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RESUMO 
 
Este trabalho traz uma investigação a respeito dos trabalhos apresentados no X Encontro 
Nacional de Educação Matemática acontecido em julho último na cidade de Salvador na 
Bahia. Esta investigação trás um dado que consideramos preocupante/relevante no que se diz 
em respeito às pesquisas nesta área. Utilizamos para na pesquisa, a Bibliometria, ciência que 
investiga a evolução de uma determinada área do conhecimento, constatando que, apesar de o 
evento acontecer desde 1987, ainda são poucos os trabalhos dedicados à Educação 
Matemática Inclusiva que consideramos uma subárea da Educação Matemática. Desta forma 
acreditamos que esta investigação poderá elucidar os dados obtidos, estes que são alarmantes. 
No entanto, estes dados são relevantes do ponto de vista da evolução da área da Educação 
Matemática Inclusiva, que ainda é necessário avançarmos em pesquisas e metodologias que 
supram as necessidades de professores angustiados com o seu não saber. Saber este que está 
em construção e que validará os esforços dispensados para esta pesquisa.  
  
Palavras-chaves: Educação Matemática, Inclusão e Análise bibliométrica.  
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo apresenta una investigación de los documentos apresentados en el X Encuentro 
Nacional de Educación Matemática sucedido en julio pasado en la ciudad de Salvador de 
Bahía. Esta investigación aporta una preocupación, ya que creemos / pertinente en lo que se 
dice con respecto a la investigación en este ámbito. Para su uso en investigación, bibliometría, 
una ciencia que investiga la evolución de una determinada área de conocimiento, señalando 
que mientras que el evento se lleva a cabo desde 1987, siguen siendo muy pocos estudios 
dedicados a la Educación Matemáticas Inclusiva se considera una subárea de Educación 
Matemática. Por lo tanto creemos que esta investigación podría esclarecer los datos obtenidos, 
estos son alarmantes. Sin embargo, estos datos son relevantes desde el punto de vista de la 
evolución en el área de Matemáticas Educación Inclusiva, que sigue siendo necesario avanzar 
en la investigación y metodologías que satisfagan las necesidades de los docentes molesto por 
su no saber. Sabiendo que esta se encuentra en construcción y validación de los esfuerzos 
previstos para esta investigación. 
 
Palabras-clave: Educación Matemática, la inclusión y el análisis bibliométrico. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente análise é significante devido características que vêm reconhecendo a 

Educação Matemática das pessoas com deficiência. Como sabemos, no passado o deficiente 

era visto com ser incapaz a qualquer tipo de aprendizagem. E assim, visto como um ser que 

provocava medo e repugnância, digno de caridade assistencialista. Pois, mesmo os que tinham 

conhecimentos científicos sobre deficiência ainda procuravam explicações sobrenaturais e 

curas milagrosas.  

Essas pessoas com deficiência, segundo Souza (2005, p. 64), eram afastadas da 

sociedade, e sua educação não passava de aulas de primeiras letras e gramática latina. E na 

quase inexistência e sistematização de metodologias para o ensino da Matemática para as 

pessoas com deficiência, gerando preconceitos e exclusão social e escolar.  

A inclusão social é definida como "o processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade" (SASSAKI, 1997, 

p. 41).  

Neste contexto a educação inclusiva preconiza que as pessoas com necessidades 

educativas especiais possam ser matriculadas na rede de ensino regular, sem integrar uma 

classe especial, mas fazendo parte das turmas regulares. Por conta disso, exige-se diversas 

mudanças no sistema de ensino regular. 

Fernandes (2006) tentando compreender como essa inclusão que ocorre nas escolas, 

constata que no dia-a-dia de nossas escolas, o ensino da matemática para os alunos com 

deficiência visual não atende, no que tange a situação do seu cerceamento sensorial, as 

necessidades das crianças com deficiência visual.  

Por este motivo, cresce cada dia os estudos sobre a Educação Inclusiva no Brasil, aos 

poucos os excluídos vão ganhando espaço no mundo acadêmico antes sem possibilidades de 

conseguir. Em tempo, os estudos nesta área ainda carecem de muitos estudiosos, 

pesquisadores e também pessoas que sensibilizados com a área, tomem atitudes de mudar o 

que está posto e que ainda precisa fomento. 

