
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

RAFAELA ROCHA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS – BA 

2016 



 

 

RAFAELA ROCHA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Educação em Ciências da 

Universidade Estadual Santa Cruz como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Educação em Ciências. 

Orientador: Prof. Dr. Maxwell Siqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS - BA 

 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O48        Oliveira, Rafaela Rocha de. 

                        Formação de professores de biologia na perspecti- 
                    va da inclusão de alunos com deficiência / Rafaela  
                    Rocha de Oliveira. – Ilhéus, BA: UESC, 2016. 

                  129 f. : il. ; anexos. 
                         
                   Orientador: Maxwell Roger da Purificação Siqueira. 
                   Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual  
               de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em 
               Educação em Ciências. 
                   Inclui referências e apêndices. 
                                                     
                   1. Ciências – Estudo e ensino. 2. Educação inclusi- 
               va. 3. Professores – Formação. 4. Inclusão escolar. 
               5. Professores de ciência – Formação. I. Título.  

                                            
                                                      CDD 507 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha filha, Bianca, que me acompanhou 

desde o meu ventre ao longo desta caminhada.   

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

   

Primeiramente a Deus por ter renovado minhas forças e iluminado meu caminho. 

À minha filha Bianca, que me mostrou através de seu olhar, seu cheiro e seu choro que 

eu poderia ir mais longe. 

Ao meu esposo Paulo Victor por todo amor, apoio e compreensão nos momentos mais 

difíceis dessa caminhada. Por entender minha ausência e me incentivar a buscar meus 

objetivos estando do meu lado em todos os momentos. 

Aos meus pais, em especial a minha mãe, pela ajuda, apoio e incentivo para que este 

sonho tornar-se realidade.  

Ao meu orientador Dr. Maxwell Siqueira, por todo ensinamento ao longo desta 

caminhada, dedicação durante minha formação e compreensão nos meus momentos de 

dificuldades.  

À amiga Viviane Borges Dias por toda amizade e conhecimento compartilhado. 

As professoras Ana Cristina Santos Duarte, Ana M. Canavarro Benite e Susana Couto 

Pimentel por terem aceitado o convite para compor a minha banca, além das valiosas 

contribuições para este trabalho. 

Durante o percurso do mestrado, tive a oportunidade de conviver com pessoas 

incríveis. Agradeço a todos, pois farão parte da minha história. Dentre tantos, gostaria de 

agradecer aos colegas da turma 2014.1 do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz e do grupo de estudos do Prof. Maxwell 

Siqueira. 

Em especial, agradeço a Acta Maciel, Hadassa Carmo, Micheângella Nascimento e 

Maíra Machado por todo incentivo para que eu adentrasse e concluísse essa jornada.  

E por fim, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB que 

possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

RESUMO 

 

A chegada da filosofia da inclusão preconizando uma educação de qualidade para todos, 

trouxe uma crise de paradigma para a escola tradicional brasileira. Os métodos inflexíveis de 

ensino, aprendizagem e avaliação não são suficientes para garantir a todos uma educação de 

qualidade. Apesar de entendemos que essa filosofia não depende apenas do docente em sala 

de aula, mas de uma série de fatores interno e externos à escola, optamos por lançar nosso 

olhar na formação inicial de professores. Compreendemos que esse momento na construção 

do ser professor tem um forte reflexo em sua prática educativa. Além disso, a literatura aponta 

a precariedade da formação de professores como uma das principais barreiras para a 

transformação da política da educação inclusiva. Nesse contexto, a presente pesquisa teve 

como objetivo geral, analisar a formação inicial dos licenciandos de Biologia da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), na perspectiva da educação inclusiva. Realizamos esta 

análise através das lentes dos estudos sobre deficiência, os quais nos ajudam a aceitar a 

deficiência como uma condição humana natural e possibilita novas maneiras de pensar a 

inclusão. Para isso, analisamos o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, por meio do 

seu Projeto Acadêmico Curricular (PAC), focando no fluxograma e nas ementas das 

disciplinas; do depoimento dos formandos, realizado por meio de questionário, a fim de 

verificar a compreensão dos licenciandos sobre a educação inclusiva; e na fala dos professores 

do curso para averiguar em que medida as disciplinas pedagógicas possuem espaço para 

discussão sobre a filosofia da educação inclusiva. Esses dados foram analisados à luz da 

Análise Textual Discursiva, possibilitando uma melhor compreensão do tema investigado a 

partir de textos produzidos das entrevistas e questionários. Identificamos na análise da 

pesquisa, que o fluxograma e a ementa do curso supracitado apresentam apenas duas 

disciplinas, de um total de 54 (3935 horas) que abordam a filosofia da educação inclusiva, 

sendo destas uma obrigatória (Língua Brasileira de Sinais) e uma optativa (Educação 

Inclusiva). Desta forma, percebe-se a pouca relevância dada à formação inicial de professores 

na perspectiva de uma educação inclusiva. Contudo, identificamos através dos depoimentos 

dos licenciandos e professores formadores que apesar de não aparecer de forma explícita, os 

conceitos da educação inclusiva permeiam o campo de estudo. Identificamos como resultados 

da pesquisa que há entre os participantes distintas compreensões sobre da educação inclusiva 

e distintas concepções sobre a inclusão do aluno com deficiência na escola regular entre os 

professores formadores. Além disso, existem desafios a serem superados pelo curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas para possibilitar a reflexão sobre a inclusão educacional. 

Contudo, o currículo vigente apesar de não contemplar em seu PAC pressupostos da educação 

inclusiva, configura-se como flexível para que os licenciandos tragam as necessidades da 

escola para universidade, oportunizando debates sobre a inclusão. Assim, as informações 

geradas por este estudo devem contribuir para ressignificar a formação de professores de 

Biologia na UESC, no desenvolvimento de culturas, políticas e práticas de inclusão.   

 

Palavras-chaves: Educação Inclusiva. Formação de Professores de Ciências. Formação 

Inicial de Professores. 

 

 

 



 

 

BIOLOGY TEACHER EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS 

WITH DISABILITIES INCLUSION 

 

ABSTRACT 

 

The arrival of the philosophy of inclusion advocating in quality education for all brought a 

paradigm crisis for the traditional Brazilian school. Teaching inflexible methods, learning and 

assessment are not enough to ensure a quality education for everyone. Although we believe 

that this philosophy does not only depend on the teacher in the classroom, but a series of 

internal and external factors to school, we have chosen to look at the initial teacher training. 

We understand this moment in the construction of being a teacher has a strong effect on 

his/her educational practice. Furthermore, the literature points out the precariousness of 

teacher education as one of the main barriers for the changing of the inclusive education 

policy. In this context, the present study aimed to analyze the initial teacher education of 

biology undergraduates at the State University of Santa Cruz (UESC) from the perspective of 

inclusive education. We performed this analysis through the lens of disability studies, which 

help us to accept disability as a natural human condition and enables new ways of thinking 

about inclusion. In this regard we analyze the degree course in Biological Sciences, through 

its Academic Curriculum Project (ACP), focusing on the flow chart and the menus of 

disciplines; in the testimony of the trainees, through questionnaire in order to check the 

understanding of undergraduates about inclusive education; and in the professors´ discourse to 

check in what extent the educational disciplines provide space for discussion about the 

philosophy of inclusive education. These data were analyzed from the perspective of Textual 

Analysis Discourse, enabling a better understanding of the investigated subject into the 

interviews and questionnaires. We identified in the analysis of the research, the flow chart and 

the menu of the mentioned course have only two subjects, 54 hours out of 3935 hours that 

address the philosophy of inclusive education, one of these mandatory (Brazilian Sign 

Language) and other optional (Inclusive Education). Hence, it can be noticed the little 

relevance given to the initial teacher education from the perspective of an inclusive education. 

However, we identified through the testimony of undergraduate teachers and professors that 

despite the concepts of inclusive education do not appear explicitly, they permeate the field of 

study. We identified as the research results that there are among the participants different 

understandings about inclusive education and different concepts about the inclusion of 

students with disabilities in regular schools among professors. Moreover, there are challenges 

to be overcome by the degree course in Biological Sciences to enable the reflection on the 

educational inclusion. However, the current curriculum despite not contemplating in his ACP 

assumptions of inclusive education appears as flexible so that the licensees bring the school 

needs to university, providing opportunities for discussions on inclusion. Thus, information 

generated by this study should help to reframe the teacher education of biology teachers at 

UESC, the development of cultures, the policies and practices of inclusion. 

 

Keywords: Inclusive Education. Science Teacher Education. Initial Teacher Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo, e todo meu interesse pela educação inclusiva, teve origem a partir da 

leitura do livro ‘Aventuras na escuridão’, do autor cego chamado Tom Sulivan. O livro é parte 

de sua biografia e relata um período de férias na adolescência, evidenciando sua luta, como 

uma pessoa com deficiência visual, para consegui frequentar a escola regular. Esse livro me 

fez repensar em que tipo de professora eu estava me tornando, já que até então os alunos com 

deficiência nunca estiveram presentes como público nos planejamentos ou planos de aula que 

eu elaborei. 

O que é relevante observar, é que mesmo passando quase duas décadas no ambiente 

escolar, contando com a educação infantil, o fundamental I e II, o ensino médio e toda 

graduação, não fui provocada a questionar sobre o lugar do aluno com deficiência na escola. 

Durante o ensino fundamental, tive uma colega com deficiência na sala de aula, mas nunca 

percebi que os professores tivessem preocupação com o que ela aprendia. Apenas suas provas 

eram separadas e, de alguma forma, a maior parte das pessoas da escola (inclusive eu) 

entendia que o fato da escola aceitá-la já era um grande feito. De alguma forma, ficava 

evidente o consenso de que aquele não era o melhor espaço para ela aprender, e/ou que ela 

não precisaria adquirir os mesmos saberes dos alunos ditos normais.  

Ainda hoje, agora na posição de professora, percebo que muitos pares não conseguem 

perceber o aluno com deficiência como um cidadão e garantir seus direitos de construção do 

conhecimento. Infelizmente, esta é a cultura que permeia grande parte da educação brasileira. 

Mas, por sorte, a leitura tem a capacidade de nos fazer repensar, refletir e olhar por outros 

ângulos situações e espaços que, por vezes, fazemos parte. Desse modo, apesar da dificuldade 

em encontrar orientação, já que essa é uma área ainda pouco pesquisada na minha região, 

tenho tentado compreender a real situação do paradigma da educação inclusiva com o olhar 

para a formação de professores de Ciências. Acredito que a construção de uma nova cultura 

inclusiva na educação brasileira deva ter sua origem principalmente na formação inicial de 

professores, pois esse é o principal ambiente de (re)construção do conhecimento profissional. 

Nessa perspectiva, o posicionamento da universidade frente ao paradigma educação inclusiva 

se mostra de extrema importância.  

Durante a produção do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação, que 

por sinal foi no mesmo curso que agora proponho analisar, dei meu primeiro passo para 

questionar minhas inquietações a respeito da educação inclusiva. Nesse estudo objetivei 

analisar o processo de ensino na disciplina de Ciências para alunos cegos da modalidade 
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Ensino de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas municipais na cidade de Ilhéus, Bahia. Como 

resultado, identifiquei à fatídica realidade de alunos que integravam a sala de aula, mas não 

estavam incluidos no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências. Por outro 

lado, identificamos que no Centro de Referência à Inclusão Escolar (CRIE), interessantes 

materiais da área de Ciências tinham sido desenvolvidos, mas os professores da escola regular 

desconheciam esses recursos. Assim, percebemos a falta de comunicação entre espaços que 

deveriam trabalhar de forma colaborativa para que a inclusão fosse efetiva na sala de aula. 

Diante do exposto, proponho analisar como a filosofia da educação inclusiva tem 

movimentado a formação docente. Desta vez, olhando o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC), através do Projeto Acadêmico 

Curricular (PAC), da percepção dos alunos e a fala dos professores do curso. A seguir, 

apresento o contexto que me levou a desenvolver este estudo e seus objetivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A filosofia
1
 da educação inclusiva tomou impulso no Brasil na década de 1990, 

influenciada principalmente por documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994). Esse documento reafirmou o direito que todas as pessoas têm à educação, 

defendido pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos e acrescentou que isso se 

estendia “[...] a todas as crianças, independente das suas condições físicas, sociais, linguísticas 

ou outras.” (UNESCO, 1994, p. 1). A grande inovação desse documento foi atribuir à escola a 

responsabilidade de desenvolver ações didático-pedagógicas para educar todas as crianças, 

incluindo aquelas com deficiência, como condição para uma educação de qualidade. Destarte, 

a educação inclusiva não se resume apenas a retirada de barreiras para o aluno com 

desenvolvimento atípico, mas compreende um processo de reestruturação educacional em que 

qualidade de ensino é garantida para todos (FONSECA-JANES, 2010).  

