 2019, resultante de sua pesquisa de dissertação. 

Neste estudo, Canto (2019) desenvolveu um material didático para ensinar sobre a 

anatomia dos principais órgãos dos sistemas do corpo humano para alunos com deficiência 

visual (cegos e de baixa visão), de modo a contribuir com o ensino e a aprendizagem de 

Ciências/Biologia. Segundo Rodrigues (2002, p. 10), o deficiente visual na construção da 

linguagem e da compreensão de conceitos necessita do uso do tato, pois os mesmos a 

possui como principal mecanismo no que tange ao ensino e aprendizagem: 

A percepção espacial na criança cega não pode concentrar-se na função 

dominante da visão e, por isso, tem que recorrer à função tátil-cinestésica. Faz-se 

necessário o contato direto com os objetos para que, pela exploração dos mesmos, 

possa perceber sua forma, tamanho, textura e outras qualidades. O sentido tátil-

cinestésico, isoladamente, apresenta limitações com as quais a criança cega se 

depara: a necessidade do contato direto, a acessibilidade da experiência e sua 

qualidade analítica. 

 

 Os resultados obtidos com a pesquisa segundo Canto (2019) demostram que esses 

recursos didáticos depois de testado funcionarão como uma ferramenta diferenciada e um 

recurso adequado para o ensino de Ciências e Biologia, pois a maioria dos participantes se 

apropriou de um conceito concreto que possibilitou a construção de uma representação 

mental.  

4.2 Plataforma eduCAPES 

 Os repositórios educacionais têm sido uma ferramenta relevante a serem usadas na 

área da educação pela necessidade de publicar, compartilhar e disseminar os materiais 

educacionais. Como por exemplo, o repositório educacional instituído pelo Ministério da 

Educação do Governo Federal em julho de 2016, o eduCAPES sendo classificado como: 

[...] um repositório educacional digital, tendo sido criado para ser um repositório 

de OA abertos, que pode ser usado tanto por alunos, como por profissionais de 

educação básica, graduação e pós-graduação. Seu acervo pode conter recursos, 

tais como laboratórios remotos e virtuais, jogos educacionais, e-books, 

videoaulas, dissertações, e quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino, desde 

que estes sejam licenciados de maneira aberta ou sob domínio público e sejam 

provenientes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) ou de parcerias 

com demais instituições que dispõem materiais educacionais (BRASIL, 2016). 

 

 Percebe-se que a plataforma eduCAPES dispõe de um grande acervo de produtos 

tecnológicos educacionais disponíveis de maneira digitalizada proporcionando 

acessibilidade aos seus conteúdos, conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 04 - Quantidade de produtos tecnológicos educacionais relacionados com o tipo de mídia 

Tipo de Mídia Quantidade de produtos 
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Imagem 8.047 

Vídeos 6.834 

Aplicativo Móvel 22 

Livro digital 9.538 

Animação 33 

Aulas e Cursos Moocs 84.962 

Ferramentas 79 

Jogo 1.644 

Laboratório 2.121 

Mapa 3 

Áudio 3.344 

Portal 30 

Total 116.657 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos na plataforma eduCAPES (2019) 

 

 De acordo com os dados, observa-se que o tipo de mídia aulas e cursos moocs e 

livro digital foram os produtos desenvolvidos em maior quantidade perfazendo um total de 

94.500 produtos (81%). Enquanto a mídia mapa e aplicativo móvel formam um quantitativo 

de 25 produtos desenvolvidos correspondendo a 0,02%. 

 Diante dos dados encontrados, realizou-se o levantamento dos produtos 

educacionais desenvolvidos no ensino de Ciências para alunos com deficiência visual. 

Como resultado obteve-se os seguintes produtos: 

 

Quadro 05- Levantamento dos produtos tecnológicos educacionais com o filtro ensino de Ciências e 

descritor deficiente visual relacionado com o tipo de mídia 

Nº Ano Autor (es) Título Tipo de Mídia 

01 2016 

PAULA, Tatiane 

Estácio de; 

GUIMARÃES, 

Orliney Maciel; 
SILVA, Camila 

Silveira da 

Um estudo sobre as necessidades 

formativas de professores de 

química para inclusão de alunos 

com deficiência visual 

Outro* 

02 2017 

MANSILLA, 

Débora E. 

