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"Inclusão é sair das escolas dos diferentes e 

promover a escola das diferenças". 

Mantoan 



RESUMO 

Considerando a importância do tema inclusão no decorrer do curso de Licenciatura em  

Ciências da Natureza, bem como sua relevância nas discussões a nível nacional, a presente  

pesquisa tem como objetivo compreender os pressupostos inclusivos na formação de  

professores de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa, campus Dom  

Pedrito. Metodologicamente caracteriza-se como qualitativa, explicativa e como uma 

pesquisa  documental, com corpus a análise do Projeto Pedagógico de Curso, e como um 

estudo de caso, cuja coleta de dados se deu através de um questionário no google forms, 

construído com  base na escala Likert. O questionário possui 9 perguntas, 4 são de 

discordância, sendo que estas referem-se a preparação do futuro docente para atuação 

futura na educação inclusiva; quanto às disciplinas e as práticas vivenciadas pelos alunos, 

se o curso aborda a educação especial e inclusiva e se a perspectiva inclusiva é 

compreendida como uma modalidade da educação básica),  5 são de  concordância, as 

mesmas tem relação sobre a investigação de atividades e espaços utilizados pela LCN de 

modo a favorecer a formação de professores, como também a exemplificação de 

tecnologias assistivas e temáticas relacionadas a educação especial e inclusiva, se as 

mesmas são discutidas durante o curso, sendo que o questionário possui mais uma questão 

aberta e 3 em relação a identificação dos sujeitos, cita-se: gênero dos participantes, nível do 

curso e faixa etária dos participantes, totalizando 13 questões. Os resultados relacionados 

ao Projeto Pedagógico de Curso  demonstraram um aumento nas menções, passando de três 

na versão 2013, para trinta na versão  2019. Também evidencia-se a preocupação do 

Núcleo Docente Estruturante em atualizar o  texto cumprindo as determinações legais, 

destacando a resolução CNE/CP nº 02, de 01 de  julho de 2015. Já no que tange ao estudo 

de caso, participaram 73 sujeitos, a maioria do sexo feminino (80,8%), sendo 41,1% 

egressos e 58,9% acadêmicos da LCN. Sobre as concepções dos licenciandos, espera-se 

que a pesquisa possa auxiliar na conscientização dos futuros educadores, pois a inclusão é 

um direito estabelecido e uma necessidade das escolas brasileiras. 

Palavras Chaves: Educação Inclusiva. Projeto Político Pedagógico. Ciências da Natureza. 
Formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Considering the importance of the inclusion theme in the course of the Degree in Natural  

Sciences, as well as its relevance in national discussions, this research aims to understand 

the  inclusive assumptions in the training of teachers of Natural Sciences at the Federal 

University  of Pampa , Dom Pedrito campus. Methodologically it is characterized as 

qualitative,  explanatory and as a documentary research, with corpus the analysis of the 

Pedagogical  Course Project, and as a case study, whose data collection was done through a 

questionnaire  in google forms, built based on the scale Likert. The results related to the 

Pedagogical Course  Project showed an increase in mentions, going from three in the 2013 

version, to 30 in the  2019 version. It is also evident the concern of the Structuring 

Teaching Nucleus in updating  the text in compliance with legal requirements, highlighting 

the CNE resolution / CP nº 02, of  July 1, 2015. As for the case study, 73 subjects 

participated, most of them female (80.8%),  41.1% of whom graduated and 58.9% were 

academics. LCN. Regarding the conceptions of  the graduates, it was found that out of 9 

questions, 4 were of disagreement and 5 of  agreement. It is hoped that the research can 

help raise the awareness of future educators, as  inclusion is an established right and a 

necessity for Brazilian schools.  

Keywords: Inclusive Education. Pedagogical Political Project. Natural Sciences. Teacher  
training. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escola, respeitando a concepção de educação inclusiva, caracteriza-se como um  

espaço de ensino aprendizagem para todos sem exceção, de maneira que os alunos 

interajam,  convivam, respeitando as diferenças, valorizando sempre as competências e 

habilidades de  cada um, de maneira que barreiras possam ser quebradas. No que se refere 

às práticas sociais  brasileiras na perspectiva inclusiva, historicamente atravessamos 

diversas fases, sendo elas: exclusão, segregação,  integração e inclusão. De acordo com 

Sassaki (2010, p. 16), estas fases iniciam pela exclusão  social de pessoas que por suas “[...] 

condições atípicas não pertenciam à maioria da  população”.  

Desenvolveu-se neste contexto o atendimento segregado dentro de instituições,  

passando pela prática da integração social, na qual se acreditava que a pessoa com 

deficiência  pudesse se modificar, e recentemente a sociedade adotou a filosofia da inclusão 

social para  modificar os sistemas sociais gerais, caracterizado por um processo mútuo, 

envolvendo ações  com a pessoa incluída e com a sociedade.  

“Neste âmbito, cabe destacar a necessidade da modificação da sociedade como pré-

requisito para qualquer pessoa buscar e exercer a cidadania” (SASSAKI, 2010, p. 42). 

É necessário que a sociedade como um todo tenha essa percepção de que a inclusão 

é um ato de transformar, buscando métodos que valorizem as  diferenças individuais, de 

modo que todos convivam com a diversidade humana de forma  justa.  

Um dos aspectos que contribuiu para esta mudança de concepção ocorreu na década 

de  1990, na Conferência Mundial de Educação para Todos, que teve como objetivo 

reafirmar o  direito à educação de todos e relembrar os diversos documentos que asseguram 

a inserção de  pessoas com deficiências no sistema educativo, procurando estabelecer a 

relação entre escola  regular e educação inclusiva (OLIVEIRA, 2018).  

Outro marco foi a Declaração de Salamanca, construída com a participação de  

educadores e governantes de vários países, tendo como objetivo central a superação da  

exclusão social, especialmente nos países pobres e em desenvolvimento. Trata-se de um 

plano  para atender as necessidades básicas de aprendizagem da população em idade 

escolar, até  então privados do direito de acesso e permanência na escola (UNESCO, 1990).  

A inclusão é definida por Sassaki (2010, p. 39) como o “[...] processo no qual a  

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, pessoas com deficiência”.  

Mantoan (2005, p. 24) define a inclusão como “[...] a nossa capacidade de entender e 

reconhecer o outro e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes  de nós”.  
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Para Galery (2017, p. 37) incluir no “[...] ambiente educacional implica repensar a  

pedagogia e a didática de modo que todos possam aprender conjuntamente”. Portanto, o  

princípio da educação inclusiva reafirmada pelas concepções teóricas apresentadas, destina-

se  à importância de atender a todos os estudantes, incorporar a diversidade sem distinção,  

oferecendo subsídios para que todos aprendam juntos.  

O debate sobre a educação especial e inclusiva no Brasil, em particular no aspecto 

de  incluir todos em instituições de ensino na modalidade regular, tem sido intenso nos 

últimos  anos e faz com que os cursos de licenciatura assumam este compromisso que vem 

sendo  reafirmado por documentos como o Plano Nacional de Educação (PNE) (2014), o 

Estatuto da  Criança com Deficiência (2015), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(2018), a Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), entre outros 

decretos, portarias,  resoluções, notas técnicas e leis específicas que dispõem sobre o 

assunto.  

Cabe destacar que a Lei Brasileira da Inclusão, LBI de 13.146 de julho de 2015,  

empregou a política de educação inclusiva no Brasil, deste modo, todas as escolas, sejam  

públicas ou particulares devem cumprir a determinação de aprimorar seus  sistemas de 

ensino, visando condicionar à observação e à certificação das regras de  acessibilidade, 

garantindo condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem a  qualquer 

educando com deficiência (BRASIL, 2015).  

Mesmo com estas definições legais percebe-se um distanciamento entre o legal e o 

real, no  enfrentamento dos problemas relacionados à inclusão. Entre as dificuldades  está a 

formação  dos profissionais de educação, que necessitam desenvolver habilidades, um olhar  

preocupado não apenas com a integração e sim com a inclusão em escolas regulares.  

De acordo com as palavras de Martins (2006), é necessário que todos os professores  

inseridos na área e que atuarão na sala de aula com alunos incluídos, tanto na educação  

infantil, ensino fundamental, ensino médio ou superior estejam preparados, mas que esta  

atenção seja de todos. Que todas as instituições de ensino se comprometam com a oferta de  

uma educação de qualidade para todos, de maneira que esse processo de inclusão passe a 

ser  assumido por toda a comunidade.  

Para efetivação da inclusão não basta inserir o educando em sala regular, é 

necessário  viabilizar meios para que se sinta parte da turma, da escola, seja aceito por 

todos, pelos  demais alunos, familiares, professores, que sejam pensadas ações que 

envolvam toda a  comunidade escolar. 
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Cabe destacar que preocupações com o espaço físico da escola são indispensáveis:  

rampas, banheiros adaptados, corrimão, piso tátil, entre outros, mas a garantia de 

acessibilidade  pedagógica é fundamental, para que possa então ser chamada de escola 

inclusiva.  

No que tange a adaptação pedagógica o professor deve conhecer e compreender essas  

diferenças para organizar e realizar seu trabalho da melhor forma possível. Nenhuma pessoa 

é  deficiente no âmbito de sua própria existência. A mesma se mostrará deficiente somente 

diante  de exigências feitas a ela pela sociedade a qual faz parte (STRATFORD, 1989).  

Ao escolher a inclusão como tema, foi levado em consideração que como licencianda  

do curso de Ciências da Natureza, questionava-me como seria na sala de aula? Como  

professora seria sensível para as singularidades e conseguiria desenvolver os conteúdos sem  

reforçar a “falsa inclusão”? A cada semestre que passava sentia a fragilidade tanto teórica  

como prática relacionada a estes aspectos, pois na maioria dos componentes curriculares  

previstos no curso esta abordagem não ocorreu ou ocorreu de forma limitada.  