Nesse contexto, a escola brasileira tem sofrido enormes mudanças, principalmente 

com o aumento do número de matrículas de alunos com deficiência em classes comuns. O 

relatório apresentado pelo Censo da Educação Básica no período de 2008 a 2014 mostrou um 

crescimento de 87,5% das matrículas dos alunos com necessidades educacionais especiais 

incluídos nas escolas regulares (BRASIL, 2015). De acordo com o Censo de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45 606 048 pessoas ou 23,9% da 

população brasileira possui algum tipo de deficiência (BRASIL, 2012a). Na região nordeste a 

prevalência do número de pessoas com deficiência situa-se acima da média nacional com 

26,63%, representando mais de um quarto da população nordestina. Em contrapartida, “as 

pessoas com deficiência apresentaram taxas de alfabetização menores do que a população 

total em todas as regiões brasileiras” (BRASIL, 2012a, p. 16). Apesar de não demonstrar sua 

completude, o crescente número de matrículas desses alunos indica um significativo aumento 

de pessoas que estavam segregados do ensino regular. Nesse sentido, a proposta de educação 

para todos trouxe uma crise de paradigma para a escola tradicional. Os métodos inflexíveis de 

ensino, aprendizagem e avaliação não são suficientes para garantir a todos uma educação de 

qualidade (FERREIRA, 2015). 

Entendemos que a filosofia da educação inclusiva não depende apenas do professor 

em sala de aula, mas de uma série de fatores interno e externos à escola. Contudo, optamos 

por lançar nosso olhar na formação inicial de professores, pois compreendemos que esse 

                                                             
1 Utilizamos o termo “filosofia da educação inclusiva” por acreditar que represente melhor a complexidade da 

inclusão escolar que não se resume a metodologia utilizada na sala de aula, mas, compreende o reconhecimento 

da diferença como uma variação humana natural por todos os sujeitos que participam do ambiente educacional. 
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momento da construção do ser professor tem um forte reflexo em sua prática educativa. 

Assim, um dos desafios trazidos pela inclusão, sem dúvida é o processo de formar docentes 

que reflitam sobre sua prática de modo que se torne inclusiva.  

Alguns estudos indicam que um dos obstáculos, para a formação de professores, é a 

inércia dos cursos de licenciatura para dar conta de atender esse novo público (VILELA-

RIBEIRO; BENITE, 2011b; PEDROSO; CAMPOS; DUARTE, 2013), além da escassez de 

pesquisas para analisar a organização destes cursos frente às políticas de inclusão. 

Segundo Camargo e Nardi (2007), a partir da década de 90 as pesquisas para educação 

inclusiva no ensino de Ciências concentravam-se em estratégias de ensino para alunos com 

deficiência, como por exemplo, o desenvolvimento de materiais didáticos. É indiscutível a 

necessidade de desenvolvimento de recursos didáticos focados na inclusão, mas paralelo a 

isso, deve-se pensar na formação de professores, pois são eles os principais agentes de 

qualquer mudança educacional (BEJARANO; CARVALHO, 2003). Quando se olha para as 

pesquisas na área de ensino de Ciências na perspectiva da inclusão, nota-se que pouco tem 

sido produzido com o foco na formação de professores, representando assim, uma lacuna, 

principalmente na formação inicial (ROCHA-OLIVEIRA; DIAS, 2013). 

Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2010) destacam, dentre as principais dificuldades 

na inclusão escolar, a baixa expectativa em relação aos alunos com deficiência – o chamado 

ableísmo
2
 - e a falta de capacitação docente. Realidade que pode ser resultado de uma 

formação inicial que não contempla discussões sobre as potencialidades dos alunos por meio 

da inclusão. 

Desde 2002, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, Resolução CNE CP n°1/2002, foi instituído que os currículos dos cursos 

de formação de professores deveriam dar conta de desenvolver competências para o 

atendimento a diversidade e contemplar conhecimentos sobre a inclusão de alunos com 

deficiência. Isso foi ratificado com Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior, Resolução CNE CP nº1/2015, que também garante currículos da formação 

incial que contemplem conteúdos específicos, dentre outros, sobre direitos humanos e 

educação especial. Contudo, alguns autores (MESQUITA, 2007; FONSECA-JANES, 2010; 

FERNANDES, 2012; OLIVEIRA; BENITE, 2015) indicam que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) não se estruturaram adequadamente para suprir a formação de futuros 

professores da educação básica para o processo de inclusão escolar. 

                                                             
2
 Segundo os autores Valle e Connor (2014, p. 39) ableísmo é “Crença de que as pessoas fisicamente aptas são 

superiores àquelas que têm deficiências.”. 
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As IES são consideradas locus da produção e distribuição do conhecimento, que deve 

servir à sociedade. Portanto, a produção do conhecimento deve partir da investigação de 

problemas historicamente produzidos nela (FELDEN; KRONHARDT, 2011). A universidade 

é um bem público e mantido pela sociedade para, de alguma forma, servi-lá. Porém, 

geralmente, a ponte que liga a universidade à sociedade sofre frequentes interrupções onde, o 

conhecimento produzido no mundo acadêmico não chega à sociedade, e as demandas sociais 

não são amplamente estudadas pelo mundo científico. Uma dessas demandas é a formação de 

professores de Ciências para atuar na educação básica em salas com alunos com deficiência. 

De fato, cabe às IES formar, além de outros profissionais, sujeitos para docência 

capazes de pensar e atuar na vida escolar e social, inclusive modificando, se necessário, a 

própria formação oferecida por esta. Desta forma, torna-se importante olhar para os cursos de 

licenciatura, pois como destaca Vilela-Ribeiro e Benite (2011b), o currículo expressa as 

percepções dos professores constituintes do grupo que o elaborou, sobre que tipo de 

profissional deve ser formado. Assim, o contexto para qual se pretende formar tais 

profissionais deve ser de suma importância, no que diz respeito às competências que devem 

ser desenvolvidas.  

Baseado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008a) os alunos considerados público alvo da educação especial como 

parte do processo de inclusão na educação básica são aqueles com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento (autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil) e 

altas habilidades/superdotação. Contudo, neste estudo o foco foi à formação de professores de 

Ciências e Biologia para atuar com alunos com deficiência.  

Definir o público alvo dentro da educação inclusiva foi crucial para um maior 

aprofundamento na análise da pesquisa, já que a educação inclusiva abarca amplas questões 

de grupos com status de minorias caracterizadas por fatores econômicos, religiosos, de 

gênero, entre outros. O grupo escolhido foi dos alunos com deficiência, já que esse grupo 

representa o principal alvo da educação inclusiva no Brasil (CROCHÍK, 2015). De acordo 

com o Art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão, pessoa com deficiência é aquela que, 

 
[...] tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. (BRASIL, 2015b, p. 20). 
 

Após o termo deficiência se tornar um conceito político houve várias redefinições, 

entre elas, pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais, pessoa 
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com deficiência, pessoa deficiente, porém “ainda hoje não há consenso sobre quais os 

melhores termos descritivos” (DINIZ, 2007, p. 20). Para os defensores do modelo social 

britânico a deficiência deve ser entendida como identidade do sujeito e não como um anexo à 

pessoa. Assim, pessoa deficiente ou deficiente seria o termo mais correto a ser utilizado. 

Contudo, segundo Sanchez (2010, p. 52) o termo deficiente coloca “a condição ‘deficiente’ 

apenas na pessoa, como uma característica intrínseca do indivíduo”, tirando a 

responsabilidade da sociedade.  

Apesar de entendermos a deficiência como uma situação de opressão do sujeito, neste 

estudo optamos pela utilização do termo: pessoa com deficiência. De acordo com a Portaria 

2.344 de 03 de novembro de 2010 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, as terminologias portadores de necessidades educativas especiais, portadores 

de necessidades especiais e pessoas portadoras de deficiência foram substituídos pelo 

termo pessoa com deficiência. Esse termo é muito utilizado nos debates sobre o modelo 

social da deficiência nos Estados Unidos e o mais novo instrumento normativo que versa 

sobre educação inclusiva no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015b), também 

utiliza o termo pessoa com deficiência. 

A questão de pesquisa proposta também tem sua origem no levantamento feito por 

Rocha-Oliveira e Dias (2013) nas escolas estaduais e municipais da cidade de Ilhéus, que 

mostrou dentre outros aspectos, o crescente número de alunos com deficiência matriculados 

em classes regulares e a necessidade de repensar a formação de professores de modo que a 

educação inclusiva seja contemplada nos cursos de licenciatura da região cacaueira do sul da 

Bahia. Também como resultado da referida pesquisa foi observado à resistência dos 

professores em participar dos cursos de formação continuada, já que a maioria desacredita que 

possa se concretizar a inclusão em um ambiente formativo. Essa postura demonstra o reflexo 

de uma formação inicial excludente e de crenças que não foram repensadas nas licenciaturas.  

Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas (LCB) da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC) dá conta de uma 

formação docente que contemple a inclusão de alunos com deficiência na educação básica? 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo geral, analisar o curso de LCB da UESC na 

perspectiva da educação inclusiva. Para tanto propomos: 

 Investigar o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso de LCB tendo 

como referência a perspectiva da inclusão; 

 Averiguar em que medida as disciplinas pedagógicas possuem espaço para 

discussão sobre a filosofia da educação inclusiva; 
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 Verificar a compreensão dos licenciandos e docentes do curso de LCB sobre a 

educação inclusiva. 

É importante esclarecer que o fato de analisarmos a formação inicial do curso de LCB 

não nos limita a percebê-lo como único momento de formação desses licenciandos. Afinal, de 

acordo com Tardif (2000) os saberes profissionais dos docentes são temporais. Ou seja, esses 

saberes, por vezes, estão mais relacionados à sua história de vida do que com sua formação 

profissional. Contudo, a formação inicial representa um momento relevante na constituição do 

ser professor, já que nela estão os conhecimentos disciplinares, didáticos e pedagógicos que o 

professor deve dominar para um bom desempenho na sala de aula. 

A organização desta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O Capítulo 1 

consiste em um ensaio teórico sobre conceitos, políticas públicas e principais autores, que 

versam sobre educação inclusiva tendo como foco a pessoa com deficiência. Também 

discorremos sobre o modelo social da deficiência, a fim de reconhecer a diferença como uma 

variação humana natural e finalizamos com reflexões a respeito da relação do professor com 

inclusão educacional. 

No Capítulo 2 trazemos brevemente os caminhos já percorridos pela área de formação 

de professores de Ciências, como forma de nos ajudar a olhar o curso de LCB da UESC. Em 

seguida, traçamos um panorama da área supracitada, por meio de um levantamento 

bibliográfico de publicações que abordaram a formação de professores de Ciências e Biologia 

para uma atuação inclusiva. Além disso, discorremos sobre o currículo dessa formação. 

Descrevemos com detalhes, no Capítulo 3, os caminhos metodológicos deste estudo 

para atingir nosso objetivo principal, que foi analisar o curso de LCB da UESC na perspectiva 

da educação inclusiva. Para isso: discorremos sobre a pesquisa qualitativa; apresentamos o 

campo de estudo, PAC do curso de LCB e os participantes da pesquisa; e por fim, discutimos 

sobre a Análise Textual Discursiva (ATD) e apresentamos as categorias e inferências 

produzidas nesta análise. 

O Capítulo 4 foi dividido em dois momentos: no primeiro, apresentamos discussões 

relativas à análise documental do PAC; e no segundo, apresentamos às compreensões da 

análise dos questionários e transcrições das entrevistas, a luz da ATD. Como discussão 

produzimos dos metatextos as seguintes categorias emergentes: Compreensão da educação 

inclusiva; Concepções sobre a inclusão do aluno com deficiência; e Formação docente 

para uma prática inclusiva. 
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No último capítulo, apresento as considerações finais deste estudo retomando aspectos 

centrais da pesquisa, cujo objetivo foi analisar o curso de LCB da UESC na perspectiva da 

educação inclusiva.  
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1. A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EM FOCO AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

O crescimento de qualquer mudança social é 

acompanhado por desafios. 

Connor (2014) 

 

Neste capítulo buscamos apresentar, com base em marcos históricos, documentos 

oficiais e referenciais teóricos, os desdobramentos da educação inclusiva no cenário 

brasileiro. Além disso, utilizamos como lente para compreender a educação inclusiva os 

estudos sobre deficiência na educação. Assim, empregamos como aporte teórico as produções 

que versam sobre direitos humanos, inclusão, educação especial e deficiência.  

 

1.1. Os direitos humanos e a educação inclusiva no Brasil 

 

A relação dos direitos humanos com a área da educação se tornou mais consistente, no 

Brasil, após o golpe civil e militar de 1964 (SILVA, 2015a). Nesse período, após a restrição 

por parte do Estado da divulgação de conhecimentos e informações, a sociedade ansiava pela 

reconstrução da democracia no país e o direito à liberdade de expressão. Seguindo o 

raciocínio de Costa (2015), a garantia do direito a educação dos grupos com status de 

minorias historicamente excluídas seria fundamental para o fortalecimento da democracia, já 

que seus pilares, a liberdade e a igualdade de direitos, devem ser retroalimentados com 

apropriação de informações e conhecimentos frutos de uma educação crítica. Além disso, 

como relata Mendes (2006): 

 
Os movimentos sociais pelos direitos humanos, intensificados basicamente 

na década de 1960, conscientizaram e sensibilizaram a sociedade sobre os 

prejuízos da segregação e da marginalização de indivíduos de grupos com 
status minoritários, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou 

criança uma prática intolerável. Tal contexto alicerçou uma espécie de base 

moral para a proposta de integração escolar, sob o argumento irrefutável de 

que todas as crianças com deficiências teriam o direito inalienável de 
participar de todos os programas e atividades cotidianas que eram acessíveis 

para as demais crianças. (MENDES, 2006, p. 388). 