Pedrotti; 

HARDOIM, Edna 

Lopes; GOMES, 

Giselly Rodrigues 

das Neves S. 

Ciências: possibilidades de ensino e 

aprendizagem da pessoa com 

deficiência visual em uma escola 

inclusiva 

Livro digital 

03 2018 
SILVA, Welinton; 

COMARÚ, 

O ensino de química e a inclusão do 

deficiente visual, realizado no IFES 
Livro digital 
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Michele Waltz - Campus Vila Velha 

04 2018 

BANDEIRA, 

Salete Maria 

Chalub 

Materiais Didáticos adaptados para 

ensinar função do 1º grau à 

estudantes com Deficiência Visual 

Vídeo 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos na plataforma eduCAPES (2019) 

 

 O primeiro produto localizado foi desenvolvido por Tatiane Estácio de Paula 

resultante de sua dissertação defendida na Universidade Federal do Paraná em 2016, 

intitulada “Um estudo sobre as necessidades formativas de professores de química para 

inclusão de alunos com deficiência visual” que teve como objetivo estudar e analisar as 

necessidades formativas de professores de Química, para inclusão de alunos com 

deficiência visual.  

 As considerações da pesquisa mostram que a formação dos professores de Química 

para a inclusão de alunos com deficiência visual deve fornecer os subsídios necessários 

para que o docente saiba respeitar as diferenças em sala de aula, e através disso, tenha 

condições de organizar o currículo, propor metodologias, e formas diversificadas de 

avaliação. 

 O segundo produto desenvolvido foi decorrente da pesquisa intitulada “Ciências: 

possibilidades de ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência visual em uma escola 

inclusiva” elaborado por Débora E. Pedrotti Mansilla; Edna Lopes Hardoim e Giselly 

Rodrigues das Neves S. Gomes. O produto gerado foi categorizado como mídia de livro 

digital através de um fascículo distribuído em 07 questionamentos: Mas... o que é ciência? 

Por que ensinar Ciências? Como se aprende Ciências? Para que ensinar Ciências? Como 

deve ser a escola inclusiva com estudante cego? Quem é o (a) professor (a) de Ciências que 

está na escola inclusiva? Como ensinar Ciências para deficientes visuais e pessoas cegas 

em uma escola inclusiva?  

 Ao final de cada explanação temática os autores sugerem uma atividade para uma 

compreensão do tema proposto (análise do vídeo espanhol “As cores das flores”, 

explorando-o a partir do conceito de multissensorialidade das Ciências Naturais; fórum, 

discutindo como deve ser uma aula inclusiva considerando os aspectos pedagógicos e 

metodológicos e atividade de autoaprendizagem). 

 Já o terceiro produto foi desenvolvido por Welinton Silva e Michele Waltz Comurú, 

intitulado “O ensino de química e a inclusão do deficiente visual, realizado no IFES - 

Campus Vila Velha”. Os autores realizaram um minicurso que teve como objetivo debater 
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com licenciandos e professores de Química questões relacionadas à inclusão de alunos com 

deficiência visual e com outras deficiências, transtornos ou altas habilidades. 

 As considerações dos autores enfatizam que a avaliação do evento feita pelos 

participantes, trouxe grandes benefícios para a comunidade acadêmica e para os 

profissionais da educação de várias regiões do Estado, principalmente pela temática 

abordada direcionada ao ensino de Química para cegos. Estes concluem também que o 

aprendizado proporcionou transpor barreiras e estimulou o surgimento de novas 

perspectivas e realização de novos eventos semelhantes. 