Ademais, além de ser uma área pouco pesquisada, e que ainda está em fase de 

construção como os estudos de novas metodologias para o ensino de pessoas deficiente, cada 

disciplina depara-se com as suas dificuldades específicas. Pensando nesta linha, surge a 

preocupação de como está a área de matemática. O que se tem feito nesta área para 
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“resolver”, ou minimizar as dificuldades de ensino de matemática para estas pessoas? Quais 

são as metodologias inovadoras? Quais são as dificuldades para o ensino desta disciplina? 

Com este foco e instigados sobre o que se tem feito, fomos verificar o quanto de 

trabalhos são publicados nesta área em um dos maiores eventos de matemática do Brasil, o X 

ENEM (Encontro Nacional de Educação Matemática).  

O ENEM é um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), tendo como foco o professor que ensina Matemática e representa um importante 

fator no crescimento da SBEM e na organização da comunidade de Educação Matemática. 

Este evento que acontece desde 1987, com o primeiro realizado em São Paulo, 

caracteriza-se por uma vasta programação de cunho científico e pedagógico, em que são 

apresentadas as novas produções do conhecimento na área, debatem-se grandes temas e são 

expostos problemas de pesquisa e os desafios que emanam das escolas no processo de ensino 

e aprendizagem de Matemática.  

O X Encontro Nacional de Educação Matemática - X ENEM, foi realizado de 7 a 9 de 

julho de 2010, em Salvador, no Estado da Bahia, com o tema “Educação Matemática, Cultura 

e Diversidade”.  Com este tema o evento pretendeu discutir temáticas relevantes, tais como a 

influência e a importância da cultura no ensino da Matemática; o respeito à diversidade que 

cada dia invade a sala de aula e a escola; os desafios de se ensinar Matemática para alunos 

cegos, surdos ou, simplesmente, com dificuldades de aprendizagem; a integração das 

tecnologias e a proliferação dos cursos à distância; a formação de professores; a necessidade 

da pesquisa acadêmica chegar à escola; a formação de grupos colaborativos entre 

universidade e escola. Assim, dentro destas temáticas percebemos o crescimento da Educação 

Especial, mostrando um avanço em pesquisas realizadas nesta área. 

Chamamos esta área de Educação Matemática Inclusiva, pois ela é uma área 

especialmente dedicada a estudos e investigações das relações de ensino, desenvolvimento e 

aprendizagem de matemática para pessoas com deficiência. Esta tem por interesse construir o 

conhecimento matemático para todos, respeitando a limitação de cada aluno.  

A Educação Matemática Inclusiva, além de propiciar a ampliação do acesso destes 

alunos às classes comuns, também permitirá aos professores da classe comum um suporte 

técnico, levando-os a estabelecer formas criativas e estratégias de ensino e aprendizagem 

matemáticos para estes alunados com deficiência. Trata-se de uma reestruturação da cultura, 

do currículo e das práticas matemáticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam 

à diversidade de alunos. 
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Por meio das pesquisas é que a Educação Matemática Inclusiva terá seu papel 

valorizado perante a sociedade, e será possível encontrar caminhos para a superação dos 

processos que dificultam o ensino e a aprendizagem das pessoas com deficiência no âmbito 

escolar e eliminar as barreiras que dificultam o crescimento pessoal e social dessas pessoas. 

Em termos quantitativos, o que esteve especificamente ligado à área de Educação 

Matemática Inclusiva no X ENEM? 

 

 

METODOLOGIA 

 

Através de investigações sobre a temática, foi traçado o objetivo desta análise. Para isso 

foi adotada uma abordagem qualitativa, com análise bibliométrica voltada para a temática 

Educação Matemática Inclusiva. De acordo com Carlos Jung (2003, p.128), a pesquisa 

bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que 

se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno.  

Já a análise bibliométrica, segundo Macias-Chapula (1998, apud PIZZANI et. al., 

2008), constitui-se em uma ferramenta que permite observar o estado da ciência e da 

tecnologia através da produção da literatura científica como um todo, em um determinado 

nível de especialização. Possibilita situar a produção de um país em relação ao mundo, uma 

instituição em relação ao seu país e, até mesmo, cientistas em relação às suas próprias 

comunidades.   