 

Como citado no trecho acima, nesse período defendia-se a integração de todos os 

alunos no ensino regular
3
, porém, esse movimento seguia um posicionamento praticamente 

                                                             
3 Neste trabalho os termos “escola comum” e “escola regular” serão usados como sinônimos. Contudo 

entendemos que as escolas especiais, desde que legalmente regularizadas nos devidos órgãos, também são 

instituições de ensino regular (PLETSCH, 2014). 
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acrítico em relação à escola. Ainda segundo Mendes (2006) o fator determinante para essa 

mudança de filosofia foi à crise mundial do petróleo pela qual o mundo passava. No contexto 

de uma crise econômica mundial, manter um sistema educacional paralelo ao sistema regular 

de ensino seria muito dispendioso para um país em desenvolvimento. Contudo, outros fatores 

como as ações políticas de grupos organizados, os benefícios das classes integradas, e as 

bases empíricas de pesquisas educacionais auxiliaram na reafirmação da filosofia da 

integração. 

A proposta do mainstreaming, traduzido no Brasil como integração, preconizava a 

colocação seletiva dos estudantes com deficiência na escola regular, ao mesmo tempo em que 

oferecia a contínua oferta de serviços da educação especial com o mínimo possível de 

restrição nos serviços educacionais (MENDES, 2006). Essa proposta tem como base os 

princípios de normalização, que defende o direito da pessoa com deficiência compartilhar de 

condições de vida o mais próximo possível das pessoas comum (MENDES, 2010). À moda 

brasileira, a integração escolar recebeu várias críticas, já que “não foi oferecido o referido 

conjunto de serviços de maneira a garantir que o encaminhamento respeitasse as 

características individuais e as necessidades das pessoas” (PRIETO, 2006, p. 39). Assim, 

criou-se uma rejeição por esses alunos nas salas de aulas regulares, principalmente os 

indivíduos com graus mais severos de limitação e, segundo Prieto (2006) o resultado foi à 

permanência de alunos com deficiência em instituições especializadas ou em salas especiais 

no ensino regular. Para Borges, Pereira e Aquino (2012), 

 

[...] existem diversos pontos de vista sobre a integração, mas que é preciso 

identificar os mecanismos gerados na sociedade capitalista, que reforçam a 
ideia de que as pessoas com necessidades educativas especiais não estão 

integradas na sociedade. Afirma que a integração não deve implicar em tirar 

a pessoa do estado de não participação e/ou do estado de inércia, pois, na 
verdade, essas pessoas nunca estiveram fora da sociedade. A sociedade 

capitalista, que se preocupa com o valor da troca de mercadoria, é que define 

que todos têm um papel definido dentro dessa mesma sociedade. Nessa 

perspectiva, o princípio de integração deseja inserir os indivíduos com 
necessidades educativas especiais na sociedade, de onde, porém, eles nunca 

estiveram fora. (BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012, p. 3).  

 

Nesse sentido, os autores defendem que as pessoas com deficiência não estão fora da 

sociedade para serem integradas. A proposta de integração escolar tem como suporte os 

valores da sociedade capitalista onde todos tem uma função definida a cumprir. Apesar dessa 

proposta reconhecer a igualdade de direitos entre os alunos, ela iguala o desigual e assume 

posição de intolerância a diferença (BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012). 
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O período de redemocratização foi bastante favorável para os grupos com status de 

minoria lutarem por sua cidadania. Em especial, a Organizações das Nações Unidas (ONU) 

declarou o ano de 1981 como Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD). Esse fato 

trouxe mais ímpeto ao movimento, já que a sociedade foi chamada a olhar para as pessoas 

com deficiência como cidadãos. No Brasil, no ano de 1980, já tinha sido realizado em Brasília 

o I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, dando visibilidade às 

reivindicações das pessoas com deficiência e reafirmando a força desse movimento social 

(LANNA JÚNIOR, 2010). Além disso, o movimento social das pessoas com deficiência 

participou ativamente no processo constitucional da Assembléia Nacional Constituinte 

(ANC), por meio de audiências públicas convocadas pelas distintas comissões e garantiram 

seu espaço na Constituição Brasileira.  

Assim, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), tendo 

como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e apoio das 

instituições organizadas da sociedade civil, destacou-se como marco nacional de defesa de 

direitos e no respeito à diversidade e às diferenças. Esse documento definiu como meta, no 

Art. 3º inciso IV, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, p. 13). Além de garantir o 

direito de todos a educação, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 1988, p. 121). 

É importante lembrar, que apesar de ser dada ênfase neste estudo para à luta das 

pessoas com deficiência, esse grupo também ficou marginalizado dentre os movimentos 

sociais da década de 80. Ainda hoje percebemos que as discussões sobre questões de gênero, 

raça, etnia, por exemplo, estão muito a frente das discussões sobre deficiência. “Se pensarmos 

a inclusão em termos de direitos civis, algum professor tem o direito de excluir um aluno 

baseando-se na deficiência?” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 82). Não, do mesmo modo que 

não podemos excluir um aluno com base na raça, gênero, classe social, etc. Contudo, a 

exclusão baseada na deficiência acontece. 

No ano seguinte a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, a Lei n. 

7.853/1989 definiu como crime a não aceitação da matrícula de um aluno devido sua situação 

de deficiência, em qualquer nível de ensino. Porém, nesse momento as escolas não buscavam 

se adaptar para receber esses alunos. Assim, essa lei cita que a escola devia viabilizar “a 

matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 

pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem ao sistema regular de 

ensino.” (BRASIL, 1988, p. 1, grifo nosso). Como destacado no trecho da lei, apesar da 
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obrigatoriedade da matrícula, as escolas tinham o poder de decidir quais alunos eram capazes 

de integrar a escola regular. Desse modo, “a maior parte das crianças que tinham deficiências 

‘moderadas’, ‘graves’ ou ‘múltiplas’ não recebiam educação pública.” (VALLE; CONNOR, 

2014). 

Contudo, só na década de 1990, com a Declaração Mundial de Educação para Todos 

(UNESCO, 1990) e posterior Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que as políticas 

públicas de educação inclusiva começaram a ser estimuladas no Brasil e no mundo. Apesar de 

reconhecer os eventos que originaram esses documentos como marcos mundial na história do 

movimento de inclusão, Mendes (2006) relata a grande influência da cultura norte-americana 

sobre a educação inclusiva. Uma evidência desse fato seria a própria palavra “inclusão” que 

na década de 1990, já era utilizada nos Estados Unidos enquanto na Europa ainda era 

utilizado o termo “integração” com a proposta de colocação seletiva no contínuo de serviços 

(MENDES, 2006).  

Antes da popularização dos princípios da inclusão nos Estados Unidos, o sistema 

educacional desse país passou por algumas reformas. A mais recente conhecida como 

“movimento de reestruturação escolar”, ampliou o foco dos problemas educacionais e buscou 

por “[...] mudanças nas formas como as escolas eram organizadas, melhoria do status da 

profissão docente (com aumento de salários, por exemplo) e revisão do sistema de 

financiamento das escolas, com ênfase na gestão local ou descentralizada dos recursos [...]” 

(MENDES, 2006, p. 392). Paralelamente a essas reformas, ocorreram movimentos na 

educação especial que influenciaram a proposta de inclusão escolar. Os dois movimentos 

ficaram conhecidos como “Iniciativa da Educação Regular” e “Inclusão Total” 
 4

.  

Após esse momento, os movimentos da educação geral e especial nos Estados Unidos 

se uniram e passaram a defender duas correntes: da “educação inclusiva” e da “inclusão total” 

(MENDES, 2006). Ambas defendiam a educação de qualidade para os alunos, contudo, a 

primeira deixa aberta as oportunidades para os alunos serem escolarizados em outro ambiente. 

Já a proposta de “inclusão total” defende a eliminação da educação especial e a escolarização 

do aluno com deficiência exclusivamente na escola regular. Essa dicotomização, que também 

é encontrada no atual debate da educação inclusiva no Brasil, é fruto da influência norte-

americana. 

Mendes (2006) destaca mais dois pontos em que o desenvolvimento da política de 

inclusão se assemelha a dos Estados Unidos, são elas: o reducionismo equivocado da 

                                                             
4
 Os termos “Iniciativa da Educação Regular” e “Inclusão Total” segue respectivamente a tradução de “Regular 

Education Initiative” e “full inclusion” também utilizada no artigo da autora Enicéia G. Mendes (2006). 
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educação inclusiva ao público da educação especial; e a influência das ciências jurídicas na 

construção das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Segundo Valle e Connor 

(2014, p. 84) é comum a educação inclusiva ser compreendida como “[...] dizendo respeito 

apenas à participação de crianças com deficiência na educação geral, sem ter de conquistar o 

seu espaço por meio do desempenho, como as crianças sem deficiência.” Contudo, a filosofia 

inclusiva aborda muito além da deficiência, mas o direito de todas as crianças a um ambiente 

escolar diverso, criativo e democrático.  

Portanto, trouxemos algumas questões importantes da educação inclusiva nos Estados 

Unidos, pois além de serem os prováveis precursores dessa filosofia, podemos nos situar 

historicamente sobre esse movimento. É importante destacar que apesar da influência norte-

americana, não devemos comparar a educação estadunidense com a educação brasileira, já 

que apresentam contextos sociais, políticos e educativos muito distintos. No entanto, não 

podemos negar que lidamos com uma filosofia importada e que apesar de representar “[...] um 

alinhamento ao modismo, é também uma questão de valor e, portanto de um imperativo moral 

para as sociedades democráticas.” (MENDES, 2006, p. 401).  

No Brasil o principal alvo da educação inclusiva são os alunos com deficiência 

(PLETSCH, 2014; CROCHÍK, 2015). O fato de estes serem o principal alvo da educação 

inclusiva, também se deve a crescente procura desse público pelas escolas regulares. Como já 

citado na introdução deste estudo, o crescimento de matrículas de “alunos incluídos” na rede 

pública de ensino, cresceu 87,5% de 2008 a 2014 (BRASIL, 2015). Apesar dos dados do 

censo escolar serem imprecisos, já que “não há no país diretrizes claras para a notificação, e 

muito menos para a classificação categorial” dos alunos (MENDES, 2006, p. 398), é notório o 

aumento da visibilidade das pessoas com deficiência no ambiente escolar. De acordo com 

Prado (2015, p. 118) essas pessoas “[...] demandam atitudes e provocam reflexões a respeito 

de uma educação que atenda às necessidades de todos os indivíduos.”. No entanto, essa 

reflexão só se concretiza quando há ação do grupo escolar para perceber a diversidade como 

um rico recurso de aprendizagem. 

Nesse contexto, queremos destacar uma denúncia na atual realidade da educação 

brasileira. Segundo Bueno (2004), temos os chamados “excluídos no interior” das escolas, os 

quais passam, por vezes, despercebidos através de programas de aceleração, sistemas de 

ciclos, progressão continuada, etc. Segundo Pletsch (2014, p. 42) a concepção de política 

pública de estar e permanecer na escola acabam por vislumbrar “[...] uma garantia da 

diminuição das desigualdades sociais, o que serve para abafar o debate sobre a finalidade e a 

baixa qualidade de aprendizagem oferecida atualmente na Educação Básica.”. Como resultado 
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dessa situação, temos os altos índices de analfabetismo funcional da população brasileira que 

não atinge só a educação básica, mas também a educação superior (OLIVEIRA, 2012). 

Dentro do grupo dos “excluídos no interior” das escolas, sem dúvida, também se encontram 

muitos alunos com deficiência que, por vezes, são esquecidos nos cantos das salas e não tem 

oportunidade de participar do processo de ensino e aprendizagem. Esse processo é 

denominado por Pimentel (2012, p. 151) de “pseudoinclusão [...], que em sua prática é muito 

mais perverso que a segregação, por promover uma violência simbólica, gerando no outro, no 

diferente o sentimento de incapacidade e não pertencimento.”. 

Na década de 1990, os documentos internacionais passaram a influenciar a formulação 

das políticas públicas da educação inclusiva. Nesse contexto, a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), que é uma resolução das Nações Unidas produzida na Conferência 

Mundial sobre Educação Especial, reafirmou o direito de que todas as pessoas têm à 

educação, defendido pela Declaração sobre Educação para Todos e acrescentou que isso se 

estendia “[...] a todas as crianças, independente das suas condições físicas, sociais, linguísticas 

ou outras.” (UNESCO, 1994, p. 1). Esse documento traz de inovador que uma educação de 

qualidade deve apresentar uma “[...] pedagogia centrada nas crianças, susceptível de educar a 

todas com sucesso, incluído as que apresentam graves incapacidades.” (UNESCO, 1994, p.  