Nesse sentido o questionamento se intensificou, pois perguntava-me se estas 

angústias  são de nível pessoal ou se os demais colegas as compartilham, ou diz respeito a 

um receio  natural frente a uma realidade desconhecida. Dessa forma optou-se em 

compreender sobre os  pressupostos inclusivos junto aos acadêmicos da Licenciatura em 

Ciências da  Natureza, justificado também na necessidade de ser sensível para lidar com as 

diferenças e  para desenvolver conhecimentos para atuar em uma sala de aula e desenvolver 

a construção dos  conteúdos de forma significativa para todos.  

Como a legislação avançou e garante a inclusão em escolas e turmas regulares de  

ensino, as dificuldades se intensificaram e torna-se importante que os cursos de licenciatura  

discutam sobre a inclusão nos componentes curriculares ou em outras possibilidades 

formativas  oferecidas ao longo do curso, diminuindo um pouco a insegurança dos 

licenciandos.  

Esta demanda também perpassa pela necessidade da construção de projetos 

pedagógicos  de curso (PPC), abrangendo assuntos com um olhar sensível para que 

possamos enxergar a nós  mesmos, o outro e os diferentes espaços e tempos de cada um e de 

todos.  

Analisando a complexidade da temática que envolve a educação inclusiva e a  

responsabilidade dos cursos de formação de professores, surgiu o problema de pesquisa: 

como  os licenciandos em Ciências da Natureza constroem ao longo do curso os 

pressupostos para  docência na perspectiva da Educação Inclusiva? Elencou-se como 

objetivo analisar os  pressupostos inclusivos na formação de professores de Ciências da 
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Natureza, da Universidade  Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito e tem como objetivos 

específicos: 

Identificar no PPC do curso de licenciatura em Ciências da Natureza pressupostos  

inclusivos;  

Analisar se os licenciandos desenvolvem ao longo do curso os pressupostos para uma  

educação inclusiva;  

Analisar potencialidades formativas para desempenhar a profissão na perspectiva  

inclusiva. 
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2 PERSPECTIVAS INCLUSIVAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

O referencial teórico está organizado em duas partes, sendo que na primeira, 

constam  os caminhos históricos e legais percorridos desde a educação especial, chegando 

atualmente a educação  inclusiva, explicitando principais políticas educacionais e a 

segunda apresenta uma reflexão  da educação inclusiva na formação de professores.  

2.1 Caminhos entre a Educação especial e a educação inclusiva  

Muito se fala em Educação especial e educação inclusiva, mas o que se entende por  

uma e outra? Este texto pretende apresentar os principais momentos históricos aliados aos  

quatro paradigmas: exclusão, segregação, integração e inclusão.  

Um dos primeiros momentos do paradigma da exclusão está relacionado à Idade  

Média, na conhecida “ idade das Trevas”, período caracterizado pela falta de conhecimento  

sobre as deficiências e suas causas; pela escassez de informação e pelo predomínio do 

medo e  do desconhecido. Nesta época não se tratava de educação especial, na maioria das 

vezes os  deficientes eram rejeitados pelos próprios pais, pois existia a compreensão que 

eram seres  amaldiçoados, desqualificados, inferiores; Eram vistos como “espíritos maus” 

que não tinham  o direito de viver (CORRÊA, 2010).  

Para Santos, Velanga e Barba (2017) o paradigma da exclusão, estava ancorado na  

relação entre deficiência e desfavorecimento, ou seja, estes seres desqualificados e 

inferiores  não tinham o direito de viver, dessa forma somente os saudáveis poderiam ter 

uma vida digna.  

No início da era moderna, por volta do século XVI, a Europa vivia uma fase 

renovada  por interesses culturais e intelectuais. Esse momento histórico e cultural está 

associado ao  paradigma da segregação. As mudanças sociais influenciaram o pensamento 

em relação à  pessoa com deficiência, e aqueles considerados indignos de uma vida social, 

pobres, doentes e  os deficientes que antes eram condenados à morte passaram a viver em 

instituições  especializadas (CORRÊA 2010). Nesta fase do paradigma da segregação, 

iniciava o  atendimento às pessoas com deficiência e o crescimento das instituições 

especializadas.  Santos, Velanga e Barba (2017), explicitam que os deficientes ficavam 

enclausurados em  prisões, asilos ou hospitais psiquiátricos. Também neste período se 

observou o interesse da  medicina por estudos que expliquem o tratamento a formas de 

reabilitação das deficiências, exemplificado pelos estudos do médico Philippe Pinel 



 

 

 

17 

(TEIXEIRA, 2019). 

Ainda no século XVI, os estudos clínicos dos médicos Paracelso e Cardano se  

destacaram, predominava a associação das deficiências tanto físicas como mentais com à  

genética, nesta concepção as pessoas deficientes não poderiam ser educadas ou recuperadas 

e  se acreditava que a vida e o destino das mesmas dependia dos profissionais de saúde  

(CORRÊA, 2010).  

Quase cem anos depois, as instituições religiosas começaram a oferecer assistência  

para os deficientes. Na mesma época, em Londres, Thomas Willis, descreveu pela primeira  

vez a anatomia do cérebro humano, afirmando que a causa de muitas das deficiências 

estava  ligada a uma alteração na estrutura do cérebro, foi então que as concepções 

novamente se  modificaram, e começou uma investigação sobre o que causaria uma 

deficiência, levando a sociedade a compreender que não estava relacionado a maldições e 

que era necessário  encontrar formas para melhorar as condições de vida dessas pessoas 

(CORRÊA, 2010).  

Os primeiros movimentos pelo atendimento às pessoas com deficiência, aconteceu 

na  Europa, e mais tarde expandiu-se para os Estados Unidos, para o Canadá e depois para 

outros  países, chegando ao Brasil (CORRÊA, 2010). Até meados do século XVII, não se 

ouvia falar  em Educação Especial no Brasil, somente após a década de setenta que essa 

temática passou a  ser uma preocupação da sociedade e também do governo. Em 

decorrência da criação de  instituições sem fins lucrativos, como as Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAEs), que foram organizadas no primeiro momento para 

atender os casos mais graves de  deficiência mental.  

Neste contexto emerge o paradigma da integração, com o propósito de capacitar,  

habilitar e reabilitar as pessoas deficientes nas instituições especializadas. Em alguns casos 

eram matriculados em escolas regulares, porém não havia nenhuma preocupação e 

cobrança  relacionada com a permanência e com o desenvolvimento, pois nesta fase as 

pessoas com  deficiência deveriam se adaptar às condições da escola e não ao contrário 

(SANTOS; VELANGA; BARBA, 2017).  

Nas escolas para atender este público, foram criadas as classes especiais, sendo esta  

uma sala isolada, geralmente em algum espaço de pouca circulação, para que as pessoas 

com  deficiência fossem separados dos ditos “normais”. Havia essa separação na escola, 

pois para a  sociedade ainda prevalecia o pensamento que os alunos da classe especial não 

deveriam  conviver e não eram capazes de acompanhar a aprendizagem, tornando-se assim 

um prejuízo  para o desenvolvimento dos demais (ALMEIDA, 2018).  
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Nas situações de integração escolar, principalmente vivida em classes especiais e 

hoje  em algumas turmas regulares, há uma seleção prévia dos que estão aptos à inserção. 

Para estes  casos, são indicados a individualização dos programas escolares, os currículos 

adaptados e a  redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 

aprendizagem. “Em suma: a  escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar 

para se adaptar às suas  exigências” (MANTOAN, 2003, p. 16).   

Esta ideia é reforçada pela LDB 9394/96, que estabelece como princípios da  

modalidade de educação especial, acolher pessoas com deficiência, transtornos globais do  

desenvolvimento e até mesmo altas habilidades; Para tal, são necessários investimentos em 

adaptações tanto estruturais como curriculares, profissionais especializados, professores  

comprometidos, material adaptado, intérprete de libras, entre outros, ou seja, são  

fundamentais recursos: humanos, físicos e materiais que apoiam o processo de ensino 

aprendizagem (BRASIL, 2017).  

O quinto capítulo da supracitada lei, elucida três artigos relacionados à modalidade 

de  educação especial, no 58 garante a oferta e atendimento educacional especializado 

viabilizado  pelo Estado, quando necessário, preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 2017).  

O artigo 59 prevê a organização pedagógica, de forma a garantir o atendimento às  

necessidades individuais, através de currículo, técnicas, recursos e materiais pedagógicos  

específicos. Bem como estabelece para aqueles que não puderam concluir seus estudos em  

razão de suas deficiências ou inteligência acima da média a possibilidade de aceleração. No  

que tange a formação de professores, esta deverá ocorrer em nível médio ou superior,  

destacando a importância destes profissionais estarem capacitados para promover a 

integração  (BRASIL, 2017).  

E um dos últimos aspectos diz respeito à integração na vida em sociedade que se  

estabelece na prática através do trabalho. No artigo 59-A é mencionado o cadastro nacional 

de  pessoas com altas habilidades e superdotação, iniciativa fundamental para a construção 

e  implementação de políticas públicas e o artigo 60 explicita os critérios para escolas  

particulares e sem fins lucrativos apoiarem o sistema público no atendimento à educação  

especial (BRASIL, 2017).  

Sendo assim, fica claro, que a tônica da LDB, no que se refere à educação especial, 

é a  integração da pessoa com deficiência à escola regular, sendo, para isso, necessária a  

capacitação dos professores não só para programas especializados como também para o  

ensino regular. Porém se sabe que a integração de um processo não é apenas alcançada com 
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a instauração de uma lei, pois é visível que medidas gradativas de ensino sejam 

reformuladas  e restabelecidas e os professores devem ter conhecimento para compreender 

os desafios e  ultrapassar as dificuldades. 

A partir de 2000 emerge o paradigma da inclusão, englobando todas as 

necessidades  educacionais especiais, desde dificuldade na aprendizagem, problemas de 

saúde, diferentes  culturas, religiões e até mesmo a questão etnicoracial, enfim é um 

conceito que inclui todos,  não se restringindo às deficiências prioriza que ninguém seja 

excluído do processo  educacional (SANTOS; VELANGA; BARBA, 2017).  