 O último produto intitulado “Materiais Didáticos adaptados para ensinar função do 

1º grau a estudantes com Deficiência Visual”, foi desenvolvido por Salete Maria Chalub 

Bandeira na Universidade do Acre em 2018. O produto está inserido como tipo de mídia 

vídeo que propõem elaboração/utilização de um material didático para ensinar função do 1º 

grau a alunos com deficiência visual. A autora utilizou materiais de baixo custo como: 

folha de isopor, eva, cola cascorez, palito de churrasco, alfinetes, barbante, macarrão, papel 

A4 40kg, prancheta, pulsão e reglete. O material representa o seguinte problema: Em 01 

hora um carro percorre uma distância de 80 km com velocidade constante. Quando o carro 

fizer uma distância de 160 km, qual à hora percorrida?  

 Bandeira (2018), nesse vídeo mostra que é possível ensinar conteúdos de Física para 

alunos com deficiência visual, sendo que o professor munido de materiais acessíveis e de 

baixo custo proporciona um ensino eficaz para esses alunos como também para os demais 

alunos ditos como vidente.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados aqui obtidos através do levantamento de dados na plataforma 

eduCAPES e na BDTD do IBCIT nos possibilitaram identificar 04 produtos tecnológicos 

educacionais e 08 produções acadêmicas respectivamente. Percebeu-se que esses trabalhos 

ressaltam a importância de se elaborarem recursos didáticos no ensino de Ciências 

direcionados aos alunos com deficiência visual, destaca-se também que esse ensino ainda 

passa por adequações e desafios quanto às dificuldades de se trabalharem metodologias 

específicas para esses alunos.  

Vale salientar que os objetivos propostos pela pesquisa foram atingidos quanto às 

análises das produções, pois as mesmas nos possibilitaram identificações relevantes 

(temáticas diferenciadas recentes nas áreas do ensino de Física, Química e Biologia) no 

âmbito da educação inclusiva. 
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Em vista disso, através desta pesquisa propõe-se que a mesma contribua como 

subsídio necessário para que seja reforçada a importância das produções acadêmicas em 

conjunto com produtos tecnológicos educacionais direcionados à aprendizagem dos alunos 

com deficiência visual no ensino de Ciências.
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ANEXO A – NORMAS DA REVISTA (DO ARTIGO – A CONEXÕES – CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, PERIÓDICO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

GERENCIADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE).  

 

TÍTULO DO ARTIGO COMPLETO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

CONEXÕES: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ 

- IFCE  

 

(NÃO INCLUIR OS AUTORES PARA FACILITAR AVALIAÇÃO CEGA) 

 

RESUMO 

Em termos da organização do trabalho, a primeira página do artigo deve conter: o título do artigo; o Resumo e 

o Abstract. Estes elementos pré-textuais não deverão ultrapassar a primeira página. O título do trabalho 

deverá ter, no máximo, três linhas. O resumo do artigo final deverá ter de 100 a 250 palavras com fonte 

(Times New Roman, tamanho 10, justificado). No resumo inicie introduzindo o trabalho e declare o 

objetivo. Indique se o trabalho trata de uma pesquisa (experimental, levantamento, estudo de caso, estudo de 

campo, pesquisa-ação) ou de uma compilação bibliográfica. Sintetize a metodologia utilizada. Finalize 

apresentando resultados e contribuições. Classifique o trabalho com no mínimo três e no máximo cinco 

palavras-chave separadas pelo ponto, conforme exemplo abaixo. Outras instruções para a preparação do artigo 

completo são apresentadas ao longo deste texto.  

Palavras-chave: Trabalho científico. Formatação. Resumo. Artigo completo. Submissão. 

 

TÍTULO DO ARTIGO COMPLETO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA 

PUBLICAÇÃO NA REVISTA CONEXÕES: CIENCIA E TECNOLOGIA DO 

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - IFCE  

 

ABSTRACT 

Neste caso deve ser seguida a mesma formatação utilizada na preparação do Resumo, obviamente com texto 

em língua inglesa, separadas pelo ponto, conforme exemplo abaixo.   