1). Deste modo, a educação inclusiva não se resume a retirada de barreiras para o aluno com 

deficiência, mas compreende um processo de reestruturação educacional em que qualidade de 

ensino é garantida para todos (FONSECA-JANES, 2010). De acordo com Mendes (2006): 

 

A inclusão [...] estabelecia que as diferenças humanas eram normais, mas ao 

mesmo tempo reconhecia que a escola estava provocando ou acentuando 

desigualdades associadas à existência das diferenças de origem pessoal, 

social, cultural e política, e por isso pregava a necessidade de reforma 

educacional para prover uma educação de qualidade para todas as crianças. 
(MENDES, 2006, p. 395, grifo nosso). 

 

Como exposto no trecho acima, a proposta de educação para todos trouxe uma crise de 

paradigma para a escola tradicional. Os métodos inflexíveis de ensino, aprendizagem e 

avaliação não são suficientes para garantir a todos uma educação de qualidade (FERREIRA, 

2015), sendo necessária uma reforma educacional a fim de acolher a diversidade.  

Outra consequência importante da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) foi à 

abrangência do conceito de necessidades educacionais especiais. Segundo Santos (2000):  

 

[...] o conceito de necessidades educacionais especiais passou a incluir, além 

das crianças portadoras de deficiência, aquelas que estejam 
experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as 
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que estejam repetindo continuamente o ano escolar, as que sejam forçadas a 

trabalhar, as que vivem nas ruas ou que moram distantes de qualquer escola, 

as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as 
que sejam vítimas de guerras e conflitos armados, as que sofrem de abusos 

contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que estão fora da escola, por 

qualquer motivo que seja. (SANTOS, 2000, p.5, grifo nosso).  

 

Assim, essa definição abrange que as necessidades educacionais especiais, são 

plausíveis de pertencimento não só pelo aluno com deficiência, mas qualquer um está sujeito 

a tê-las, ao menos temporariamente. Nesse sentido, a filosofia da educação inclusiva traz 

benefícios a todos, pois a própria condição humana nos coloca na situação de 

interdependência (DINIZ, 2014).  

Apesar de não existir um consenso em relação ao conceito de educação inclusiva, sua 

ação perpassa a matrícula do aluno com deficiência na escola regular ou sua presença na sala 

de aula comum. Matricular um aluno com deficiência em uma escola de ensino regular 

representa o processo de integração, parte importante para a inclusão, porém não garante a 

aprendizagem significativa. Segundo Machado (2011): 

 
A inclusão escolar leva em consideração a pluralidade das culturas, a 

complexidade das redes de interação humanas. Ela não está limitada à 

inserção de alunos com deficiência nas redes regulares de ensino, pois 

beneficia todos os alunos, com e sem deficiência, que são excluídos das 
escolas comuns, e denuncia o caráter igualmente excludente do ensino 

tradicional ministrado nas salas de aulas do ensino regular. (MACHADO, 

2011, p. 69).  
 

Deste modo, a educação inclusiva abrange sua aplicação à subjetividade de cada 

aluno, já que cada um possui sua particularidade e/ou dificuldades no processo de 

aprendizagem (PRIETO, 2006). Seu objetivo, diferente do modelo de ensino tradicional, é 

“promover aprendizagens necessárias à vida em sociedade” (PRIETO, 2006, p. 33) e 

possibilitar múltiplas formas de aprendizagem a alunos com e sem deficiência.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/1996 trouxe um 

capítulo específico para educação especial. Apesar desse documento preconizar que os 

sistemas de ensino assegurassem currículo, metodologias e recursos específicos para atender 

as necessidades individuais dos alunos, definiu a educação especial como modalidade da 

educação escolar (BRASIL, 1996). Nesse sentido, Prieto (2006) destaca que deve-se 

considerar as controvérsias atribuídas ao termo modalidade e, nesse caso, o entendimento é 

que a educação especial deve estar presente em toda educação básica para garantir uma 

educação na rede regular.  
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Em 1997, os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

trouxeram a discussão sobre a pluralidade cultural. Dentre seus objetivos consta: 

  
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais (BRASIL, 1997, p. 7, grifo nosso). 

 

Como consta no trecho acima, os PCN de 1997 também traziam em sua estrutura 

questões relacionadas à valorização da diversidade. Além disso, atribuía ao professor o papel 

de “organizar e coordenar as situações de aprendizagem, adaptando suas ações às 

características individuais dos alunos, para desenvolver suas capacidades e habilidades 

intelectuais.” (BRASIL, 1997, p. 31). 

Faz parte da educação de qualidade a busca constante de aprendizagens, para 

desenvolver metodologias onde os alunos com deficiência que integram a classe regular não 

sejam sujeitos à exclusão. Segundo Sánchez (2005), ainda é imprescindível a mudança de 

atitude e valores dos professores que resultem em uma mudança prática que cumpram o 

direito civil de todos os alunos. Nesse sentido,  

 

A inclusão educacional, mais do que uma estratégia educacional, é um 

direito para todas as pessoas, incluindo as com deficiência. Portanto, não faz 
mais sentido colocar em debate se o docente está preparado ou não, se a 

escola aceita matricular (ou não) os alunos e alunas com deficiência. O 

futuro deve, menos gradualmente que o presente, ser construído sobre as 
bases sólidas dos direitos humanos e da legislação existente. Isso significa 

conscientizar a comunidade escolar e as famílias para lutarem em defesa 

desse direito incondicional. (FERREIRA, 2015, p. 96). 

 

A Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001 que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 

Básica, documento construído com apoio da sociedade civil, garante no Art. 8º parágrafo 

primeiro, nas classes comuns “[...] professores [...] capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos.” (BRASIL, 

2001, p. 71). No entanto, o Estado tem oferecido aos professores uma formação acrítica e 

tecnicista, voltada para o trabalho nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) (MENDES, 

2006). Em 2002, a Resolução CNE/CP nº 1/2002 estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica onde, afirma que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) devem preparar os futuros docentes para atuar na 

diversidade e propiciar o conhecimento sobre as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais (BRASIL, 2002). Como complemento dessa medida, em 2005, através 
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do Decreto n. 5.625/2005 é instituída a inclusão da Libras como disciplina curricular nos 

cursos de formação de professores, bem como, a organização da educação bilíngue no ensino 

regular. 

Em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva – Seesp/MEC (BRASIL, 2008) o papel de apoio e substituição da educação especial 

foi extinto surgindo à função de complementariedade e disponibilização de recursos para 

garantia do ensino regular. Inclusive, esse documento substituiu o termo educação especial 

por Atendimento Educacional Especializado (AEE), reafirmando o caráter de serviço. A 

última definição, publicada através da resolução n. 4/2009 resgatou a educação especial como 

modalidade da educação e o AEE como “parte integrante do processo educacional” (BRASIL, 

2009). No entanto, essa política foi muito criticada, pois gerou uma série de documentos 

orientadores para o AEE dentro das SRM nas escolas regulares. 

Segundo Ferreira (2015), o grande problema dessa política se configura nas 

dificuldades estruturais e organizacionais em que colocou a escola. “Organizacional, porque, 

se for considerada a dimensão continental do país, as escolas brasileiras estão longe de 

disponibilizar os ‘recursos e os meios necessários à inclusão educacional de alunos/as com 

necessidades educacionais’” (FERREIRA, 2015, p. 93). E estrutural, porque, pelos números 

do governo federal, nem metade da metade (21,2%) das escolas brasileiras contam com as 

SRM. Além disso, a Política Educacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) contraria o próprio princípio da inclusão proclamada na 

Declaração de Salamanca (1994). Ao delimitar o público que deve ser atendido nas SRM 

através do AEE essa política “deixa de fora todos os outros estudantes que podem, em algum 

momento de sua escolarização, encontrar barreiras para aprender [...]” criando um nicho 

excludente para os alunos com deficiência dentro da própria escola regular (FERREIRA, 

2015, p. 97). Dessa forma, a atual política de inclusão “não orienta os sistemas educacionais 

para que avancem realmente em direção a segurar o direito de acesso, participação e 

aprendizagem nas escolas de ensino comum [...]” (FERREIRA, 2015, p. 101). 

Após essa política, outros decretos e resoluções foram instituídos dentre eles, destaca-

se as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012b). Esse 

documento, divulgado seis anos após a publicação do Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, estabelece orientações para que os sistemas de ensino de todos os níveis 

tenham em seus projetos institucionais e em seus currículos os conteúdos dos direitos 

humanos, a fim de garantir uma educação democrática. Segundo Prado (2015, p. 118), uma 
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educação democrática remete “[...] à concepção de educação situada na relação com a 

garantia de direitos humanos e que possibilite a participação social.” 

A educação brasileira, no atual cenário, ainda não se reestruturou para efetivar uma 

educação de qualidade para todos. “[...] o movimento pela inclusão de pessoas com 

deficiência, nas escolas regulares, está longe de ter provocado mudanças significativas [...], 

porquanto a cultura da segregação desses estudantes ainda predomina no território nacional” 

(FERREIRA, 2015, p. 94). Apesar do desenvolvimento de políticas públicas com base em 

importantes documentos internacionais, ainda é necessário um maior envolvimento da 

sociedade civil e profissionais da educação na construção dessas políticas. Corroboramos com 

Ferreira (2015) ao destacar que: 

 

[...] apesar do avanço na regulamentação da inclusão e das mudanças nas 
escolas, a maior parte das crianças, dos jovens e dos adultos com deficiência 

– dentro ou fora das escolas – continuam a ser alvo de discriminação, 

preconceito, falta de oportunidades, segregação e violência. (FERREIRA, 
2015, p. 93). 

 

O que sabemos é que não existe roteiro para se efetivar a inclusão nas escolas 

(VALLE; CONNOR, 2014). Além do que, “mudanças educacionais e culturais demoram a se 

estabelecer porque implicam profundas mudanças de crenças, de concepções pedagógicas, 

atitudes e comportamentos.” (FERREIRA, 2015, 94). 

Tendo como base a Teoria Crítica da Sociedade, Prado (2015) defende que a educação 

antes de ser inclusiva deve possibilitar a formação de indivíduos emancipados e autônomos. E 

a inclusão escolar não se resume na transmissão do conhecimento científico para os alunos, 

mas na formação da consciência que possa auxiliar o sujeito a exercer sua cidadania.  

 
Um processo social emancipatório requer uma educação também crítica, 

deixando evidente a necessidade de se desenvolver nas novas gerações a 

capacidade de experienciar o mundo como condição de prepará-las para uma 
sociedade excessivamente organizada e controlada pelos padrões sociais 

dominantes. A intenção é que a educação contribua para superar a 

massificação da cultura e possibilite a formação de indivíduos capazes de se 

contrapor à situação de opressão. (PRADO, 2015, p. 120). 

 

Dessa maneira, uma educação emancipadora deve ser baseada na resistência da cultura 

dominante com base no exercício permanente da crítica. 

Os discentes com deficiência possuem direito ao ensino regular obrigatório, atendendo 

ao princípio de igualdade em acesso e permanência na escola como as demais crianças e 

adolescentes (MITTLER, 2003). Para que ocorra a igualdade de permanência, a Constituição 

Federal (art. 208, III, CF) garante a educação especial como acréscimo a educação desses 
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alunos.  Contudo, por exemplo, a própria Learning Disabilities Association (LDA)
5
 “declarou 

que ‘a colocação de TODAS as crianças com deficiências nas salas de aula comuns é uma 

grande violação da IDEA
6
, assim como a colocação de TODAS as crianças em classes 

especiais conforme seus tipos de deficiências” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 51). Como 

podemos observar, não existe consenso entre os grupos representativos de pessoas com 

deficiência sobre como a inclusão deve ocorrer no interior das escolas. O que se sabe é que 

não existe um modelo a ser seguido, mas para que a inclusão ocorra é necessário que a escola 

tenha um “planejamento cuidadoso e contínuo, e que reflita escolhas responsáveis feitas por 

administradores, professores e pais.” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 52).  

 

1.2. O diferente, a deficiência e a escola 

 

O diferente, durante muito tempo, foi rechaçado da escola. Historicamente as 

condições sociais contribuíram para a segregação de alunos considerados diferentes. Esses 

incluem vários grupos com status de minoria como, mulheres, pobres, ciganos, pessoas com 

deficiência etc. Segundo Zeppone (2011), no Brasil a educação por um longo período foi 

privilegio de um grupo seleto com maior poder aquisitivo. Configurava-se assim, uma 

educação baseada na exclusão social e educacional. Contudo, “a diversidade é a essência da 

humanidade” (CROCHÍK, 2015, p. 24) e a escola não deve negar a natureza das coisas.  

O modelo médico da deficiência tem apoiado a educação especial por mais de três 

décadas mediando às práticas pedagógicas de acordo com os diagnósticos. De acordo com 

Diniz (2007, p. 9): 

 
O modelo médico de compreensão da deficiência assim pode catalogar um 

corpo cego: alguém que não enxerga ou alguém a quem falta à visão – esse é 

um fato biológico. No entanto, o modelo social da deficiência vai além: a 

experiência da desigualdade pela cegueira só se manifesta em uma sociedade 
pouco sensível à diversidade de estilos de vida. 