Por conseguinte, a bibliometria representa estudos que tentam quantificar os processos 

de comunicação escrita fornecendo subsídios na formulação da política científica e 

tecnológica nas diferentes áreas do conhecimento.  Sendo assim, por meio da análise 

bibliométrica nas bases de dados do site do X Encontro Nacional de Educação Matemática, o 

estudo objetivou ressaltar os trabalhos que envolvem a temática da inclusão, a fim de 

maximizar importância da Educação Matemática Inclusiva. 

Para a análise dos dados utilizou-se o Microsoft Excel para elaboração de tabelas e 

gráficos que permitem melhor visualização dos resultados.  

 

 

RESULTADOS DA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 
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Muitos foram os trabalhos na área de Educação Matemática, mas precisaríamos saber 

que percentual destes trabalhos foram ligados a Educação Matemática Inclusiva. Para se 

apropriar destes números, optamos por utilizar uma investigação em todas as informações 

cedidas pelo site oficial do evento. No próprio, era disponibilizado aos inscritos no evento, 

investigar e se apropriar das mais variadas informações sobre trabalhos como: Comunicação 

Científica, Relato de Experiência, Pôster, Mini-cursos, Mesa redonda e até exposições. 

Para tanto, era só acessar o link de trabalhos e fazer a pesquisa utilizando palavras 

chaves. Focamos apenas nos títulos dos trabalhos, acreditando que pudéssemos contemplar 

tanto os trabalhos que estariam dentro e fora dos eixos envolvidos com a pesquisa. 

Para surpresa, conseguimos atingir uma suave quantidade de trabalhos a mais do 

esperado e que era mostrado no caderno do evento. Isto se deve ao fato de possuir trabalhos 

envolvidos com a área que poderiam estar em eixos diferentes. 

Utilizamos palavras chaves que irrefutavelmente não poderiam deixar de faltar nos 

trabalhos ligados à Educação Inclusiva. No quadro abaixo estão elencadas as palavras chaves 

que utilizamos como parâmetro para esta pesquisa. Em tempo, para atingirmos uma maior 

quantidade de trabalhos, foram pesquisadas no programa apenas parte de palavras devido às 

suas variações conforme a língua portuguesa. 

Quadro de palavras pesquisadas no site do X ENEM 
PALAVRA PESQUISADA PALAVRAS CONTEMPLADAS COM A BUSCA 

VISU VISUAL VISUAIS  

CEG CEGO CEGOS CEGUEIRA 

AUDI AUDITIVA AUDIÇÃO  

SURD SURDO SURDOS SURDÊZ 

INCLU INCLUSÃO INCLUSIVO  

DEFIC DEFICIENTE DEFICIÊNCIA DEFICIENCIAS 

MENTAL DEFICIÊNCIA MENTAL DEFICIENTE MENTAL  

SÍNDROME SÍNDROME DE DAWN   

PORTAD PORTADOR PORTADORES  

ALTAS ALTAS HABILIDADES   

 

A título de esclarecimentos quanto ao método da pesquisa, segue abaixo uma imagem 

da página do programa que utilizamos para esta busca. 
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Imagem capturada da página do programa de busca de trabalhos 

 

 

Para isto pesquisamos apenas no item “Título”, “Contém”, “Todas as Modalidades”. 

Assim a busca nos trouxe trabalhos envolvidos com a área de Educação Matemática Inclusiva 

nas modalidades apresentadas anteriormente. Assim pudemos atingir trabalhos de 

“Comunicação Científica”, “Relato de Experiência”, “Pôster”, “Mini-cursos”, “Mesas 

Redondas” e “Exposição”. 

Conforme a pesquisa ia se desenvolvendo, para surpresa nossa, os trabalhos 

apresentavam-se nas mais diversas áreas da Educação Matemática inclusiva. Resultado que 

para nós autores deste trabalho, parece um avanço ao que esta área vem apresentando num 

caminhar de passos curtos. Não desanimamos com o resultado que por hora achamos 

alarmantes. Mas estamos crentes e perseverantes quanto aos avanços que imergem num mar 

sem fronteiras.  

Cada trabalho encontrado nos fortalece para a produção do conhecimento. Cada 

trabalho é um indício de que existem outras pessoas com os mesmos objetivos, com as 

mesmas ideias e que pensam em garantir o espaço da Educação Matemática Inclusiva.  