Keywords: Synthetic dyes. Work. Kinetic. Electricity.  Neural network. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO DO 

TRABALHO 

A partir da segunda página sugere-se estruturar o texto nas seguintes sessões, respeitada a 

natureza da área de conhecimento: 

 

 Introdução (incluindo os componentes de revisão da literatura); 

 Fundamentação (quando necessária ao desenvolvimento do estudo proposto); 

 Metodologia ou Materiais e Métodos (quando houver); 

 Resultados e Discussão (quando houver); 
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 Conclusões ou Considerações Finais;  

 Referências Bibliográficas 

 Outros elementos pós-textuais como agradecimentos, apêndices e anexos são 

opcionais. 

Nesta parte são apresentadas as principais diretrizes para a elaboração do artigo 

completo no que diz respeito à apresentação gráfica, à estrutura e ao procedimento para a 

submissão do artigo. Este documento já possui a formatação de estilos personalizados para 

a elaboração do texto. O autor pode, portanto, utilizar este arquivo como modelo para esta 

finalidade. 

O artigo completo deve conter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas. Os 

arquivos para submissão deverão estar noformato Microsoft Word (doc; docx).Tabelas e 

figuras devem ser apresentadas ao longo do corpo do texto, porém como forma de otimizar 

ao máximo o conteúdo de cada página, as mesmas podem estar deslocadas. 

O texto deve ser configurado em folha do tamanho A4 (210x297mm), incluindo a 

numeração de página indicada. A margem esquerda e superior deverá possuir 3 cm, 

enquanto que as demais margens (inferior e direita) deverão possuir 2 cm. Nо cаsо de 

citações de mаis de três linhаs, deve-se observar tаmbém um recuo de 4 cm dа margem 

esquerdа. Procure utilizar toda a área disponível. Exceções podem ser admitidas, por 

exemplo, quando for necessário começar uma nova seção, título, subtítulo ou legenda, esses 

poderão ser alocados no início da página seguinte. 

Os textos deverão ser escritos em fonte (Times New Roman, tamanho 12, justificado) 

à exceção das citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e 

fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho 10 e uniforme. Os títulos 

das seções devem estar apresentados em negrito, todo em maiúsculo (Estilo Título 1). 

Subtítulos em negrito devem apresentar somente apenas as primeiras letras de cada palavra 

em maiúscula (Estilo Título 2). Texto normal, espaço simples, sem recuo na primeira linha. 

Empregar espaçamento simples. Antes de um título principal (item 1) ou de figuras 

deverá ser deixado espaço em branco equivalente a duas linhas. Antes de um título 

secundário (1.1 ou 1.1.1) deverá ser deixado espaço em branco equivalente a uma linha). Se 

forem adotados os estilos deste arquivo de instruções, esses espaçamentos todos já estão 

previstos. Na formatação dos parágrafos escolher a opção parágrafo justificado. Este 

formato já está definido no presente arquivo de instruções.  

Para equações serão adotadas as unidades do Sistema Internacional (SI). As equações 

deverão estar separadas por linha adicional antes e depois, ser centralizadas e numeradas 

sequencialmente: 

E = m.C
2
                                                                (01) 

As figuras serão inseridas no interior do texto, preferencialmente em seguida aos 

parágrafos a que se referem. Uma menção às figuras no texto corrido é necessária para a 

orientação do leitor. As figuras devem conter todos os elementos de formatação e de 

conteúdo para que sejam interpretadas corretamente, sem necessidade de se recorrer ao 

texto corrido para uma busca de informações adicionais. É importante observar as margens 

e o número máximo de páginas. As figuras e tabelas deverão ser centralizadas e numeradas 

sequencialmente. O número das figuras (ver Figura 1) e das tabelas (ver Tabela 1), seguido 

do título, devem aparecer na parte superior das mesmas, centralizado e negrito (tamanho 

12). Separar do texto as tabelas e figuras com 1 linha antes e depois. Fonte e legenda em 

tabelas e figuras devem ser apresentadas logo abaixo das mesmas (tamanho 10).  
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Evite utilizar letras, legendas e símbolos de pequenas dimensões. Para não comprometer a 

leitura não empregar letras menores que tamanho 10 ou linhas muito finas. Utilizar 

fotografias somente quando forem imprescindíveis para a compreensão do texto. 

Recomenda-se que gráficos, figuras, fotos e qualquer arquivo gráfico, estejam inseridos no 

texto em formato “jpg”. 