 

Valle e Connor (2014) trazem um exemplo típico da utilização do modelo médico na 

educação especial dos Estados Unidos, contudo bem similar ao que acontece no Brasil: 

 
A presença de um “paciente” (aluno) com “sintomas” (problemas 
educacionais). O “especialista científico” (psicólogo escolar) realiza um 

“exame” (avaliação psicoeducacional) para confirmar ou descartar um 

                                                             
5
 Representa uma importante associação de pais e profissionais da educação dos Estados Unidos, cuja missão é 

criar oportunidades para o sucesso de todos os indivíduos afetados por dificuldades de aprendizagem. 
6
 IDEA representa a sigla em inglês de Individuals with Disabilities Education Act.(Lei Pública nº 101-476) que 

traduzindo significa “Indivíduos com Deficiência na Educação”. 



28 

 

“diagnóstico” (deficiência). Após o “diagnóstico” (deficiência) ser 

identificado, uma “prescrição” (Plano Educacional Individual, ou PEI) é 

escrita com recomendações para um “percurso de tratamento” (colocação em 
um programa de educação especial e instrução individualizada), que tem o 

intuito de “curar” (remediar) o “paciente” (aluno). Uma “consulta de 

retorno” (revisão anual do PEI) é agendada para avaliar a eficácia do “plano 

de tratamento” (serviços de educação especial). (VALLE; CONNOR, 2014, 
p. 60). 

  

Sem dúvida, esse modelo reforça a ideia que os professores da educação regular não 

são qualificados o suficiente para ensinar alunos com deficiência. Assim, Valle e Connor 

(2014, p. 63) relatam que “[...] os termos científicos e psicológicos, soam alienígenas para os 

professores da educação geral, [...] levando-os a acreditar que não possuem o conhecimento 

nem as habilidades para resolver questões aparentemente tão complexas.”. De acordo com os 

autores, de modo geral, os professores da educação especial não enxergam problemas nesse 

modelo. Contudo, quando o aluno é olhado como unidade de análise e a sua diferença 

resumida ao seu déficit, a “deficiência” sobrepõe sua completude humana (VALLE; 

CONNOR, 2014). 

Não obstante, novas perspectivas sobre as deficiências surgiram no final do século 

XX. Um exemplo disso é a revolução causada pelo escritor argentino Jorge Luis Borges na 

literatura acadêmica sobre deficiência ao compreender sua cegueira como uma das muitas 

formas corporais de estar no mundo (DINIZ, 2007). De modo geral, as pessoas tem 

dificuldade de aceitar o corpo lesado como uma forma diferente de estar no mundo devido ao 

julgamento estético de anormalidade. A compreensão de normalidade: 

 
[...] entendida ora como uma expectativa biomédica de padrão de 
funcionamento da espécie, ora como um preceito moral de produtividade e 

adequação às normas sociais, foi desafiada pela compreensão de que 

deficiência não é apenas um conceito biomédico, mas a opressão pelo corpo 
com variações de funcionamento. (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 

65). 

 

A tese da deficiência como opressão foi proposta pelos sociólogos e deficientes físicos 

Paul Hunt e Michael Olivier, que são considerados os principais precursores e idealizadores 

do que ficou conhecido como o modelo social da deficiência. Esse modelo teve início no 

Reino Unido por volta da década de 1960 e se materializou com a primeira organização 

política sobre deficiência chamada: Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação (Upias) 

(DINIZ, 2007). A Upias foi uma resposta a uma publicação do sociólogo Paul Hunt, no jornal 

inglês The Guardian em 1972, onde propunha a formação de um grupo de pessoas com 

deficiência, inclusive os que frequentavam instituições de ensino e centros médicos. Sua 
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principal proposta, além de ser uma entidade feita por pessoas com deficiência e para pessoas 

com deficiência, foi promover uma resistência política e intelectual ao modelo médico. 

Segundo Diniz (2007), para o modelo médico:  

 

[...] deficiência é consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa 

deficiente deve ser objeto de cuidados biomédicos. Em um primeiro 
momento, portanto, a Upias constituiu-se como uma rede política cujo 

principal objetivo era questionar essa compreensão tradicional da 

deficiência: diferentemente das abordagens biomédicas, deficiência não 
deveria ser entendida como um problema individual, uma “tragédia pessoal”, 

como ironizava Oliver, mas sim uma questão eminentemente social. (DINIZ, 

2007, p. 15) 
  

Como afirma o trecho acima, o modelo médico
7
 compreende a deficiência como 

resultado da lesão em um corpo. Assim, a deficiência seria uma desvantagem natural em que 

intervenções médicas podem e devem levá-lo o mais próximo possível da normalidade. Esse 

modelo reduz a deficiência a restrição de funcionalidade ou habilidade devido a um fato 

biológico, como por exemplo, a falta de visão, audição ou de algum mecanismo corporal 

(DINIZ, 2007). É importante destacar que, em outros momentos da história, quando a 

deficiência era justificada por razões místicas e religiosas a contestação dessas justificativas 

pelo modelo médico foi um grande passo para a luta de pessoas com deficiência, porém 

insuficiente para promover a igualdade em direitos humanos (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 

2009).  

O modelo médico foi contestado pelo modelo social da deficiência que entende que 

“[...] a lesão seria um dado corporal isento de valor, ao passo que a deficiência seria resultado 

da interação de um corpo com uma lesão em uma sociedade discriminatória” (DINIZ, 2007, p. 

17). Assim, o corpo lesado só se torna deficiente quando vivencia situações discriminatórias 

ou desiguais em uma sociedade não inclusiva. O modelo social compreende o corpo lesado 

como parte da diversidade humana e apesar de entender a necessidade de intervenções 

médicas não o transforma em objeto de controle biomédico (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 

2009). Nessa perspectiva Diniz; Barbosa e Santos (2009) compreendem que: 

 
Nem todo corpo com impedimentos vivencia a discriminação, a opressão ou 

a desigualdade pela deficiência, pois há uma relação de dependência entre o 
corpo com impedimentos e o grau de acessibilidade de uma sociedade. 

Quanto maiores forem às barreiras sociais, maiores serão as restrições de 

participação impostas aos indivíduos com impedimentos corporais. (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67). 

                                                             
7
 Entendemos que o modelo médico comentado por Valle e Connor (2014) e o modelo biomédico de Diniz 

(2007) são o mesmo modelo. Contudo, optamos por usar neste estudo o termo: modelo médico. 
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Ou seja, para que as pessoas com deficiência usufruam da filosofia inclusiva é 

necessário que foquemos na retirada de barreiras do meio. Sejam elas físicas, atitudinais, 

comunicacionais, curricular, etc. A primeira geração dos teóricos do modelo social defendia 

que a deficiência resultava diretamente das barreiras sociais e que com a retirada dessas 

barreiras a pessoa com deficiência alcançaria a tão almejada independência. Segundo Diniz 

(2007, p. 59) “A premissa do modelo social era a da independência como valor ético para a 

vida humana [...]. O agente responsável por impedir que os deficientes experimentassem a 

independência era a organização social capitalista.”. 

Não negando as teses de opressão da primeira geração, a segunda geração do modelo 

social da deficiência veio fundamentada nas abordagens pós-modernas dos estudos de gênero 

e feminismo. As feministas “Falaram do cuidado, da dor, da lesão, da dependência e da 

interdependência como temas centrais na vida do deficiente.” (DINIZ, 2007, p. 60). Essas 

questões não tinham sido abordadas nas discussões dos primeiros teóricos e, por conseguinte, 

fragilizaram algumas premissas da primeira geração como a crítica ao capitalismo. Ao mesmo 

tempo em que esses teóricos defendiam a retirada das barreiras sociais criadas pelo sistema 

capitalista, buscavam a inclusão da pessoa com deficiência no processo produtivo (DINIZ, 

2007). 

Desse modo, negando a falsa intenção que todos os deficientes tinham da 

independência, a segunda geração do modelo social “[...] introduziu a ideia da igualdade pela 

interdependência como um princípio mais adequado à reflexão sobre questões de justiça para 

a deficiência.” (DINIZ, 2007, p. 67). O valor de interdependência seria o que melhor 

expressava a condição humana inclusive de situações específicas de pessoas sem deficiência, 

como no caso dos idosos e de pessoas com doenças crônicas. O debate sobre a deficiência se 

mantém, contudo corroboramos com Diniz (2007) quando afirma que: 

 
Há desigualdades de poder no campo da deficiência que não serão resolvidas 

por ajustes arquitetônicos. Apenas princípios de ordem das obrigações 

morais, como o respeito aos direitos humanos, serão capazes de proteger a 

vulnerabilidade e a dependência experimentadas por muitos deficientes. A 
proposta feminista do cuidado diz respeito a relações assimétricas extremas, 

como é o caso da atenção aos deficientes graves. Erroneamente supõe-se que 

o vínculo estabelecido pelo cuidado seja sempre temporário: há pessoas que 
necessitam do cuidado como condição de sobrevivência. Por isso ele é uma 

demanda de justiça fundamental (DINIZ, 2007, p. 69). 

 

Na mesma direção de pensamento, Piccolo (2009, 369) afirma que “[...] nem todas as 

diferenças podem ser vistas como variações inerentes aos seres humanos, uma vez que 
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algumas delas tendem a gerar uma situação de desvantagem social, mesmo em condições 

ótimas de produção e reprodução social”. O novo olhar lançado sobre o tema deficiência, em 

meio à tensão entre os conceitos de natureza e sociedade, amplia a definição dos saberes 

médicos para os saberes sociológicos. Contudo, isso não significa desacreditar nos 

componentes biomédicos desse processo e saber que situações específicas de limitações são 

legítimas. Pensando no ambiente escolar, acreditamos que em alguns casos extremos, por 

exemplo, em que o aluno com deficiência ao frequentar a escola possa trazer risco para as 

pessoas ou pra ele mesmo, a educação na sala comum não é a melhor opção. Contudo, é 

importante evidenciar, que essas situações não podem ser desculpa para generalizar a 

exclusão do aluno com deficiência na escola regular. Assim, corroboramos com Piccolo 

(2009) ao afirmar que: 

 

Defendemos sim a inclusão escolar, mas desde que esta seja radical em sua 
prática de melhor qualidade para todas as crianças e não apenas radicalista 

em discursos afastados que se transformam em verdadeiras aporias 

intelectuais (PICCOLO, 2009, p. 371). 

 

Infelizmente, um retrocesso relacionado aos estudos sobre deficiência no Brasil é a 

própria política atual de inclusão do país. Segundo Ferreira (2015, p. 97) “[...] a política de 

implementação das SRM/AEE adota o modelo médico em oposição ao modelo social da 

deficiência [...]”. De acordo com a atual política o AEE tem como público alvo alunos da 

educação especial e não as barreiras que são vivenciadas pelos alunos na escola regular. 

Provavelmente, segue o modelo institucionalizado pela educação especial. Contudo, 

entendemos que partindo dos pressupostos da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) o 

AEE deveria atender a todos e não apenas um grupo específico de alunos dentro da escola. 

Essa situação requer reflexões e debates a fim de compreender o porquê dessa contradição na 

entre a orientação política e o modelo social da deficiência que é baseado nos direitos 

humanos (FERREIRA, 2015).  

Segundo Diniz (2007) o que as pessoas com deficiência mais reclamam é sobre “o 

direito de estar no mundo”. Um dos mundos que essas pessoas têm direito de estar é o da 

escola regular. O grande desafio para inclusão educacional das pessoas com deficiência 

também se deve ao fato do pouco convívio dos profissionais da escola com a deficiência, 

graças à apartação social dessas pessoas. É necessário lembrar que a escola é permeada do 

conceito antagônico normal/anormal. A palavra normal teve surgimento na disciplina 

estatística e posteriormente foi utilizada por estudiosos em estudos estatísticos sobre atributos 

físicos humanos construindo a ideia do “homem ideal” (VALLE; CONNOR, 2014). Baseado 
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nesses estudos médico-científicos, com o objetivo de melhorar a raça humana, algumas leis 

intolerantes e o próprio holocausto orquestrado por Adolf Hitler foram efetivados.  

Ainda baseado no conceito de normalidade, os testes de inteligência estiveram 

presentes nas escolas regulares e segundo Valle e Connor (2014, p. 65) “[...] se tornaram o 

meio pelo qual se distribuem os indivíduos em níveis de desempenho (p. ex.: abaixo do 

normal, acima do normal), maximizando a eficiência ao oferecer aos alunos somente a 

educação necessária para os seus lugares predeterminados na sociedade.”. Para distinguir 

esses alunos era comum utilizar uma escala para mensurar a inteligência dos alunos de acordo 

com a idade mental (KASSAR, 2011). Essa escala, inicialmente utilizada na França pelos 

pesquisadores Alfred Binet (1857-1911) e Theodore Simon (1872-1961), foi aplicada em São 

Paulo no início do século XX sob a coordenação de Clemente Quaglio (1872-1948) 

(MONARCHA, 2007). A justificativa para separação de alunos, por meio dessa escala, era a 

obtenção de melhores resultados no processo educativo. 

Contudo, como constata Bueno (2011, p. 356) “as dificuldades dessas crianças foram 

captadas antes e não depois de suas experiências escolares”. Isto é, as crianças com 

deficiência não tiveram a oportunidade de compartilhar o ambiente educacional para que 

fossem identificadas as impossibilidades do processo de convivência e aprendizagem. Elas 

simplesmente foram destituídas do direito de frequentar o espaço escolar.  