O princípio fundamental da escola inclusiva é que todas as crianças devem e podem  

aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam 

ter.  A escola inclusiva deve estar preparada para o acolhimento da diversidade e atender 

essas  diferenças (SELAU, 2007).  

Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus  

alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação  de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos 

organizacionais, estratégias  de ensino, uso de recursos e parceria com as comunidades. Na 

verdade, deveria existir uma  continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de 

necessidades especiais  encontradas dentro da escola (BRASIL, 1994).  

Mittler (2003) considera que a inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas  

escolas regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades 

de  todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a 

responsabilidade  quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e prepará-

los para ensinar  aquelas que estão atualmente excluídas por qualquer razão (GREGUOL; 

GOBBI;  CARRARO, 2013).  

No próximo capítulo serão apresentados os desafios relacionados à formação inicial 

de  professores, enfatizando a resolução nº 2 de 20 de dezembro de 2019, que define as 

diretrizes  curriculares nacionais para a formação de professores.  

2.2 Educação inclusiva na formação de professores  

A história da educação inclusiva perpassa quatro diferentes paradigmas, atualmente 

o  paradigma da inclusão reafirma o direito constitucional que garante educação a todos.  

Pressupõe a igualdade de acesso e permanência, bem como oportunidades formativas  

considerando as necessidades individuais (SELAU, 2007).  
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Para garantir tal direito é importante a discussão relacionada à formação de  

professores, pois a transformação da realidade perpassa pela indissociabilidade da teoria e  

prática. O futuro professor necessita da teoria como procedimento metodológico que  

contemple saberes conceituais e técnicas de abordagem construtiva e de conhecimentos que  

tragam a prática como uma mediadora, para que o mesmo através de momentos, sejam em  

sala de aula regular, escolas especializadas ou com atividades dentro do próprio curso, 

possam  conhecer as realidades das escolas de educação básica, seu ambiente de trabalho, 

construindo  um olhar reflexivo, investigativo e crítico (MELLO, 2000).  

Pimenta (2001, p. 39) constata uma distância entre o processo de formação inicial 

dos  professores e a realidade encontrada nas escolas, chama atenção para um problema que 

há  tempo se instaura no processo de formação de professores, que diz respeito à relação 

entre a  teoria estudada nas universidades e a prática desenvolvida no ambiente 

profissional, entre a  formação e o trabalho. Para ela, a formação docente não se constrói 

apenas por acumulação de  cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas por meio de um 

trabalho de reflexão crítica  sobre as práticas e de uma (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008).  

Em relação à teoria, cabe ressaltar a importância dos cursos estabelecerem em suas  

matrizes curriculares, componentes que discutam a perspectiva inclusiva, trazendo esta  

realidade desde o início da formação acadêmica, bem como oportunizando momentos de  

diálogo no cotidiano das atividades desenvolvidas em sala de aula e em momentos  

complementares de formação, exemplificados por palestras, oficinas, seminários, entre 

outros.  

Porém esta não é uma realidade, conforme a pesquisa documental de Pedroso, 

Campos e Duarte (2013), os autores analisaram a matriz curricular dos cursos de 

licenciatura em  química de três universidades públicas do interior do Estado de São Paulo, 

para identificar a  presença de disciplinas e/ou conteúdos que tratem sobre a educação 

especial e educação  inclusiva. Constataram que os cursos investigados não mostraram 

nenhum indicativo de  reorganização na direção das políticas de educação inclusiva, 

observaram também que  nenhuma ementa apresentou conteúdos sobre educação especial. 

Apenas a disciplina de  Didática, de um dos cursos, indica como um dos objetivos gerais a 

preparação dos alunos para  uma compreensão crítica e contextualizada do papel da escola 

e do trabalho docente, sem  menção específica à educação inclusiva. Concluíram que a 

organização curricular dos cursos  de licenciatura não tem garantido os saberes 

pedagógicos necessários para responder às  demandas da escola básica pública, 
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principalmente em relação à educação inclusiva  (PEDROSO; CAMPOS; DUARTE, 

2013).  

O aspecto supracitado também foi evidenciado por Araújo (2017), na análise do  

Projeto Político pedagógico do curso de Geografia da Universidade Estadual de Feira de  

Santana, na qual investigou se o mesmo contempla em seu corpo teórico a preocupação 

com a formação de professores para trabalhar com alunos com deficiências. Indicou 

também a  necessidade de repensar o projeto pedagógico do curso, tendo em vista que o 

mesmo não  contempla algumas necessidades da formação acadêmica para o ensino 

inclusivo.  

Em relação a prática é indispensável que o licenciando tenha durante o curso  

oportunidades formativas relacionadas a educação inclusiva, acompanhe turmas/escolas  

regulares com alunos incluídos, conheça diferentes instituições, dialogue com profissionais  

especializados, ampliando suas percepções.  

“Mediante as exigências do processo inclusivo, todos os níveis dos cursos de 

formação  docente devem sofrer modificações e adaptar seus currículos e suas práticas, de 

modo que os  futuros professores aprendam práticas de ensino adequadas às diferenças” 

(MANTOAN,  2003, p. 19556 25). De modo a contribuir também para a formação do 

processo pedagógico  do mesmo.  

Neste sentido, não se pode deixar de mencionar que uma das grandes críticas  

realizadas pelos professores já em exercício diz respeito ao distanciamento entre o 

discutido  em sala de aula nos cursos de licenciatura e a realidade enfrentada na prática, 

pois os desafios  a serem ultrapassados não são simples e somados ao despreparo, falta de 

capacitação, de  recursos materiais e de sensibilidade colaboram para uma “falsa inclusão”.  

No que se refere à inserção de conteúdos que habilitem os futuros professores a  

trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais, Prieto (2009) ressalta que,  

embora previsto em lei, as instituições de ensino superior na maioria das vezes não 

cumprem  da maneira esperada as normativas pertinentes. No mesmo viés de discussão, 

Mendes (2008)  pontua que mesmo garantindo cursos e disciplinas que introduzem 

conteúdos referentes à  temática inclusiva, não há garantia de que se produzam as 

mudanças conceituais que se fazem  necessárias. Para a autora, as concepções sobre ensino-

aprendizagem e o desenvolvimento  deste processo são conteúdos que devem permear 

todas as disciplinas dos cursos de formação  inicial de professores (AGAPITO; RIBEIRO, 

2015).  

A pesquisa de Ribeiro e Benite (2010), desenvolvida com sete professores do curso  
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de licenciatura em Química de uma instituição de ensino superior de Goiás, diz respeito à 

percepção destes sobre Educação inclusiva. O questionário mapeou o perfil dos docentes e  

as dimensões sobre a educação inclusiva, tais como: as ideias do mesmo sobre educação  

inclusiva, o grau de aceitação e conhecimento sobre inclusão, condições necessárias para  

realização de inclusão, entre outros. No que tange o conhecimento sobre a inclusão, quatro  

dos sete professores afirmaram não possuir um bom nível de conhecimento, dois acreditam 

ter  um nível intermediário e, apenas um, afirmou possuir um bom nível de conhecimento 

em  relação à inclusão. Cabe destacar que dois professores que são licenciados, acreditam 

que a  licenciatura proporciona ao futuro professor uma visão crítica da educação. É 

inegável a fragilidade desta discussão também nas universidades que possuem um  papel 

decisivo na formação de futuros profissionais para a educação inclusiva e na defesa do  

direito de todos à educação com qualidade. Na maioria das vezes os licenciandos saem da  

Universidade acreditando estar "aptos" para o magistério, entretanto, ao se deparar com 

uma  realidade para a qual não foram preparados e para os muitos desafios acabam 

desistindo da  profissão.  

Nesse sentido, o trabalho de Oliveira et al. (2011), analisou as opiniões e 

expectativas  de 122 graduandos dos cursos de física, química e biologia (licenciatura) da 

Universidade  Federal de Goiás. Esta pesquisa verificou o preparo que os futuros 

professores vêm  recebendo nas universidades federais para atuarem frente a alunos 

portadores de Necessidades  Educativas Especiais (NEE), além de discutir propostas de 

inserção de disciplinas que visem à  socialização da educação inclusiva nos currículos das 

licenciaturas. A aplicação  do questionário com cinco questões, possibilitou concluir que há 

uma carência nos cursos  analisados em relação ao conhecimento sobre a educação 

inclusiva, bem como evidenciaram a  relevância da discussão acerca da temática durante a 

formação inicial, a fim de que os  graduandos possam ser capacitados sendo tão ativos no 

currículo, nas políticas e práticas  educacionais.  

A pesquisa de Oliveira et al. (2011) também faz um alerta ao explicitar que cerca 

de  80% dos graduandos que participaram da pesquisa, não tiveram formação específica 

para  educação inclusiva na universidade, bem como não tiveram oportunidades ou não  

manifestaram interesse em procurar cursos sobre a temática fora do curso de licenciatura  

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Já Basso e Campos, (2019), analisaram a formação inicial de professores da área 

de  Ciências (Biologia, Física e Química) para a inclusão de alunos NEE, em universidades  

públicas estaduais do estado de São Paulo, com objetivo de apresentar e discutir a 
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percepção  dos estudantes sobre a sua formação inicial para a inclusão. Participaram do 

estudo 236  alunos do último ano dos cursos presenciais e afirmaram que os cursos de 

formação de  professores têm preparado pouco os futuros docentes para atuarem com 

alunos com  deficiência e a maioria dos licenciandos não se sente preparado. Nesses cursos, 

não é proposta  a discussão sobre Educação Inclusiva e quando ocorre, ela se dá em poucas 

aulas ou de forma  não sistematizada, a partir de eventos pontuais. 

As pesquisas ressaltam que é importante que a educação inclusiva faça parte da  

formação do futuro docente e que o próprio licenciando seja autônomo na busca de  

conhecimentos que julga necessários. Para assegurar que o mínimo seja oferecido nos 

cursos  de licenciatura, em dezembro do ano de 2019, o MEC publicou a Resolução 

CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, instituindo diretrizes curriculares nacionais 

para a formação inicial  em nível superior de professores para a educação básica, bem 

como a Base Nacional Comum  para a formação inicial de professores da educação básica 

(BNC-formação) (BRASIL, 2019).  