 

Tabela 1 – Estilos a serem utilizados. 

 

Elemento  
 

Alinhamento 

  

Título do artigo    Centralizado 

Nome dos autores    Centralizado 

Identificação dos 

autores 

   Centralizado 

Titulo do resumo    Esquerdo 

Resumo    Justificado 

Palavras-chave    Esquerdo 

Titulo de Sessão    Esquerdo 

Título de subseção    Esquerdo 

Texto    Justificado 

Título de Figura e 

Tabela 

   Centralizado 

Nota de rodapé    Justificado 

   Fonte: (quando houver) inserir texto nesta posição.  

 

 

 

 Figura 1 – Imagem da revistado IFCE. 

Fonte: (quando houver) inserir texto nesta posição. 

 

A qualidade técnico-científica do trabalho será um dos critérios de avaliação do 

artigo completo. Como já colocado anteriormente o autor deverá apresentar conceitos 

corretos, ter profundidade na abordagem teórica, rigor científico e fazer citação de 

referências fundamentais para o tema utilizando a NBR10520 da ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Evitar citações diretas. As referências 

bibliográficas devem ser listadas em ordem alfabética. Toda referência deve ser citada 

seguindo a NBR6023 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Sendo assim, apresentaremos a seguir alguns exemplos de utilização: 

  

Livros e folhetos: GOMES, L. G. F. Novela e Sociedade no Brasil. 1. ed. Nitrói: Ed UFF, 

1998. 137 p. 

 

Livros e folhetos em modo eletrônico: JOANILHO, André Luiz. História, política e 

sociedade. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009. 212 p. Disponível em: < 

http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/ 24044.pdf> Acesso em: 09 abr. 2012. 
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Capítulo de livro: DIMAS, Antônio. Sobre Em liberdade. In: SANTIAGO, Silviano. Vale 

quanto pesa: ensaios sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

 

Monografias, dissertações e teses: DINIZ, Arthur José Almeida. Direito internacional 

público e o estado moderno. 1975. 196 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1975. 

 

Periódico (revista, boletim, cadernos, etc): DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 

2000. 98 p. 

 

Artigo e/ou matéria de periódico (revista, boletim, cadernos, etc): GURGEL, C. Reforma 

do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-

21, 1997.   

 

Artigo e/ou matéria de jornal: NAVES, P. Lagos Andino dão banho de beleza. Folha de 

São Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha de Turismo, Caderno 8, p.13.    

 

Artigo em meio eletrônico: STEUDEL, Adelângela de Arruda Moura. Jusnaturalismo 

clássico e jusnaturalismo racionalista: aspectos destacados para acadêmicos do curso de 

Direito. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 1, n. 1, 2006. Disponível em: 

<www.univali.br/direitoepolitica>. Acesso em: 09 abr. 2012.  

 

Evento: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 13., 1995, Belo 

Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 1995.   

 

Evento em meio eletrônico: CONGRESSO DE INICIAÇAO CIENTIFICA DA UFPE, 4., 

1996. Recife. Anais eletrônicos… Recife: UFPE, 1996. Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

Trabalho apresentado em evento: BRAYNER, A. R.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do 

tempo em SGDB orientado a objetos. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE 

DADOS, 9., 1994. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

 

Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico: SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os 

limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na educação. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE INICIAÇAO CIENTIFICA DA UFPE, 4., 1996. Recife. Anais 

eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. 

Disponivel em: <http://www.propesq.ufpe/anais/anais/educ.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.  

 

Patente: EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento (Sao Carlos, SP). 

Paulo Estevao Cruvinel. Medidor digital multissensor de temperatura para solos. BR n. 

PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 1995.  

 

Legislação: BRASIL. Decreto n° 6.063, de 20 de março de 2007. Regulamenta no âmbito 

federal, dispositivos da Lei n° 11.284 de 2 de março de 2006, que dispõe sobre gestão de 

florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 21 mar. 2007. Seção 1, p. 

1.   
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http://www.propesq.ufpe/anais/anais/educ.htm