Nesse contexto, Valle e Connor (2014, p. 65) destacam que “Devemos ser vigilantes 

com relação às conseqüências esperadas e inesperadas das práticas científicas.”. A eugenia, 

por vezes anunciada pela ciência como progresso deve ser apreciada com cautela. Na atual 

sociedade capitalista, a busca pela eugenia representa um retrocesso na luta dos direitos 

humanos e na defesa das diferenças individuais do ser humano. A ciência cujo objetivo é o 

capital pode consagrar o darwinismo social e tecnológico “transformando o homem em 

produto a ser consumido” (MOURA, 2015, p. 13). 

  

1.3. O professor e a inclusão 

 

A inclusão educacional apresenta como possibilidade a apropriação do patrimônio 

histórico cultural da humanidade por parte dos grupos com status de minorias. Contudo, 

segundo Piccolo (2009, p. 364) “[...] um fenômeno positivo em sua essência (democratização 

escolar), quando não sistematizado de forma coerente e responsável, trouxe consigo diversas 

mazelas não superadas até o presente momento por nosso sistema educacional”. Entre essas, 

podemos citar o crescente número de matrículas de alunos nas escolas públicas, em face de 
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estruturas escolares insuficientes e precárias, sala de aula cheia de alunos e professores não 

qualificados para atuar na diversidade. Dentro desse contexto, “[...] a diferença passou a ser 

tratada como desvio, desigualdade [...]” e quando expressa de forma acentuada gera um 

pretexto para uma nova forma de segregação (PICCOLO, 2009, p. 364). Em meio a propostas 

de inclusão e um ambiente propício para a exclusão, temos o retrato da ineficácia docente 

quanto à apropriação do conhecimento pelos alunos com e sem deficiência. 

Talvez essa ineficácia esteja relacionada à escola tradicional, tão criticada por Freire 

(1987) e denominada de “educação bancária”. Esse modelo de educação desconsidera as 

aprendizagens e a vivência que o aluno traz consigo para o ambiente escolar. Nesse sentido, o 

conhecimento e as informações são apenas transferidos para os alunos. E essa situação, de 

receptor passivo, não favorece a construção do conhecimento por parte dos discentes. Em 

contra partida, Freire (1987) desenvolve uma alternativa ao ensino tradicional que é a 

“educação problematizadora”. Com base nessa educação, não há uma separação entre o 

conhecimento prévio e o adquirido. Além disso, Freire (1987) defende que a construção do 

conhecimento deve ser dialógica e não um ato isolado. 

Apesar de entendermos que as mudanças na educação para efetivar a inclusão 

dependem de diversos fatores, é de comum acordo entre vários autores (PLETSCH, 2014; 

PIMENTEL, 2012; VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011a; PICCOLO, 2009) que essa filosofia 

também depende de uma profunda mudança na perspectiva da formação docente. Segundo 

Pimentel (2012), não se trata apenas de acolher na diversidade, mas atender as necessidades 

dos alunos e propor atividades que favoreça a aquisição do conhecimento. Em pesquisa 

recente publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP (BRASIL, 2014) mais de 70% dos educadores brasileiros que participaram 

da Prova Brasil indicaram a inclusão como o maior desafio atual da formação de professores. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) deve ser garantido aos alunos com necessidades educacionais especiais 

“formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão” (BRASIL, 2008a, p. 14). Contudo, apesar de 

considerar a formação aos demais profissionais da educação, nada tem sido proposto aos 

cursos de formação inicial (MICHELS, 2011). A materialização dessa política, como destaca 

Kassar (2011), ocorre através de programas e ações do governo, como por exemplo, o 

“Programa Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação Especial” e o de 

“Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado”, todos na 
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modalidade à distância. Assim, à primeira vista o governo cumpre com um dos direitos dos 

alunos com deficiência.  

Contudo, uma análise focada no papel da formação docente na política educacional 

vigente vinculada a esses programas oficiais, demonstram quão retrocedente tem sido essas 

formações (GARCIA, 2013). Estudos realizados sobre os materiais fornecidos pela Secretaria 

de Educação Especial (SEE) do Ministério da Educação (MEC), utilizados como base para a 

formação dos professores demonstram a superficialidade dos conteúdos teóricos e ênfase dada 

à aplicação técnicas e recursos para diferentes tipos de deficiências. Assim Garcia (2013, p. 

115) afirma que “perante as necessidades de dar conta de tamanha abrangência, a qual 

contrasta com a restrição da formação baseada em atividades e recursos, o professor do 

Atendimento Educacional Especializado se transforma em um gestor de recursos de 

aprendizagem.”.  

A formação de professores para AEE foi comparado por Michels (2011) a uma 

reconversão docente. Essa relação foi traçada com o próprio descaminho dessa formação com 

a formação de professores de modo geral. Atualmente, se reconhece a importância da reflexão 

do professor sobre a própria prática e do debate pedagógico para que isso ocorra. 

Infelizmente, devido ao objetivo dos professores atuarem nas SRM, esses passaram a ser 

multifuncionais e técnicos em suas ações, perdendo a essência da formação docente que seria 

de reflexão e independência sobre sua prática. Ainda segundo Michels (2011): 

 

[...] podemos considerar que a formação de professores que trabalham com 
alunos considerados com deficiência (especialistas ou não) está centrada na 

formação continuada. Tanto essa como a formação inicial não têm como 

foco central a articulação entre o AEE e a classe comum. Há, ainda, uma 

preponderância nas formações de um modelo que secundariza o pedagógico 
e privilegia o médico-psicológico. Tal encaminhamento pode sinalizar que a 

proposta de inclusão em curso no país não pressupõe a apropriação do 

conhecimento escolar por parte dos alunos com deficiência. (MICHELS, 
2011, p. 229, grifo nosso). 

 

Sendo assim, na atual realidade, a possibilidade de apropriação do saber 

historicamente acumulado pela humanidade por pessoas com deficiência encontra-se 

seriamente ameaçada. Além disso, a relação do professor do AEE com o da classe regular, 

que deveria possibilitar uma diversificação de práticas pedagógicas, fica comprometida.  

Recentemente, o MEC definiu novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior e para a formação continuada (BRASIL, 2015a). Segundo 

esse documento, 
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Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos 

da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos 

e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da 
educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 

fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, 

de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens 
em cumprimento de medidas socioeducativas. (BRASIL, 2015a, p. 11, grifo 

nosso). 

 

Assim, os currículos dos cursos de formação deverão passar por uma reestruturação 

que deve dar conta de incluir conteúdos específicos sobre o público alvo da educação 

especial. Além desse documento, também foi publicada no mesmo ano a Lei Brasileira de 

Inclusão (BRASIL, 2015b). Dentre outras coisas, esse documento delega ao poder público 

assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

 
[...] adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 

formação inicial e continuada de professores e oferta de formação 

continuada para o atendimento educacional especializado; [...] inclusão em 

conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento (BRASIL, 2015b, p. 

34, grifo nosso). 
 

É interessante pensar que além de conteúdos relativos às pessoas com deficiência 

sejam asseguradas as práticas pedagógicas inclusivas nos cursos de formação de professores. 

Possibilitar aos futuros docentes a oportunidade de vivenciar e não apenas conhecer os 

pressupostos da educação inclusiva durante sua formação, viabiliza a construção de novos 

conhecimentos e a reflexão sobre sua própria prática. Afinal, “[...] aquilo que os professores 

acreditam em relação às deficiências determina com os estudantes com deficiência realmente 

são educados.” (VALLE; CONNOR, 2014). É na formação inicial que essas concepções e 

práticas deveriam ser modificadas e por isso, é importante olhar para a formação inicial, 

especialmente na perspectiva da educação inclusiva.  

Formar docentes que possam propiciar a inclusão em suas práticas na escola regular 

envolve uma gama de fatores inter-relacionais. Piccolo (2009) materializou esses fatores em 

cinco diretrizes. São elas: 

 

1) apropriação dialética do conceito de deficiência como não centrado no 
organismo do indivíduo; 2) necessidade de estabelecer que em um processo 

formativo tanto a sociedade como o restante da população, inclusive o 

deficiente, devem se transformar visando a assunção de uma convivência 
efetivamente solidária e democrática; 3) desconstrução da norma como 

parâmetro norteador das relações e julgamentos realizados pela sociedade; 4) 

caráter enfático do necessário inter-relacionamento dialógico entre Educação 
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Especial e Educação Regular e; 5) construção de um novo currículo escolar 

que abranja a diversidade como produtora dos múltiplos conhecimentos e da 

evolução de nosso domínio sobre o ambiente que nos cerca. (PICCOLO, 
2009, p. 363). 

 

As três primeiras diretrizes atribuídas pelo autor envolve a percepção do conceito de 

deficiência a partir do modelo social da deficiência abordados no tópico anterior. Segundo o 

referido autor, pensar na complexidade advinda do trabalho pedagógico de pessoas com 

deficiência requer a compreensão de que “[...] a gravidade, limitação e possibilidades de uma 

determinada deficiência não são as mesmas em todas as épocas, contextos e situações 

históricas dessemelhantes.” (PICCOLO, 2009, p. 367). Sendo assim, o foco de mudanças 

deixa de ser a pessoa (como na filosofia de integração) e passa a ser o meio. Quando 

pensamos no ambiente escolar, essa forma de compreender a deficiência propicia uma 

reflexão sobre a necessidade de transformação dos espaços e relações escolares. 

Nesse sentido, Piccolo (2009) também chama atenção para relativização atribuída ao 

termo necessidades educacionais especiais. O autor se posiciona radicalmente contra esse 

termo, pois segundo ele “[...] mesmo sendo inegável que essa definição seja menos 

estereotipada, ela generaliza e, em certo ponto, até vulgariza, questões prioritárias no trabalho 

educacional de pessoas com limitações importantes a serem consideradas.” (PICCOLO, 2009, 

p. 366). Segundo o autor, esse termo representa um perigo às pessoas com deficiência. No 

entanto, isso não indica que ele defenda a educação especial como uma modalidade 

educacional paralela ao ensino regular. Mas, ao contrário, acredita que a inclusão dependa de 

um diálogo permanente entre a educação especial e a educação regular. Segundo Piccolo 

(2009): 

 
[...] nossa principal batalha não será travada contra instituições como Apaes 

e Pestallozzis, muito pelo contrário, pois o principal objetivo dos estudiosos 

da Educação Especial na contemporaneidade se corporifica, além da 
ressaltada integração dialógica entre Educação Especial e Educação Regular, 

em incorporar os alunos com deficiência que não estão matriculados em 

quaisquer instituições na rede regular de ensino, seja na classe comum ou 
especial (PICCOLO, 209, p. 371). 

 

O abismo criado entre a educação especial e a escola regular, tem origem no fato das 

escolas especiais terem sido geradas a partir da exclusão da escola comum. É notável que 

“[...] os próprios professores da educação especial sentem-se segregados dos demais no 

ambiente escolar” (PICCOLO, 2009, 370). Além disso, ao longo da história, a profissão 

docente foi se firmando como solitária. “Em termos darwinistas, os professores adaptaram-se 

ao seu ambiente, tornando-se, em grande parte, unidades individuais dentro de uma instituição 
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maior.” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 177). No entanto, o paradigma vigente da inclusão traz 

como alternativa o compartilhamento da sala de aula através do ensino colaborativo em 

equipe. Essa proposta redefine o papel do professor do ensino especial “[...] centrado na 

classe comum e não somente nos serviços que envolvam a retirada dos alunos com deficiência 

das salas de aula regulares” (VILARONGA; MENDES, 2014, p. 142). Contudo, na atual 

política brasileira de inclusão escolar, os professores da educação especial não tem 

conseguido dar conta nem do atendimento nas SRM, deixando de último plano a colaboração 

com professor da classe comum (VILARONGA; MENDES, 2014).  

Além disso, segundo Valle e Connor (2014) a ideia de compartilhar o ambiente de 

ensino traz muitos questionamentos e insegurança ao docente. Isso, em geral, é causado pelo 

medo do desconhecido. No contexto dos Estados Unidos, os autores citados relatam que os 

próprios gestores, por não terem experiência, não sabiam como orientar a relação no ensino 

colaborativo. Além disso, 

 
[...] nossos programas de formação não continham quaisquer informação 

sobre o ensino em equipe! Felizmente, muita coisa mudou nas duas últimas 

décadas. Muitos gestores, que já foram professores experimentaram o ensino 
em equipe; alguns cursos universitários agora oferecem formação sobre o 

ensino em equipe; as colocações de alunos e professores em salas de aula 

inclusivas são bastante comuns; existe um maior número de pesquisa sobre a 
colaboração em educação; e os materiais comerciais estão amplamente 

disponíveis (VALLE; CONNOR, 2014, p. 177). 

  

Como podemos perceber, o desafio do ensino colaborativo no contexto dos Estados 

Unidos tem sido superado. Apesar do incômodo inicial causado ao professor que estava 

acostumado a desenvolver seu trabalho de forma solitária, “o objetivo do ensino colaborativo 

é proporcionar o melhor às crianças, o que nem sempre é o que os professores querem ou 

preferem” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 178).  