Entre essas alterações consta a indicação dos cursos estarem mais voltados para a  

prática de ensino, ampliando a carga horária, de modo que os licenciandos tenham 

vivências  em escola de educação básica desde o início da graduação. O artigo 11 divide a 

organização  curricular em três grupos, sendo que o primeiro, traz 800 horas, destinadas à 

compreensão de  conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, de modo a 

fundamentar a educação e  o desenvolvimento de argumentos no decorrer da vida 

curricular. O segundo grupo, com 1.600  horas, estabelece a distribuição pedagógica: 

aprendizagem dos conteúdos específicos,  componentes, unidades temáticas e objetos de 

conhecimentos da BNCC. E o terceiro, 400  horas são destinados para o estágio 

supervisionado, em situação real na escola, segundo o  PPC e 400 horas para a prática dos 

componentes curriculares dos grupos I e II distribuídos ao  longo do curso (BRASIL, 

2019).  

No que tange a inclusão, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019,  

sobre a formação de professores, explicita que devem-se adotar estratégias e recursos  

pedagógicos na formação docente, dos saberes produzidos pelas ciências para a educação,  

contribuindo para o desenvolvimento dos processos ensino-aprendizagem, de modo a 

eliminar  barreiras para o conhecimento, além disso, em suas diretrizes ela busca trazer o  

reconhecimento de projetos e propostas para o atendimento dos estudantes com deficiência 

e  necessidades especiais.  

Esta resolução também menciona que as licenciaturas voltadas especificamente para 
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a docência nas modalidades de Educação Especial, Educação do Campo, Educação 

Indígena, Educação Quilombola, devem ser organizadas de acordo com as orientações 

desta resolução e  por constituírem campos de atuação que exigem saberes específicos e 

práticas  contextualizadas, deverão estabelecer para cada etapa da Educação Básica, o 

tratamento  pedagógico adequado, orientado pelas diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação  (BRASIL, 2019).  

Além do mais, ela traz um olhar reflexivo em se tratando de conhecer, entender e 

valorizar as diferentes identidades e necessidades dos estudantes, bem como a utilização de 

recursos pedagógicos e tecnológicos que promovam a inclusão, o desenvolvimento das 

competências da BNCC e as aprendizagens dos objetos de conhecimento para todos os 

estudantes. O documento também visa a construção de uma sociedade íntegra, democrática 

e principalmente inclusiva, com o propósito de que o professor vá além do conteúdo 

proposto em sala de aula, utilizando diferentes métodos, como a linguagem verbal, 

corporal, visual, sonora e digital, uso de tecnologias, de maneira que os estudantes 

compartilhem experiências,  ideias, procurando sempre um entendimento mútuo (BRASIL, 

2019).  

Porém, para que esta perspectiva vá além de palavras e conceitos, é indispensável 

que  a mesma faça parte da formação, que seja apresentada ao futuro profissional, com a 

discussão  de diferentes ideias, práticas e atividades que estimulem a compreensão sobre o 

assunto, que  traga a mesma para o cotidiano dos futuros professores, para que sintam-se 

aptos para  enfrentarem os obstáculos e para superarem os desafios encontrados (MELLO, 

2000).  

Como cita Mantoan (2003), os professores precisam ser suficientemente 

capacitados  para que consigam identificar a dificuldade de cada aluno e as barreiras que 

estão impedindo  o processo de aprendizagem, formulando uma proposta pedagógica 

centrada nas necessidades  evidenciadas. É de extrema importância que, dentro da sala de 

aula, o professor tenha domínio sobre as linguagens, códigos e diversas metodologias de 

ensino, além de conhecer os  processos de desenvolvimento. 
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3 METODOLOGIA  

O presente trabalho retrata o tema inclusão, visando a análise deste contexto na  

formação da Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN) do Campus Dom Pedrito e  

metodologicamente caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, ou seja, um 

procedimento  racional e sistemático, com o objetivo de proporcionar respostas aos 

problemas que são  propostos e discutidos (GIL, 2008).  

Segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a grande vantagem desse modelo de 

pesquisa  em relação às outras “[...] é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação  desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos”.  

Quanto aos objetivos é explicativa, pois, realizou-se uma investigação, 

identificando fatores, fenômenos, compreendendo as possíveis causas que contribuem para 

essa análise, ou seja, é uma pesquisa que aprofunda o conhecimento da realidade, 

mostrando, a razão, o porquê dos fatos (GIL, 2008).  

Com relação aos procedimentos caracterizou-se como uma pesquisa documental, 

cuja  fonte de coleta de dados esteve restrita a documentos denominados fontes primárias. 

Este tipo de  pesquisa pode ocorrer tanto no momento em que o fato ou fenômeno estiver 

acontecendo  como também após (LAKATOS; MARCONI, 2003). Neste caso fez-se uma 

análise no PPC, disponível no site. Como o PPC ao longo dos anos passou por diversas 

reformulações, foi  utilizado como instrumento para análise a versão mais atual disponível 

em março de 2020.  

No segundo momento enquadra-se em um estudo de caso, pois vai além de apenas  

descrever ou citar o fato a ser abordado, mas sim explorar de maneira aprofundada para  

explicá-lo de uma forma mais convincente, obtendo de forma mais clara o conhecimento 

que  se quer gerar.  

O estudo de caso teve como lócus de pesquisa a Unipampa, Campus Dom Pedrito,  

mais especificamente o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Como sujeitos da  

pesquisa os licenciandos que futuramente atuarão na Educação Básica e que, 

possivelmente,  encontrarão na sala de aula, alunos inclusivos. Considerando que os 

sujeitos da pesquisa no ano de 2019 totalizaram 128 alunos  matriculados, calculou-se 

como percentual para validação da amostra 30%, o que equivale a  quarenta questionários 

respondidos. Este número foi atingido, pois 73 responderam, sendo 41,1% egressos e 58,9 

acadêmicos dos semestres iniciais. 

A coleta de dados ocorreu através de um questionário enviado pelo Forms, além de 
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ser  um instrumento prático de auxílio para a pesquisa desejada, é um método democrático 

para  obtenção dos resultados. Foi organizado com dez questões, todas elas objetivas, com 

uma  linguagem clara e simples sobre o tema abordado, buscando a informação de maneira 

mais  específica.  

Como modelo do questionário foi utilizada uma adaptação da escala Likert , sendo 

que continha questões abertas com o intuito de melhor identificar os participantes e 

entender sobre o seu conhecimento diante das políticas públicas da Universidade, entre 

elas: 

● Gênero 

● Semestre que está cursando 

● Faixa etária 

● A Unipampa possui uma diversidade de políticas inclusivas? Cite Alguma 

O questionário foi elaborado com 13 questões, 3 para identificação do perfil, 

(gênero, nível de curso e faixa etária dos participantes)  e 10 questões com o propósito de 

coletar informações sobre acessibilidade e sobre a atuação dos mesmos diante dos 

pressupostos inclusivos na Universidade, sendo destas nove fechadas e uma aberta (a 

Unipampa possui uma diversidade de políticas  inclusivas, cite alguma), apresentadas no 

quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Modelo do questionário google forms com as questões de múltipla escolha 
(continua) 

Questões 

Discordo 

Totalment

e 

Discordo 

Parcialmente 

Nem 

discordo 

Nem 

concordo 

Concor
do 

Parcial
m ente 

Concor

do 

Totalm

ente 

1. As atividades  
desenvolvidas na  
Licenciatura em  
Ciências da Natureza  
estimulam a 
autonomia,  a 
independência e o  
empoderamento de  
todas as pessoas. 
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Quadro 1 - Modelo do questionário google forms com as questões de múltipla escolha 
(continuação) 

2. Os espaços 
utilizados  pela LCN na 
formação  de 
professores favorece  a 
comunicação,  
exemplificado por  
língua de sinais, placas  
em braile, textos  
ampliados, placas  
sinalizadas, tecnologias  
assistivas, entre outros. 

     

3. As temáticas  
relacionadas à 
Educação  Inclusiva e à 
Educação  Especial são  
devidamente discutidas  
durante o curso de  
Ciências da Natureza 
da  Unipampa campus 
Dom  Pedrito. 

     

4.As disciplinas que  
contemplam conteúdos  
referentes à Educação  
Inclusiva e Educação  
Especial, ao longo dos  
semestres, garante a  
formação de um  
professor de Ciências  
inclusivo. 

     

5.A Unipampa possui  
uma diversidade de  
políticas inclusivas? 
Cite  Alguma. 

     

6.As práticas  
pedagógicas com 
alunos  incluídos 
vivenciadas  durante o 
curso são  suficientes 
para que o  licenciando 
sinta-se  preparado para 
atuar na  sala de aula 
com  educação 
inclusiva. 
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Quadro 1 - Modelo do questionário google forms com as questões de múltipla escolha 
(continuação) 

7. A perspectiva  

inclusiva, 

compreendida  como 

uma modalidade  onde 

a escola como um  

todo está preparada 

para  acolher alunos 

incluídos,  de forma 

justa e  igualitária, é 

uma  realidade da 

Educação  Básica. 

     

8. A Unipampa oferta  
cursos/   

seminários/palestras   

relacionados à 

educação  inclusiva. 

     

9. A Licenciatura em 

Ciências da Natureza 

do  campus Dom 

Pedrito  prepara o 

futuro  professor para 

atuar na  sala de aula 

com aluno  incluído 

qualquer  criança, 

adolescente,  jovem ou 

adulto que está  na sala 
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Quadro 1 - Modelo do questionário google forms com as questões de múltipla escolha  

(conclusão)  

de aula, inclusive os  
alunos com deficiência,  
transtornos globais do  
desenvolvimento e 
altas  habilidades ou  
superdotação). 

     

10. As condições de  
acessibilidade física da  
Unipampa (banheiros  
adaptados, piso tátil,  
elevador, rampas de  
acesso) garantem a  
inclusão de todos. 