O gráfico a seguir, mostra a evolução de trabalhos e as suas respectivas áreas de 

concentração dentro da Educação Matemática Inclusiva. Sentimos necessidade de fazer esta 
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categorização por motivo também de saber como crescem os estudos dentro das mais 

diferentes deficiências. Atentos de como estão as pesquisas também em outras áreas da 

Educação Inclusiva, foram também pesquisadas palavras chaves: Portadores de Necessidades, 

Síndrome de Dawn, Paralisia Cerebral, Deficiência mental, Altas Habilidades. Em tempo, não 

foi encontrado nenhum trabalho nestas áreas. 

 

 

 

ÁREA QUANTIDADE DE TRABALHOS 

DEFICIÊNCIA VISUAL 16 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 8 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA3 6 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise bibliométrica realizada nos permitiu afirmar que dos 1725 trabalhos 

apresentados no X Encontro Nacional de Educação Matemática - ENEM, foram aceitos para 

apresentação 1240. Destes, conforme a nossa pesquisa, foi constatado que apenas 30 trabalhos 

abordaram a temática da Educação Matemática Inclusiva. Observou-se que esta temática é 

trabalhada não somente no eixo temático Educação Matemática e Inclusão Social, mas que 

poderiam está conjuntamente com outros eixos do evento como Avaliação e Educação 

Matemática, Educação Matemática e Políticas Públicas, Formação Continuada de Professores, 

                                                 
3 Os dados retornados referente a esta área foram categorizados fora das outras duas áreas por motivo de 
pesquisarmos apenas títulos dos trabalhos, sem aprofundamento das leituras dos resumos dos trabalhos. 
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Recursos e Processos Tecnológicos em Educação Matemática, Processos Cognitivos e 

Linguísticos e outros envolvidos com a Educação Matemática Inclusiva.  

Em porcentagem, isto representa 0,41% do total de trabalhos, quase 0,5% que ainda 

incipientes. Para nós representa um avanço nesta área do conhecimento, pois pensamos ainda 

que pudessem existir trabalhos na área de Educação Matemática Inclusiva dos quais não 

foram aprovados para apresentação no X ENEM. Ademais, estamos envolvidos com a área e 

acreditamos que poderemos fomentar este campo carente de pesquisas e novas descobertas. 

Algumas palavras-chaves utilizadas foram: VISUAL, CEGO, AUDITIVA, SURDO, 

INCLUSÃO, DEFICIENTE, dentre outras. Analisando os termos desta investigação, presume-

se que se vem firmando a tendência e a aceitação dos assuntos estudados, demonstrando a 

preocupação dos profissionais com a Educação Matemática de pessoas com deficiência no 

sistema de ensino regular. Embora venha, segundo Jannuzzi (2006, p. 196), desde os fins de 

1960 e principalmente nos anos 1990, após a Declaração de Salamanca (1994) - que pontuou 

os princípios de políticas e práticas em Educação Especial - e gerou no Brasil grande 

repercussão principalmente entre publicações de autores da sociedade civil e política, 

enfatizando a inclusão desse alunado na rede regular de ensino. 

Oficialmente, segundo Jannuzzi (2006, p. 196), se reconhece seu direito de apoio 

especializado, classes, escolas, serviços especializados para que assegure a igualdade destes 

alunados dentro da equidade4. Ou seja, o apoio especializado que visa possibilitar-lhes a 

apropriação de conceitos essenciais ao domínio do conteúdo escolar. 

O estudo permitiu por meio da análise bibliométrica contemplar a temática da Educação 

Matemática Inclusiva e verificar suas demandas dentro do campo científico, visto que a 

inclusão é palco de um complexo contexto sócio-cultural e exige de todos um olhar reflexivo 

e ativo para demarcar novos caminhos que proporcionem às pessoas com deficiência uma 

melhor qualidade de vida. Não acreditamos que seja pouco, mas “estamos” presentes numa 

perspectiva de evoluir esta área do conhecimento tão valiosa como é “Educação Matemática 

Inclusiva”. 

 

 

 

 

                                                 
4 A equidade é um esforço de equilíbrio em beneficio de igualdade de oportunidades que considera as situações 
concretas, a diversidade e mesmo as diferenças individuais. A equidade é um conceito que toma a norma 
igualitária e ao ser aplicada em caso concreto elimina uma discriminação e introduz uma nova relação, agora 
mais igualitária, onde havia uma relação de desigualdade (MEC/ CNE/ CEB, 2002, apud ZANNUZZI, 2006).  
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