Dos inúmeros benefícios do ensino colaborativo apresentado por Valle e Connor 

(2014) para o contexto da inclusão educacional, vamos discorrer sobre apenas três que 

compreendemos como de maior relevância. O primeiro, A oportunidade de se trocar 

conhecimentos com o educador especial, diz respeito às possibilidades de diversificação das 

múltiplas práticas pedagógicas. Como “[...] os professores da educação geral são, muitas 

vezes, especialistas em uma matéria. Os educadores especiais, por sua vez, ajudam os 

educadores gerais a personalizar o conteúdo às necessidades particulares dos estudantes.” 

(VALLE; CONNOR, 2014, p. 178). O segundo, A oportunidade de se tornarem mais 

preparados para ajudar os estudantes da educação especial, diz respeito à possibilidade 
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do professor da educação geral “observar como os educadores especiais vêem, interagem 

com, ensinam e avaliam os estudantes com deficiência” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 178). 

Segundo os autores, esse fato auxilia a desmistificação dos estudantes com deficiência e 

apreciação das diferenças como parte da diversidade humana. O terceiro e último, seria O 

crescimento profissional. De acordo com Vygotsky (2000) a formação do sujeito acontece 

através das interações sociais. Sendo assim, no ensino colaborativo o professor mantém uma 

relação dialógica diária que favorece o desenvolvimento profissional continuado. Além disso, 

corroboramos com Duarte e Pêpe (2015, p. 49) que a inclusão “Trata-se de um processo, em 

que se busca coletivamente resolver problemas e as dificuldades, com base no direito de 

oportunidades para todos”. 

Outra diretriz abordada por Piccolo (2009) tem relação com a construção de um novo 

currículo escolar. Segundo o autor, não podemos pensar em uma educação efetivamente 

inclusiva mediante um currículo que desconsidera as diferenças. Esse tem como papel atuar 

como “[...] uma ponte dialética entre o conhecimento historicamente acumulado pelo gênero 

humano e as novas demandas estabelecidas pela sociedade e pelos próprios alunos.” 

(PICCOLO, 2009, p. 371).  

Nesse sentido, dentre os elementos de mediação, a adaptação curricular é um dos mais 

importantes para garantia do desenvolvimento do aluno com deficiência na sala de aula 

regular (PIMENTEL, 2013). “A educação inclusiva requer que os professores criem e 

mantenham salas de aula flexíveis.” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 113). Entendemos por 

adaptação curricular: 

 

[...] mudanças operacionalizadas para atender às necessidades das pessoas 

com deficiência incluídas na escola regular. Portanto, fazer adaptações no 

currículo para atender ao estudante com deficiência intelectual significa 
responder a questões como: O que deve ser ensinado? Qual a importância de 

se ensinar o conteúdo selecionado? Como trabalhar com esse conteúdo de 

modo a favorecer a aprendizagem desses estudantes? Que instrumentos 
podem ser utilizados para avaliação do conteúdo trabalhado? (PIMENTEL, 

2013, p. 47). 

 

Contudo, a flexibilização e/ou adequações da prática pedagógica deverão ter como 

objetivo diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito a 

aprendizagem. Nesse contexto, Pimentel (2013) discorre que: 

 

[...] é imprescindível entender que o currículo não se relaciona apenas as 

disciplinas, competências e seleção de conteúdos a serem trabalhados pela 
escola, mas compreende, também, normas e valores que, embora implícitos, 

são efetivamente transmitidos nos atos de currículo (PIMENTEL, 2013, p. 

47). 
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Assim, por meio desses estudos percebemos que a relação do professor com a inclusão 

educacional está relacionada, principalmente, com a formação docente. Dentre os desafios a 

serem superados, podemos destacar: a falta de investimento, ações e programas para mudança 

da perspectiva nos cursos de licenciatura; a tendência tecnicista e multifuncional que tem 

rondado os professores através dos programas de formação continuada do governo; e os 

currículos dos cursos de licenciatura que deveriam ter a educação inclusiva como uma 

perspectiva durante todo desenvolvimento da formação e não só como disciplinas isoladas. 

Mudanças nesse sentido pode ser o início de uma caminhada para a inclusão educacional. 
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2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
[...] formação significa a ruptura com o imediato e o natural. 

Marques (2003) 

 

2.1. Caminhos já percorridos pela formação de professores de Ciências 

 

A pesquisa na área de formação de professores de Ciências é considerada recente, 

visto que as reformulações no ensino de Ciências durante as décadas de 1950, 60 e 70 não 

abrangiam mudanças consideráveis na formação docente.  

O tratamento tecnicista adotado na formação de professores até meados dos anos 80 

reforçou problemas existentes no ensino das Ciências como o dogmatismo da ciência, a 

descontextualização do ensino e a dicotomia teoria/prática nos cursos de formação de 

professores (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Principalmente devido à 

estrutura 3+1
8
 seguido nos cursos de licenciatura do país, os aspectos didático-pedagógicos 

foram encarados como uma exigência sem muita importância no processo de formação do 

professor. Assim, esses aspectos se configuravam apenas como uma exigência para obtenção 

do registro profissional do professor (SAVIANI, 2009). Essa atitude de considerar como de 

menor importância os aspectos pedagógicos apresenta resquícios até hoje em alguns cursos de 

licenciatura do país. 

Nesse período, o papel do professor se resumia a aplicar tarefas programadas e 

transferir informações científicas memorizadas, assim como vivenciaram durante sua 

formação profissional (CHASSOT, 1995). Segundo Saviani (2009) esse modelo por ele 

denominado “modelo dos conteúdos culturais-cognitivos”: 

 
[...] se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área 

de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá lecionar. 

Considera-se que a formação pedagógico-didática virá em decorrência do 
domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente organizado, sendo 

adquirida na própria prática docente ou mediante mecanismos do tipo 

“treinamento em serviço”. (SAVIANI, 2009, p. 149). 

 

Conforme o trecho anterior, a justificativa para menosprezar o aspecto didático-

pedagógico era de que esse poderia ser desenvolvido durante a prática docente. 

Desconsiderando assim, a teoria e a reflexão com base em pesquisas na área da educação. 

                                                             
8 A estrutura chamada 3+1 consiste na formação de três anos no bacharelado em área disciplinar e mais um ano 

de formação em educação para obtenção de licenciatura.  Essa estrutura representa a formação de professores no 

modelo da racionalidade técnica (SAVIANI, 2009). 
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Além do mais, seguindo essa tendência o professor não é considerado como um profissional 

que necessita de formação para tal, abrindo espaço para qualquer profissional de nível 

superior atuar como professor. Afinal, como afirma Tardif (2000, p. 6) “no mundo do 

trabalho, o que distingue as profissões das outras ocupações é, em grande parte, a natureza 

dos conhecimentos que estão em jogo”. Se não é necessário conhecimento pedagógico, 

qualquer um com conhecimento do conteúdo poderia lecionar.  

Segundo Saviani (2009) logo após o golpe militar de 1964, o aumento crescente da 

população escolar promoveu uma expansão do ensino universitário privado. Com o apoio do 

Estado, surgiram vários cursos de licenciatura que promovia uma formação de baixíssima 

qualidade e de forma aligeirada. Além disso, como esperado, foi dada a permissão para o 

“exercício profissional de docentes não habilitados, fato que contribuiu para descaracterizar e 

desvalorizar ainda mais a profissão docente.” (NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010, p. 234).  

Já nos anos 1970, pesquisadores e estudiosos da educação teceram duras críticas à 

formação oferecida pelo país. Rejeitaram e indicaram os problemas do enfoque técnico e 

funcionalista na formação de professores, principalmente no que diz respeito ao ensino de 

Ciências. Porém, o regime autoritário vigente não tolerou ideias de uma formação de 

professores críticos que formassem alunos conscientes e politizados (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Como Saviani (2009, p. 149) aborda, “a escola 

secundária foi definida como o lugar da distinção de classe cujo papel é garantir aos membros 

da elite o domínio daqueles conteúdos que a distinguem do povo-massa”. Conforme a fala do 

autor, a própria escola foi palco para acirrar as desigualdades sociais nesse momento político. 

O início da década de 1980 foi marcado por críticas através de análises da educação 

baseadas na teoria marxista. As críticas sinalizavam o insucesso da formação tecnicista e 

conteudista para uma educação de qualidade, revelando a necessidade de relacionar a 

formação e atuação dos professores aos aspectos político-sociais. Contudo, essas críticas 

pouco impactaram os cursos de formação de professores de Ciências que continuaram 

baseados nos enfoques técnicos e funcionalista (NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010).  

Já em meados da década de 1980, a formação de professores começou a ser percebida 

pela perspectiva multidimensional e as críticas de falta de compromisso com escola pública se 

voltaram para a Universidade, que no momento era a principal instituição responsável pela 

formação de professores. Porém, pela análise de Saviani (2009, p. 149) “o que está em causa 

aí não é propriamente uma omissão da universidade em relação ao problema da formação dos 
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professores, mas a luta entre dois modelos diferentes de formação.”. A década de 80 finda 

com a valorização da formação continuada de professores de Ciências (a fim de se 

atualizarem em relação à ciência e tecnologia), novas propostas para a formação de 

professores e pouco reflexo desses pensamentos na atuação dos professores do ensino de 

Ciências.  

 
[...] as sucessivas mudanças introduzidas no processo de formação docente 

revelam um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão 

pedagógica, de início ausente, vai penetrando lentamente até ocupar posição 
central nos ensaios de reformas da década de 1930. Mas não encontrou, até 

hoje, um encaminhamento satisfatório. Ao fim e ao cabo, o que se revela 

permanente [...] é a precariedade das políticas formativas, cujas sucessivas 

mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente consistente de 
preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela educação 

escolar em nosso país. (SAVIANI, 2009, p. 148). 

 

Compreendemos como o autor que apesar de um discurso que tem evoluído em 

relação à importância das questões pedagógicas para a formação do professor de Ciências, na 

prática poucas mudanças são observadas. 

Contudo, com a compreensão da aprendizagem como atividade social (VYGOTSKY, 

2000) a imagem do professor detentor do saber, foi substituída pela de orientador e mediador 

da aprendizagem na sala de aula. Assim, no discurso os professores deveriam desenvolver 

ações educativas respeitando as singularidades e fases do desenvolvimento cognitivo do aluno 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Nesse contexto, a discussão sobre 

necessidades de reformulação dos cursos de licenciatura entrou em pauta logo nos primeiros 

eventos sobre educação. 

A década de 1990 é marcada por mudanças educacionais internacionais que 

influenciaram enormemente a educação brasileira. Um exemplo disso é a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994). Esse documento internacional teve grande influência na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), onde consta no Art. 59, inciso III 

que será garantido aos alunos com necessidades educacionais especiais:  

 

[...] professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

(BRASIL, 1996, p. 17).  
 

Percebe-se assim, que há quase duas décadas, a formação de professores deve 

contemplar o atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Uma sala de 

aula que possibilita a inclusão demanda um professor que reflita e modifique sempre que 
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necessário sua práticas e metodologias, a fim de alcançar as particularidades da aprendizagem 

de cada aluno da sala. Corroborando com esse resultado, diversas pesquisas na área 

(FERNANDES, 2012; PEDROSO, CAMPOS, DUARTE, 2013; VILELA-RIBEIRO, 

BENITE, 2011a; 2013) tem em comum as falas dos professores de Ciências. Na maior parte 

das investigações, esses confessam o despreparo para lidar com alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE) em salas de aula e/ou conduzir aulas com práticas inclusivas. E 

esse estranhamento pode ser maior ainda nos primeiros anos de docência.  

Em um estudo realizado por Silva e Oliveira (2009) com licenciados em Química eles 

relatam que: 

  
Ao ingressar nas salas de aulas, os professores novatos deparam-se com 

fatos que não lhes foram apresentados ao longo de seu curso de formação 

inicial e que advêm da prática profissional, situações complexas que 
ocasionam o surgimento de conflitos (SILVA; OLIVEIRA, 2009, p. 44). 

 

Nesse sentido, Camargo e Nardi (2008, p. 341) afirmam que “a crise que se estabelece 

devido ao fato dos alunos com deficiências frequentarem a escola regular, é muito bem vinda, 

pois, questiona e movimenta as práticas educacionais consolidadas [...].”. Por outro lado, 

seguindo a análise epistemológica da prática proposta por Schön (1992), essa movimentação 

da prática educacional só será relevante se ocorrer a partir de uma atividade cognitiva 

consciente do docente gerando ou construindo um novo conhecimento. Essa atitude de 

reflexão na ação docente está diretamente relacionada com a formação ou a capacitação 

recebida pelos docentes. A mudança no conhecimento dos professores em formação não 

conduz necessariamente mudanças em sua prática, mas estreita o caminho entre reflexão/ação. 

Assim, Pletsch (2014) defende que: 

 

[...] o atual e grande desafio posto para os cursos de formação de professores 

é o de produzir conhecimentos que possam desencadear novas atitudes que 
permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que os 

professores possam desempenhar de maneira responsável e satisfatória seu 

papel de ensinar e aprender para a diversidade (PLETSCH, 2014, p. 148). 
 