     

Fonte: Autora (2020)  

 

O questionário completo está disponível no Apêndice 1. Para o preenchimento do 

questionário, o participante teve as seguintes opções de  resposta para cada afirmativa: 

Concordo Totalmente (CT); Concordo Parcialmente  (CP); Nem concordo Nem discordo 

(NCND); Discordo Parcialmente (DP) e Discordo  Totalmente (DT).  

As categorias que foram analisadas foram organizadas em dois blocos principais, 

apresentadas na figura 1:  

 

Figura 1 - Organização das Categorias de análise 

 
Fonte: Autora (2020)  

A análise dos resultados, foi feita através de uma análise de conteúdo, estruturada 
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em três fases e descritas por Bardin (1977) como: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. Na pré-análise ocorreu a sistematização das principais ideias  

relacionadas ao PPC. A exploração do material se deu através da construção de tabelas com 

a sistematização dos dados obtidos e por último, no tratamento dos resultados, foi realizada 

a interpretação dos dados respaldados no referencial teórico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Pressupostos inclusivos no PPC da licenciatura em ciências da natureza  

A primeira parte da análise dos resultados foi realizada com base no PPC, da LCN, 

da  Unipampa, Campus Dom Pedrito, do ano de 2013.  

O PPC de um curso passa por constantes atualizações, em específico no caso  da 

LCN, constam cinco versões do referido documento, sendo que para a análise optou-se  

pela versão de 2013, por tratar-se da primeira versão do Curso e logo após pela versão de  

2019, por ser a última.  

O documento (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2013), está organizado 

em  31 seções, 96 páginas, é de suma importância, visto que é a partir do mesmo que se  

estabelecem os aspectos metodológicos, teóricos e organizacionais. Nos cursos de 

licenciatura  em especial, Gatti (2010) ressalta que ainda existe um maior enfoque para os 

conteúdos  específicos, que certamente são importantes para um bom desempenho do 

professor ao  lecionar o conteúdo de sua área.  

Este documento carece de uma atenção singular por parte de todos os envolvidos 

com  o processo educacional, cumprindo com sua função política pedagógica, gerando 

condições  que retroalimentam o sistema (OLIVEIRA et al., 2017).  

A análise do PPC teve como intenção identificar a menção a expressão inclusão e  

análise do conteúdo envolvido, sendo assim, a partir da busca no PPC pela palavra 

inclusão,  percebe-se que ela é mencionada duas vezes, uma vez no texto, na parte 3.3, 

corpo discente, e  outra na página 66, no ementário. No que tange a primeira: 

 

A política de assistência estudantil da UNIPAMPA é constituída de: planos, 

programas, projetos, benefícios e ações estruturantes e articuladas às demais 

políticas institucionais.  Através do acesso ampliado à universidade; do estímulo e 

da permanência do educando nas  atividades de ensino, pesquisa e extensão; da 

qualidade do desempenho acadêmico; da  formação universitária cidadã; do 

desenvolvimento de condições à cultura, ao esporte e ao  lazer; do impulsionamento 

às temáticas e às proposições acadêmicas dos educandos e da  inclusão e da 

acessibilidade para acadêmicos com necessidades educacionais especiais.  

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2013, p. 94). 

 

Constata-se que existe a previsão de políticas de assistência que garantem ao 

discente  acesso a um ensino de qualidade e também total transitabilidade dentro da 

universidade,  possibilitando seu amplo desenvolvimento e aprendizagens significativas. 

Para tal são  previstos projetos e estratégias de maneira a garantir tal direito.  

A garantia deste direito e a preocupação da universidade com a inclusão e a 

acessibilidade pode ser exemplificada pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NINA), 
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vinculado a Reitoria, tem responsabilidade de contribuir com a definição, desenvolvimento 

e  implantação de políticas de inclusão e acessibilidade na Unipampa (UNIVERSIDADE  

FEDERAL DO PAMPA, 2019).  

Este núcleo é voltado para alunos que apresentam: deficiências auditivas, visual,  

física, intelectual e/ou múltipla, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades,  

superdotação e dificuldades específicas de aprendizagem que exijam atendimento 

educacional  especializado, baseando-se nos princípios da colaboração, intersetorialidade e  

multiprofissionalidade das equipes, além disso este setor conta com uma rede de 

servidores,  colaborando com todos os docentes e técnicos administrativos em educação, 

destinadas a  inclusão (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2019).  

Outro exemplo é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NUDE), setor 

responsável pela execução da política de assistência estudantil e pelo apoio pedagógico e 

psicossocial no âmbito do Campus, integra a Pró reitoria de assuntos estudantis e 

comunitárias (PRAEC), a pró reitoria de graduação (PROGRAD) e o núcleo de inclusão e 

acessibilidade (NINA). Esta equipe visa contribuir com a adaptação e a integração no 

contexto universitário, com a promoção do acesso aos direitos e com o enfrentamento da 

evasão e da retenção acadêmica (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2019).  

Entre os exemplos de estratégias desenvolvidas para a promoção da inclusão, temos 

os  editais de Monitoria de Inclusão e Acessibilidade, elaborados de acordo com a Portaria  

Normativa 39/2007, do MEC-SESU, que institui o Programa Nacional de Assistência  

Estudantil - PNAES do decreto nº 7.234/2010, bem como as resoluções do Conselho  

Universitário - CONSUNI/UNIPAMPA 71/2014 e 84/2014. Estes editais complementam a  

política de apoio ao estudante das ações afirmativas, aos beneficiários do Plano 

Permanência  e aos estudantes em atendimento educacional especializado, colaborando 

com meios para sua  permanência e seu sucesso acadêmico, tornando público a abertura de 

inscrições para a  seleção de candidatos à monitoria de maneira inclusiva 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO  PAMPA, 2019).  

Como explicitado acima, existe a preocupação com a inclusão, porém é sabido 

que  colocar em prática a política inclusiva não é uma tarefa fácil, para que a inclusão seja  

realidade, é necessário que esta seja bem definida no Plano de Desenvolvimento 

Institucional,  nos PPCs e seja exercida diariamente, passando de exceções para o 

cotidiano. 
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A segunda menção encontra-se no ementário, no objetivo do componente práticas 

pedagógicas: educação na diversidade para o ensino de ciências da natureza, 

ministrado no 4º semestre, com uma carga horária de 60 horas, na qual consta: 

Compreender os temas transversais (sexualidade, gênero, corporeidade, relações 

étnico raciais, cidadania, educação ambiental, inclusão, acessibilidade, entre outros) 

no ensino de ciências da natureza e práticas escolares (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA, 2013, p. 66). 

 

Através da ementa é possível aferir que esta disciplina cumpre o estabelecido na  

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, que  

estabelece como princípios: a formação dos profissionais do magistério como compromisso  

com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação  

soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e 

grupos  sociais, bem como a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de 

docentes  ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e à distância 

(BRASIL,  2007).  

Na análise mais detalhada da matriz curricular, na qual constam cinquenta e dois  

componentes curriculares, constata-se que em apenas um, supracitado, há presença do 

termo  “inclusão”; nos demais não há menção nos títulos, ementas, bibliografias básicas e  

bibliografias complementares.  

Porém, ao fazer buscas por menções à “perspectiva inclusiva”, consta no 5º 

semestre, com uma carga horária de 30 horas a disciplina de Libras, que tem como 

objetivo:  

 

[...] apresentar o ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a modalidade 

diferenciada para a comunicação (gestual-visual), a mesma traz como ementa, 

introdução aos aspectos históricos e conceituais da cultura surda e filosofia do 

bilinguismo, ampliação de habilidades expressivas e receptivas em LIBRAS, 

conhecimento da vivência comunicativa e aspectos sócio-educacionais do indivíduo 

surdo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2013, p. 72).  

 

É importante explicitar que até pouco tempo a surdez estava associada a uma  

limitação que impedia o desenvolvimento do ser humano como um todo, muito associada 

ao  paradigma da exclusão. A mudança de paradigmas, ampliou o debate sobre a surdez e a  

linguagem de sinais passou a integrar a formação de profissionais da educação, bem como 

a  de se destacar a inclusão obrigatória da disciplina de Libras nos cursos de Licenciatura,  

instituída pelo Decreto nº 5.626: 
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Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso 

normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de 

Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério.  

§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste 

Decreto (BRASIL, 2005, s/p). 

 

Com esta definição legal os cursos de formação docente passaram a ter a 

obrigatoriedade de ofertar o ensino de libras com profissionais capacitados, neste aspecto 

o  PPC analisado cumpre com a determinação legal, mas cabe considerar a opinião de 

Melo e  Oliveira (2012) que enfatiza que a LIBRAS é uma disciplina curricular 

obrigatória,  amplamente utilizada pelos deficientes auditivos, mas ressalta a dificuldade 

das  universidades contarem com profissionais preparados, também menciona a 

complexidade  por tratar-se de uma língua (SOUZA et al., 2014).  

A respeito desta colocação, Martins (2008, p.195) salienta que não se pode tornar 

superficial o ensino de LIBRAS tomando uma única disciplina semestral, como manual 

de  inclusão dos surdos na escola e na sociedade, cabendo ao curso pensar outros 

momentos  formativos (ALMEIDA; VITALIANO, 2012).  

Para sanar as fragilidades sobre inclusão identificadas na versão 2013 do PPC, o  

Núcleo Docente Estruturante discute e atualiza constantemente o documento e a versão 

atual  (2019) já apresenta mudanças. Entre elas a estrutura do texto, que passa de 31 para 

62 itens,  sendo que destes em 30 aparece a palavra inclusão, um aumento considerando 

que na primeira  versão tínhamos três menções (duas explícitas e uma implícita).  

Percebe-se que a versão atual, reconhece o educando como sujeito do processo  

educativo, tendo como apoio e orientação educacional, o NINA e o NUDE. O texto 

enfatiza  uma formação acadêmica que vise a inclusão social, proporcionando o acesso e a  

continuidade dos estudos, prevê a disponibilidade de materiais com linguagem inclusiva e  

acessível, material didático em Braile, intérprete de libras, gravadores de áudio e outros.  

Também explicita as competências e os objetivos específicos relacionados ao  

desenvolvimento da educação ambiental, da inclusão, da cidadania, propondo metodologias 

e  materiais de apoio inovadores para essa perspectiva, de modo a auxiliar no processo de  

atividades docentes, favorecendo a inclusão nas escolas regulares. Incluído nos termos e  

normativas que dizem respeito a inclusão o PPC conta com a oferta obrigatória do  
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componente de Libras, no sétimo semestre, com uma carga horária de 60 horas ( 45 

teóricas e  15 práticas), discute os fundamentos linguísticos e culturais da língua brasileira 

de sinais,  desenvolvimento de habilidades básicas expressivas e receptivas em libras 

promovendo  comunicação entre seus usuários e introdução aos estudos surdos 

(UNIVERSIDADE  FEDERAL DO PAMPA, 2019).  

Percebe-se um texto atrelado às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação  

Inicial de Professores para a Educação Básica, e a Base Nacional Comum para a Formação  

Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), que preconizam a integração 

da  inclusão desde os anos iniciais da formação docente e da prática pedagógica, de 

maneira que  contribua para o processo de ensino-aprendizagem, buscando como alicerce 

estratégias e  recursos que favoreçam o desenvolvimento dos saberes no decorrer do curso 

eliminando  barreiras ao conhecimento e a compreensão da perspectiva inclusiva, 

possuindo assim as  habilidades e competências mínimas para o exercício da profissão 

(BRASIL, 2019).  

Analisando os dados em conformidade com a lei o que se percebe é que no PPC  

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2013), existe uma fragilidade sobre o termo  

inclusão, o que pode fazer com que isso aconteça, é que há alguns anos esta era vista como  

uma realidade distante e através dos aparatos legais, não havia uma carga horária 

distribuída  especificamente para a atuação de licenciandos desde o início de sua formação, 

de modo a  incentivá-los e prepará-los para um futuro promissor frente a perspectiva 

inclusiva.  

Como ressalta Dall'Acqua (2007, p. 116), à medida que a inclusão toma espaço nas  

organizações institucionais educacionais, "[...] torna-se cada vez mais necessário e 

complexo  o processo de formação de professores da educação especial", seja na definição 

de seus papéis  educacionais ou na consolidação de práticas pedagógicas e de condições 

profissionais para o  enfrentamento de uma realidade em mudança (DE VITA; DE VITA; 

MONTEIRO, 2010).  

Já o PPC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2019), traz diversas  

contribuições referente ao contexto da inclusão, buscando a conformidade com leis e  

diretrizes referentes a este tema, principalmente no que diz respeito a resolução CNE/CP 

n.2  de 1º de julho de 2015, onde a qual define as diretrizes curriculares nacionais para 

formação  inicial em nível superior, ressaltando uma melhor articulação entre a educação 

superior e a  educação básica, aproximando o licenciando cada vez mais através de seu 

espaço de formação  com o da atuação profissional dos docentes, considerando a realidade 

e a necessidade das  redes públicas de ensino. 
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4.2 Concepção dos licenciandos e egressos sobre a perspectiva inclusiva 

A perspectiva inclusiva, propõe uma escola aberta a todos os alunos, independente 

de suas condições ou limitações, propondo ações que visem a inclusão como um todo, 

desde a acessibilidade até o processo de ensino e formação.  

A perspectiva inclusiva na LCN foi construída em 2 partes: perfil dos sujeitos e 

concepções dos sujeitos sobre os pressupostos inclusivos na LCN.  

 

4.2.1 Perfil dos sujeitos 
 

A análise relacionada ao perfil dos participantes foi construída a partir de três 

perguntas: gênero, semestre e faixa etária.  

Em relação ao gênero, percebe-se na figura 2, que a maioria das pessoas que 

responderam o questionário são do sexo feminino. 

 

Figura 2 - Gênero dos participantes 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

O papel feminino durante muito tempo esteve associado aos cuidados com a casa e  

com os filhos. Neste período o homem era o único a sair de casa procurando o sustento da  

família. Aos poucos este cenário foi se modificando e as conquista da mulher foram 

exitosas e  progressivas, elas foram ganhando seu espaço, fosse ele no mercado de trabalho, 

nas  universidades, na política, enfim (PRATTA; SANTOS, 2007).  

Esta concepção é confirmada por Soares e Isaki (2002) que apontam o aumento do  

nível educacional feminino como a grande variável que explica 59% do aumento da  

participação das mulheres entre o período de 1977 e 2001, coberto pelas Pesquisas 

Nacionais  de Amostra Domiciliar (PNADs) (GUEDES, 2008). 
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Bruschini (2000) enfatiza que a intensa associação entre escolaridade e participação  

das mulheres no mercado de trabalho ocorre não apenas porque o mercado é mais receptivo  

ao trabalhador melhor qualificado de modo geral, mas também porque esse grupo pode 

contar  com atividades mais gratificantes e bem remuneradas, que compensam os gastos 

com a infraestrutura doméstica necessária para suprir sua saída do lar (GUEDES, 2008). A 

respeito do semestre dos participantes da pesquisa, percebe-se que 41,1% já são  egressos 

do curso, conforme mostra a figura 3.  

 

Figura 3 - Nível do curso dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020)  

 

Em relação às respostas dos egressos, é importante ressaltar que a opinião dos  

mesmos se torna de grande valia, pois estes já concluíram o curso e compreendem 

exatamente  os pontos positivos e negativos durante sua formação, tendo uma melhor visão 

da realidade  vivida.  

Both (1999, p. 152) cita que “[...] a avaliação da universidade por ex-alunos torna-

se  importante, tendo em vista que considera real contribuição do curso no desempenho de 

suas  funções e atividades no dia-a-dia”.  

Reconhecendo a opinião dos egressos, Espartel (2009) afirma que os ex-alunos  

possuem visão mais consistente sobre o curso, especialmente porque: 

 

(1) têm uma maior maturidade e conseguem ter uma visão mais ampla, quando o 

processo já está encerrado; e (2) são capazes de verificar, de forma pragmática, a 

contribuição que o curso trouxe a sua atuação profissional. [...] A avaliação da 

satisfação do aluno com o curso permite a identificação de pontos críticos de 

melhoria ou manutenção de qualidade, mas não permite uma visão mais ampla, que 

vai ao cerne da atividade de ensino: a aprendizagem e sua aplicabilidade 

profissional. Esta amplitude pode ser verificada na opinião do egresso, já inserido no 

mercado de trabalho (LIMA; ANDRIOLA, 2018, p. 110). 
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Diante desta colocação, acredita-se que o parecer do egresso, é um feedback 

necessário para que haja possíveis mudanças, tanto na universidade como um todo, quanto 

no  desenvolvimento, distribuição e características das disciplinas.  

Sobre a faixa etária dos participantes da pesquisa, na figura 4, percebemos que a  

maioria dos sujeitos possui menos de 30 anos, indicando um público jovem.  

 

Figura 4 - Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020)  

Nota-se que a maior parte dos licenciandos que participaram da pesquisa estão 

dentro do padrão de idade de jovens do ensino superior brasileiro, pois segundo o 

levantamento do  Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE,  2016), independente da região de localização das instituições federais de 

ensino superior  brasileiras de graduação, a maioria dos graduandos, em média 66,28%, se 

encontra na faixa  etária “de 18 a 24 anos” (MILAM, 2016). 

 

4.2.2 Concepções dos sujeitos sobre os pressupostos inclusivos na LCN  

Em se tratando da avaliação a respeito das atividades desenvolvidas na 

Licenciatura em Ciências da Natureza estimularem a autonomia, a independência e o 

empoderamento de todas as pessoas, 46,6% das respostas foram que concordam 

parcialmente. 
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Figura 5 - Avaliação sobre potenciais sobre atividades de autonomia, independência e 

empoderamento 

 
Fonte: Autora (2020)  

Entende-se que a diversidade de atividades durante os cursos são relevantes, visto 

que  as aulas sendo voltadas apenas para o método tradicional: ouvir o professor, copiar o 

conteúdo  e responder ao que o professor questiona, pode fazer com que o futuro 

profissional não  desenvolva atitudes que podem ser aplicadas através de um método ativo, 

e estimulante,  criando uma certa independência, desenvolvendo a imaginação, 

criatividade, de modo que  cada um tenha o seu próprio ponto de vista, produzindo diversas 

propostas educativas para as  diferentes realidades que enfrentará.  

Deste modo, Vygotsky (1991) e Piaget (1998) definem que a autonomia é 

necessária para que se possa construir o conhecimento no processo de 

ensino/aprendizagem; a  independência do estudante se potencializa dentro do método 

(NETTO, 2019).  

O empoderamento tem relação com vários processos, pois o mesmo pode estar 

relacionado também a ações que promovam a integração dos excluídos, ou seja, até mesmo  

em grupos de pessoas que sofram com a ausência de serviços públicos. A definição de  

empoderamento é próxima da noção de autonomia, pois se refere à capacidade de os  

indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem respeito, escolher,  

enfim, entre cursos de ação alternativos em múltiplas esferas política, econômica, cultural,  

psicológica, entre outras. Desse modo, trata-se de um atributo, mas também de um processo  

pelo qual se ganha poder e liberdades negativas e positivas (GUERRA, 2016).  

As instituições de ensino, em sua maioria devem promover o fortalecimento da  

autoestima das pessoas com deficiência proporcionando condições para tornarem-se  

profissionais qualificados, através do desenvolvimento de suas potencialidades e do  

aprimoramento prático, visando também a aproximação da sociedade de modo a 

desmistificar  o preconceito e a descriminação da pessoas com deficiência junto à 
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comunidade (GUERRA,  2016). 

Portanto é indispensável que as instituições públicas ofereçam métodos que  

desenvolvam a autonomia das pessoas que enfrentam dificuldades direta ou indiretamente 

no  processo de inclusão, fazendo com que as desigualdades e fragilidades sejam 

minimizadas ao enfrentarem esta realidade em seu cotidiano.  

O resultado apresentado na figura 6, diz respeito ao favorecimento da 

comunicação,  nos espaços utilizados pela LCN na formação de professores, exemplificado 

por língua de  sinais, placas em braile, textos ampliados, placas sinalizadas, tecnologias 

assistivas, entre  outros.  

 

Figura 6 - Avaliação sobre acessibilidade comunicacional na Unipampa 

 
Fonte: Autora (2020) 
 

Conforme a figura constata-se que a maioria das respostas (56,1%) foi de  

concordância, porém um grande número de sujeitos (39,7%) acreditam que é insuficiente a  

comunicação.  

Uma outra questão investigada diz respeito às condições de acessibilidade física da  

Unipampa , exemplificado por banheiros adaptados, piso tátil, elevador, rampas de acesso,  

entre outros. 

 

 Figura 7 - Avaliação da acessibilidade física na Unipampa 

 
Fonte: Autora (2020)  
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O Brasil possui inúmeras leis que tratam dos direitos das pessoas, tendo como  

relevância a Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Esta é conhecida como a 

Lei  da Inclusão, a mesma fortalece a importância das instituições destinadas a formação de  

profissionais que trabalharão nesta área da perspectiva inclusiva, a assegurar e promover  

desde a fase inicial do curso, recursos, projetos e propostas, de modo a cooperar com o  

desenvolvimento da autonomia e segurança para que os mesmos ao adquirir esta 

preparação,  sintam-se aptos diante de uma sala de aula regular com aluno incluído.  

A Portaria nº 2.678 (BRASIL, 2002), que aprova as diretrizes e normas para o uso,  

ensino, produção e difusão do sistema Braille em todas as modalidades do ensino,  

compreendendo o Projeto da Grafia Braille para Língua Portuguesa, documento que  

normatiza e estrutura toda forma de aplicação e uso deste código, trouxe ganho para 

pessoas  cegas, colocando o Braille como principal meio de leitura e escrita e 

disponibilizando material  de consulta a todos os professores interessados.  

Mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência -

Estatuto  da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), trouxe o reconhecimento da pessoa 

com  deficiência e os dispositivos que lhe assegurem a cidadania. A mesma tem como base 

o  direito da pessoa com deficiências já ratificada e em vigência com status constitucional.  

Portanto a educação visa promover o melhor método possível de inclusão, sendo assim 

para  que isso seja necessário, é importante que essas ferramentas façam parte da formação 

de  professores que atuarão frente a alunos com deficiências.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146/2015) define em seu art. 3º,  

inciso I, 

[...] acessibilidade configura-se como: [...] possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos  

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus  

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015, s/p).  

Diante desta colocação, entende-se que a escola deve ser um ambiente organizado 

para  que os demais alunos convivam com a acessibilidade de um modo geral, pois a 

existência da  legislação apenas não basta, é necessário novas práticas e recursos 

cotidianos, suprindo essa  carência que ainda é evidenciada, objetivando uma maior 

autonomia e qualidade de vida,  garantindo a inclusão social e educacional, porém esta 

ferramenta ainda é muito recente no  Brasil e encontra-se em fase de construção 

(BORGES; TARTUCI, 2017).  

No que diz respeito se às temáticas relacionadas à Educação Inclusiva e à Educação  

Especial são devidamente discutidas durante o curso de Ciências da Natureza da Unipampa  
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Campus Dom Pedrito, a maioria das respostas entrou em concordância, como pode-se 

analisar  no gráfico, pois 26% concordam parcialmente e 30,1% concordam totalmente.  

 

Figura 8 - Avaliação das temáticas de Educação inclusiva e educação especial na Unipampa 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

É relativamente importante que aconteça a discussão e a implementação da temática  

referente a educação especial e inclusiva, principalmente na licenciatura, de maneira que  

sejam apresentadas e discutidas diversas metodologias e técnicas de aprendizagem,  

promovendo uma interação do curso com esta perspectiva que cada vez mais vem sendo  

inserida no nosso dia a dia, contribuindo também para uma formação mostrando ao futuro  

profissional que o mesmo pode utilizar recursos já disponíveis, bem como adaptar, pois 

está  temática implica em os licenciandos conhecerem a realidade escolar e refletirem sobre 

a  atuação diante da inclusão (SAMPAIO, 2017).  

Para Pimentel (2012, p. 152), 

 
[...] o lócus para a formação inicial do docente deve ser a universidade. Assim, os 

cursos de Licenciatura, além prever um componente curricular que trate da 

Educação Especial como uma área da educação específica e com saberes próprios, 

deve inserir nas ementas dos componentes curriculares da área pedagógica, a  

exemplo da Didática, Avaliação, Currículo, Psicologia da Educação e Políticas 

Educacionais, o enfoque no trabalho docente com a deficiência (intelectual,  

sensorial e física), os transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação e a alteridade possibilitando a formação de um profissional 

que seja capaz de compreender o outro em sua dignidade, direitos e diferenças, de  

modo a contribuir para a construção de uma educação pautada na equidade como 

princípio. 

Portanto se faz necessário que nos cursos de licenciatura, existam temáticas 

realistas que aproximem o licenciando do que ele encontrará na sua atuação como 

professor, de modo  que os mesmos vivenciem certas experiências que serão encontradas 

na sala de aula,  contribuindo para que estas sejam vivenciadas no decorrer de sua 

formação para que o aluno  se sinta capaz de promover a inclusão e buscar alternativas 

positivas que o auxiliem neste  processo de ensino aprendizagem (SAMPAIO, 2017).  
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Também se referindo ao desenvolvimento da formação acadêmica, o gráfico 8 

mostra que em relação às disciplinas que contemplam conteúdos referentes à Educação 

Inclusiva e Educação Especial, ao longo dos semestres, garante a formação de um professor 

de Ciências inclusivo, que 31,5% dos participantes respondeu que discorda totalmente.  

 

Figura 9 - Disciplinas na LCN sobre Educação Especial e Inclusiva 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Esta visão mostra a carência dos cursos direcionados a licenciatura, trazerem cada  

vez mais a conscientização sobre a educação inclusiva para as disciplinas desenvolvidas  

durante a formação inicial dos futuros professores, contemplando discussões direcionadas a  

essas áreas, preparando-os para atender alunos incluídos e com NEE, nas salas de aulas 

diante  da perspectiva inclusiva.  

A formação de professores que possam atender à diversidade do alunado se torna 

essencial para a concretização do ideal inclusivo, sendo um fator contemplado pelas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 

formação  continuada, publicadas em 2015. Tais diretrizes trazem, em seu artigo 5°, inciso 

VIII, que a  formação dos profissionais do magistério deve proporcionar ao egresso 

condições para a “[...]  consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças 

reconhecendo e  valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 

faixa geracional, entre  outras.” (BRASIL, 2015, p. 6).  

Ao considerarmos essa resolução, notamos que a formação inicial, para atender 

aos  ideais inclusivos, precisa contemplar as discussões da área de maneira a proporcionar 

tanto  conhecimentos pedagógicos específicos, quanto debates que levem em conta a 

tentativa de  minimizar as barreiras atitudinais arraigadas em nossa sociedade. Sendo 

assim, é essencial que as discussões sobre a formação docente contemple também a 

formação dos formadores,  entenda quem são, como são formados e que ação pedagógica 

os docentes universitários têm  desenvolvido, de forma a buscar a formação do licenciando 
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para atuar em uma escola que  respeite os ideais inclusivos (BAZON et al., 2018).  

Na investigação aberta sobre a Unipampa possui uma diversidade de políticas 

inclusivas, observou-se que a maioria respondeu que sim, citando como referência o NUDE 

e  o NINA, citados no item 4.1, pois os mesmos têm como objetivo executar as políticas e 

diretrizes de inclusão e acessibilidade de alunos e servidores da universidade, também foi 

citado o acesso ao prédio acadêmico através do elevador, contribuindo com a adaptação e a 

permanência de alunos com deficiência, auxiliando nos processos de ensino e apoiando no 

desenvolvimento inclusivo do aluno e consequentemente no seu processo de formação. 

Perante ao questionamento, se as práticas pedagógicas com alunos incluídos 

vivenciadas durante o curso são suficientes para que o licenciando sinta-se preparado para 

atuar na sala de aula com educação inclusiva, observa-se que 39,7% marcaram a opção 

discordo totalmente. 

 

Figura 10 - Avaliação sobre as práticas inclusivas na LCN 

 
 
 
Fonte: Autora (2020) 

Em relação a este cenário, que pelo qual a maioria das respostas condiz com o fato 

de que os licenciandos diante das práticas pedagógicas vivenciadas no curso, não se sentem 

preparados para atuar na perspectiva inclusiva, cita-se também o relato de Albuquerque e 

Ferreira (2013), que tinham como título da pesquisa: o debate sobre a Reforma Curricular 

das  Licenciaturas, junto aos docentes com os quais desenvolveram as práticas de estágios 

supervisionados, constataram que há muitos desafios, problemas e anseios por parte dos 

professores recém-formados desencadeados pela formação inadequada implicando na 

atuação  desafiadora em sala de aula (TRAJANO; DANTAS; DI LORENZO, 2016).  

Acredita-se que cabe às instituições e aos educadores, a observação de que  cada 

matriz curricular necessita, sobre quais práticas pedagógicas devem ser abordadas e  postas 

à disposição do futuro formando que atuará diante das diferentes áreas de ensino, 

atendendo a esta demanda que tanto é citada nos aparatos legais.  
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Conforme o Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2015), às práticas  

pedagógicas são consideradas como “práticas como componente curricular” e “estágios  

supervisionados” e, ao serem pensadas no ensino e na educação permeiam a complexidade  

exigida na compreensão das diversidades que caracterizam os sujeitos da educação e os  

lugares por eles representados.  

A figura 11 mostra que a maioria dos sujeitos discorda da assertiva que considera 

a perspectiva inclusiva na realidade da educação básica como uma modalidade onde a 

escola  como um todo está preparada para acolher alunos incluídos, de forma justa e 

igualitária. 

 

 Figura 11 - A modalidade perspectiva inclusiva como uma realidade da educação básica 

 
Fonte: Autora (2020) 

Sabe-se que nos dias atuais a perspectiva inclusiva se faz cada vez mais presente e  

diante de toda repercussão que este tema traz junto de si para que o aluno com deficiência 

seja  inserido na sala de aula regular, é indispensável o papel do professor, portanto é na 

sua  formação que o mesmo deve ter contato com esta modalidade de ensino, para que haja 

a  concretização de uma escola inclusiva.  

Neste sentido, torna-se fundamental que através das políticas públicas sejam  

organizadas estratégias e diversidades de ensino, criando condições para que o licenciando  

desenvolva habilidades que facilitem a aplicação efetiva da inclusão quando o mesmo 

estiver  atuando como professor (CALDATO; OLIVEIRA, 2016).  

De acordo com Mendes (2012), além de ser um direito, a Educação inclusiva é 

uma  resposta inteligente às demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia 

não  homogeneizadora e desenvolve competências interpessoais. A sala de aula deveria 

espelhar a  diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso gera novas tensões e 

conflitos, mas  também estimula as habilidades morais para a convivência democrática. O 

resultado final,  desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação melhor para todos 
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(CALDATO;  OLIVEIRA, 2016).  

A figura 12 teve como finalidade questionar se a Unipampa oferta cursos/ 

seminários/palestras relacionados à educação inclusiva. 

 

Figura 12 - Avaliação sobre a modalidade de treinamento na Unipampa 

 
 

Fonte: Autora (2020)  
 

É de se reconhecer que é na instituição de formação docente que devem ser 

expostas ao licenciando ações educativas, sejam elas através de seminários, palestras ou 

cursos direcionados a perspectiva inclusiva, a fim de que os conhecimentos teóricos ali 

adquiridos  sejam validados neste contexto, pois é indispensável que a escola traga essa 

consciência por  parte dos educadores, possibilitando o acesso a reflexões teórico-práticas, 

permitindo que o  aluno crie uma visão crítica da realidade de forma que os mesmos 

alicercem projetos que  visem a transformação no processo de formação. Jesus e Effgen 

(2012) citam que o desafio  que se coloca para nós educadores, é construir um espaço onde 

a diferença de qualquer  natureza possa existir (CARVALHO; RIBEIRO, 2017).  

De acordo com Silva e Rodrigues (2011), isto requer investimento constante em  

práticas investigativas, problematizando o que acontece no cotidiano da sala de aula e  

buscando referenciais teóricos e epistemológicos que favoreçam a compreensão da  

aprendizagem. A ação investigativa de sua própria prática possibilitará ao professor “[...]  

compreender como ensinar e promover de fato a inclusão escolar de todos, com ou sem  

deficiência” (MIRANDA; FILHO, 2012, p. 145).  

A figura 13 apresenta sobre a indagação sobre Licenciatura em Ciências da 

Natureza  do campus Dom Pedrito preparar o futuro professor para atuar na sala de aula 

com aluno  incluído ( qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto que está na sala de 

aula, inclusive os  alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou  superdotação). 
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Figura 13 - A preparação do futuro docente para atuação com aluno incluído 

 
Fonte: Autora (2020)  

 

Para garantir o acesso e a permanência do aluno com deficiência e NEE, é 

necessário  que a principal peça, ou seja, o professor esteja preparado, certamente haverá 

muitos desafios,  portanto é imprescindível que a sua formação seja o principal auxílio 

nesse processo. O  mesmo deve acontecer através de práticas pedagógicas, educativas e 

diferenciadas, atendendo  os percursos de aprendizagem de cada estudante, de maneira que 

o futuro docente atue frente  a frente com alunos incluídos, em sala de aula, sob sua 

responsabilidade, adequando suas  condições e necessidades (MIRANDA; FILHO, 2012).  

Segundo afirmam Ramalho e Núñez (2011, p. 73), este tipo de formação:  
 

[...] é mais que instrução ou aprendizagem de conhecimentos e formação de 

habilidades e de competências, pois inclui, entre outras coisas, interesses, 

necessidades, intenções, motivações, caráter, capacidades, condutas, crenças, 

atitudes e valores. É o tipo de atividade que o professor se apropria da cultura 

profissional e modifica elementos chaves do seu agir profissional, de forma a 

influenciar no desenvolvimento profissional. 

 

Contribui, pois, para possibilitar condições para que os docentes possam refletir 

sobre  a sua prática, de forma a melhor atuar com as diferenças que se fazem presentes no 

alunado,  entre as quais aquelas decorrentes de deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e  altas habilidades/superdotação (MIRANDA; FILHO, 2012). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade, entende-se que a inclusão é defendida por lei, a escola deve garantir  

este direito e ser inclusiva, se adaptando às condições do aluno num contexto geral, o que  

perpassa pela estrutura do prédio, entre os quais: banheiros adaptados, piso tátil, elevador,  

rampas de acesso e como estratégias de ensino a disciplina de libras, bem como placas em  

braile, textos ampliados, placas sinalizadas, tecnologias assistivas, entre outros. É 

importante  que além da acessibilidade física e comunicacional, o sistema de ensino 

capacite seus  profissionais, tanto os que atuam na sala de aula como os demais, para que 

compreendam e  estejam abertos tanto para a inclusão educacional como a social.  

A inclusão é uma realidade, de acordo com a agência Brasil, em 2014, eram 

886.815  os alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do 

desenvolvimento  matriculados nas escolas brasileiras. Esse número tem aumentado ano a 

ano. Em 2018,  chegou a cerca de 1,2 milhão. Entre 2017 e 2018, houve aumento de 

aproximadamente 10,8%  nas matrículas, justificando a necessidade de discussões e de 

políticas públicas que garantam  o direito estabelecido pela constituição, reforçado na LDB 

e na resolução CNE/CP nº 2 de 20  de dezembro de 2019.  

O PNE estabelece que no Brasil todos os estudantes de 4 a 17 anos estejam  

matriculados na escola regular. Os estudantes com necessidades especiais devem ser  

matriculados preferencialmente em classes comuns, convivendo com os outros estudantes e  

ampliando as discussões sobre diversidade. Para isso, o Brasil deve garantir todo o sistema  

educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços  

especializados, públicos ou conveniados.  

Através desta informação, nota-se que a garantia de uma educação justa e 

igualitária  imposta pelas leis vem crescendo nas escolas, porém é fundamental que o 

cenário educacional  pense a respeito desta realidade e para tal a presente pesquisa analisou 

os pressupostos  inclusivos na formação de professores de ciências da natureza da 

Universidade Federal do  Pampa, campus Dom Pedrito, tanto no PPC do curso, como na 

concepção dos licenciandos.  

Em relação ao PPC, percebe-se que sua última versão de 2019, amplia a discussão 

no  que diz respeito à inclusão, passando de três menções da versão de 2013, para trinta. 

Este fato  mostra além da melhora significativa da discussão, que o NDE tem essa 

preocupação,  adaptando o texto considerando às leis, destacando como princípios as 

diretrizes  curriculares nacionais para formação inicial em nível superior, apresentados na 
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resolução  CNE/CP n.2 de 1º de julho de 2015. 

Cabe ressaltar que no ano corrente, em 30 de setembro de 2020, o atual presidente 

Jair Messias Bolsonaro, lançou o decreto nº 10.502, que “institui a Política Nacional de 

Educação Especial: equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida”, a qual 

determina a criação de centros de referência em ensino especial, segundo a descrição do 

mesmo, os pais deverão decidir onde os filhos deverão estudar, se em escolas de ensino 

regular, em uma escola especial ou escolas bilíngues de surdos. Portanto, esta nova 

legislação vem contra a todas as leis e aparatos legais que surgiram até os dias atuais em 

relação à educação inclusiva, nas quais constam que todos os alunos podem e devem 

estudar na mesma sala de aula independente das dificuldades ou diversidades. 

Sobre as concepções dos licenciandos, que totalizaram setenta e três, sendo a 

maioria  do sexo feminino (80,8%), 41,1 % de egressos e 58,9% acadêmicos da LCN, 

evidencia-se  pelas respostas dos sujeitos, que de nove perguntas, quatro foram de 

discordância, voltadas para: preparação do futuro docente para atuação com aluno incluído 

no curso; as disciplinas  desenvolvidas durante o curso que contemplam a educação 

especial e inclusiva garantem a  formação do professor inclusivo; as práticas pedagógicas 

com alunos incluídos vivenciadas  durante o curso são suficientes para que o licenciando 

sinta-se preparado para atuar na sala de  aula ; a perspectiva inclusiva, compreendida como 

uma modalidade onde a escola como um  todo está preparada para acolher alunos incluídos, 

de forma justa e igualitária, é uma realidade  da Educação Básica.  

E cinco foram de concordância, as quais se referem a: as atividades desenvolvidas 

na  Licenciatura em Ciências da Natureza estimulam a autonomia, a independência e o  

empoderamento de todas as pessoas; os espaço utilizados pela LCN na formação de  

professores favorece a comunicação, exemplificado por língua de sinais, placas em braile,  

textos ampliados, placas sinalizadas, tecnologias assistivas, entre outros; as temáticas  

relacionadas à Educação Inclusiva e à Educação Especial são devidamente discutidas 

durante  o curso de Ciências da Natureza da Unipampa campus Dom Pedrito; a Unipampa 

oferta  cursos/ seminários/palestras relacionados à educação inclusiva; a Licenciatura em 

Ciências da  Natureza do campus Dom Pedrito prepara o futuro professor para atuar na sala 

de aula com  aluno incluído (qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto que está na 

sala de aula,  inclusive os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas  habilidades ou superdotação).  

Diante da discussão, pesquisas e estudos que qualifiquem os pressupostos 

inclusivos ainda são necessários tanto no âmbito da universidade como do curso. 
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