Uma pesquisa realizada por Vilela-Ribeiro e Benite (2011b) também aponta resultados 

relevantes sobre professores formadores e o currículo de cursos de licenciatura em Ciências 

(Biologia, Física, Matemática e Química) no estado de Goiás. Os currículos são a 

materialização das relações e culturas vivenciadas pelos professores que selecionam os 

conteúdos que devem ser trabalhados pelos novos profissionais. Assim, o estudo indica que os 

currículos não apresentaram de forma explicita os pressupostos da educação inclusiva, porém 

de forma implícita, todos propõem um ensino considerando a diversidade social. Em relação 
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aos professores formadores, eles entendem a importância da perspectiva da educação 

inclusiva no currículo dos cursos, porém assumem a dificuldade que sentem em implementá-

la.  

Esses estudos indicam a necessidade de formação inclusive dos formadores de 

professores para uma mudança no cenário educacional referente à inclusão escolar. A maioria 

das Instituições de Ensino Superior (IES), conforme aponta Martins (2012): 

 

[...] não se estruturaram no sentido de oferecer disciplinas e/ou conteúdos 
relativos ao tema nos seus cursos de licenciatura, enquanto que outras o 

fazem de maneira precária, através da oferta de disciplina eletiva, ou com 

carga horária reduzida, ministrada de maneira aligeirada, o que não favorece 
a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de destrezas, habilidades e 

atitudes relativas ao processo de atendimento à diversidade dos educandos 

(MARTINS, 2012, p. 30). 
 

Esse mesmo autor teve como resultado de uma pesquisa, empreendida na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), opiniões a respeito do que deveria ser 

feito para o aprimoramento da formação inicial de professores a respeito da educação 

inclusiva. Assim como na pesquisa de Theobald (2006), os futuros professores indicam que 

além da ampliação das disciplinas é necessário aos futuros docentes vivenciar a educação de 

forma inclusiva durante sua própria formação e não como um conteúdo para ser aplicado em 

outro ambiente.  

Autores como Pórlan, Rivero e Martín (1997) e Carvalho e Gil-Pérez (2011) indicam 

que as concepções dos professores são importantes de serem mapeadas, já que as concepções 

podem gerar obstáculos para práticas inovadoras ou diferenciadas em sala de aula. Seguindo 

essa linha de pensamento os professores entram nos cursos de formação com concepções 

pessoais a respeito do ensino. Em geral, essas concepções permanecem sem alteração ao 

longo da formação inicial e acompanham os professores durante suas práticas. Portanto, se os 

futuros professores tivessem a oportunidade de vivenciar e não apenas conhecer os 

pressupostos da educação inclusiva durante sua formação possibilitaria a construção de novos 

conhecimentos e a reflexão sobre sua própria prática. É na formação inicial que essas 

concepções e práticas deveriam ser modificadas e por isso, é importante olhar para a formação 

inicial, especialmente na perspectiva da educação inclusiva.  

Assim, é importante olhar especificamente para a área de ensino de Ciências, 

buscando identificar: o que tem sido feito? O que tem sido pesquisado? Em que estágio está à 

formação de professores de Ciências em relação à filosofia da educação inclusiva? A fim de 

responder essas questões o próximo tópico apresenta uma varredura dos artigos publicados 
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em revistas brasileiras que relacionam a formação de professores de Ciências com a educação 

inclusiva. 

 

2.2. A presença da educação inclusiva na formação de professores de Ciências 

 

Neste tópico, buscamos “conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas 

existentes [...]” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 65), sobre as publicações voltadas a formação 

de professores de Ciências e Biologia na perspectiva da educação inclusiva. Para melhor 

entender como a educação inclusiva tem sido pensada na formação de professores de Ciências 

no Brasil, realizamos um levantamento dos artigos publicados em periódicos nacionais da 

área de Ensino, no sistema WebQualis 2013, classificados nos estratos indicativos de 

qualidade A1, A2 e B1.  

Entre os periódicos da área de Ensino, selecionamos apenas aqueles relacionados ao 

ensino específico de Ciências, Biologia (área de base), e educação, desde que abrangessem 

artigos na área de Ensino de Ciências. Esta revisão de literatura apresenta-se importante para 

este estudo, pois através dela podemos visualizar: o que está sendo feito, em termos de 

pesquisa, na formação de professores de Ciências e Biologia para suprir a demanda da 

educação inclusiva; e quais as tendências desses estudos.  

Para iniciar a seleção dos artigos, utilizamos como modelo às palavras-chave do 

estudo de Leite; Borelli e Martins (2013) com algumas modificações a fim de apresentar mais 

adequadamente estes resultados. Assim, foi realizada a busca pelas palavras-chave: 

deficiência, educação especial, educação inclusiva, formação de professores de Ciências, 

formação de professores de Biologia e necessidades especiais.  

O levantamento considerou apenas artigos disponíveis publicados no período de 1997 

a 2014. A data de início foi escolhida baseada no ano seguinte a primeira publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) em que a educação especial teve 

um capítulo específico e suas disposições que garantiriam a prática da educação inclusiva.  

A partir da leitura, analisamos os estudos de acordo com os seguintes aspectos: 

produção sobre o tema ao longo dos anos, contribuição das diferentes regiões para a pesquisa 

nesse campo, objetivos dos trabalhos, conclusões e informações que forem consideradas 

relevantes nos trabalhos analisados. Esses aspectos foram baseados no estudo de Silva et al. 

(2013). 

A lista completa do Qualis Ensino 2013 nos estratos A1, A2 e B1 apresentou um total 

de 227 periódicos, dos quais 100 são revistas brasileiras. Dessas, quatro estavam qualificadas 
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como A1, 14 como A2 e 82 como B1. Entretanto, estavam disponíveis no portal de periódicos 

da CAPES/MEC e relacionados área de ensino de Ciências e, ou Biologia, 54 revistas do total 

listado. Dentre essas, quatro revistas qualificadas como A1, dez como A2 e 40 como B1. 

Os dados foram organizados de acordo com a quantidade de artigos encontrados por 

cada palavra-chave e sua relação com a temática formação de professores de Ciências e, ou 

Biologia na perspectiva da educação inclusiva (Quadro 1). Assim, podemos observar que de 

um total de 5355 artigos encontrados, os seis artigos selecionados representam 

aproximadamente 0,11% do total publicado. Isso indica como esse eixo de pesquisa se 

apresenta pouco expressivo nos periódicos nacionais. Por um lado, se não encontramos 

produções científicas voltadas para uma formação inclusiva de professores de Ciências e 

Biologia, provavelmente pouco tem sido realizado nesse sentido para que os professores 

sejam formados a partir do paradigma de inclusão escolar. Por outro, isso pode indicar a falta 

da divulgação de estudos sobre a formação de professores de Ciências na perspectiva da 

educação inclusiva.  

 
Quadro 1 - Artigos encontrados relacionados ou não ao tema da pesquisa e a qualificação das 

revistas pesquisadas. NA – número de artigos encontrados; NAR – número de artigos 

relacionados à temática. 

Palavras-chave 

Classificação das revistas 

A1 A2 B1 TOTAL 

NA NAR NA NAR NA NAR NA NAR 

Deficiência 141 0 66 0 381 0 588 0 

Educação especial 227 0 378 0 1626 0 2231 0 

Educação inclusiva 26 1 101 3 310 1 437 5 

Formação de professores de Ciências 7 0 81 0 957 0 1045 0 

Formação de professores de Biologia 29 0 28 0 300 0 357 0 

Necessidades especiais 2 0 12 0 683 1 697 1 

Total 432 1 666 3 4257 2 5355 6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Como podemos visualizar no Quadro 1, o maior número de artigos encontrados se 

relaciona com a palavra-chave Educação Inclusiva. Isso pode ter ocorrido pela própria 

definição do termo. Quando a intenção é garantir a aprendizagem do ensino de Ciências e, ou 
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Biologia para todos os alunos na sala de aula regular o termo correto refere-se à educação 

inclusiva, mesmo que para essa ser efetivada seja necessária a garantia da educação especial. 

Na análise da Quadro 1, ainda percebe-se que a maior parte dos artigos encontrados se 

concentra nas revistas qualificadas como B1 (4257 artigos), seguidas pela revista A2 (666 

artigos) e por fim pela A1 (432 artigos). Já os artigos relacionados à temática investigada 

foram encontrados em maior número nas revistas qualificadas como A2 (três artigos), seguida 

pelas revistas B1 (dois artigos) e A1 com apenas um artigo. 

O primeiro artigo selecionado “Alfabetização científica e educação inclusiva no 

discurso de professores formadores de professores de Ciências” (VILELA-RIBEIRO; 

BENITE, 2013) apresenta concepções de professores formadores sobre a alfabetização 

científica e educação inclusiva. Para tal, os autores utilizaram a entrevistas e Análise de 

Conteúdo. Seus sujeitos foram dez professores formadores de quatro cursos distintos 

(Biologia, Química, Física e Matemática) em uma IES no estado de Goiás. 

O artigo “Formação de professores de Ciências em rede social: uma perspectiva 

dialógica na educação inclusiva” (BENITE et al., 2009) faz um relato do trabalho 

desenvolvido na Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva 

(RPEI). Como atores desse estudo fazem parte 25 sujeitos entre professores formadores, 

professores em formação continuada e alunos da formação inicial.  

O terceiro estudo trata-se do artigo “Educação inclusiva e a formação de professores 

de Ciências: o papel das universidades federais na capacitação de futuros educadores” 

(OLIVEIRA et al., 2011), em que os autores analisam opiniões de alunos da formação inicial 

sobre alguns cursos de licenciatura (Biologia, Química e Física) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) sobre a educação inclusiva e a ausência de disciplinas desta área. Como sujeitos 

participaram alunos de duas turmas de cada curso, totalizando 122 graduandos. 

O artigo selecionado em seguida foi “Rede sociais como espaço de interações 

discursivas sobre formação de professores de Ciências para educação inclusiva” (PEREIRA; 

BENITE, 2012) que se configura uma pesquisa participante. Segundo as autoras a intenção da 

rede social é possibilitar aos atores do estudo a reflexão de suas concepções fundamentada na 

teoria. Como sujeitos desse estudo também fizeram parte professores formadores, professores 

em formação continuada e alunos da formação inicial, contabilizando 25 sujeitos.  

Pinheiro e Rampelloto (2012), por sua vez, publicaram o artigo “A educação 

ambiental sob um enfoque didático de ensino para alunos com necessidades educacionais 

especiais” que também foi selecionado. Esse estudo analisou as concepções de 59 sujeitos de 
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um curso de pós-graduação sobre o ensino de educação ambiental voltado alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

Por fim, o último artigo selecionado foi “Professores formadores de professores de 

Ciências: o que influencia suas concepções sobre inclusão?” (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 

2011a). Esse estudo analisou as concepções de 37 docentes do ensino superior, dentre eles 19 

do curso de Ciências Biológicas, seis do curso de Física, cinco do curso de Matemática e sete 

do curso de Química na UFG sobre educação inclusiva e diversidade. Como instrumento de 

coleta de dados utilizaram o questionário e a análise foi quantitativa.  

Conforme consta na Tabela 1, identificamos que as publicações sobre formação de 

professores de Ciências e, ou Biologia com foco na educação inclusiva se limita aos anos de 

2009, 2011, 2012 e 2013.  Em outros trabalhos como o de Silva et al (2013), no qual foi 

realizada uma análise de publicações sobre Educação Especial nos encontros Nacionais de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), os dados não são muito distintos. Apesar desse 

trabalho investigar a Educação Especial considerando vários focos temáticos (Formação de 

professores; Ensino e aprendizagem; Materiais didáticos; Levantamento bibliográfico; e 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) que não são considerados neste trabalho, a 

primeira publicação só foi registrada no ano de 2001, há pouco mais de uma década. Ou seja, 

mesmo quando se amplia o estudo, a quantidade de publicação é pequena, indicando a 

escassez de estudos produzidos sobre o tema. Isso pode ser fruto da falta de interesse em 

publicar os estudos ou que pouca mudança tem sido propostas para formação de professores 

na perspectiva da educação inclusiva. 

  

Tabela 1 - Relação de artigos analisados das revistas científicas, sua classificação, ano de 

publicação, autores e a Instituição de Ensino Superior (IES). 

Qualis Revista  Ano Autores IES 

A1 Ciência & Educação (UNESP) 2013 VILELA-RIBEIRO; BENITE UFG 

A2 Ver. Bras. Pesq. Em Ed. Em Ciências 2009 BENITE; et al UFG 

A2 Revista Ensaio  2011 OLIVEIRA; et al UFG 

A2 Investigações em Ensino de Ciências 2012 PEREIRA; BENITE UFG 

B1 Ambiente & Educação 2012 PINHEIRO; RAMPELLOTO UFSM 

B1 Alexandria 2011 VILELA-RIBEIRO; BENITE UFG 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Outro aspecto que buscamos analisar refere-se à origem dos artigos analisados. Desse 

modo, foi verificado que a região brasileira que mais contribui com a pesquisa sobre formação 

de professores de Ciências para educação inclusiva foi o centro-oeste. Cinco dos seis artigos 

selecionados são oriundos da Universidade Federal de Goiás (UFG), GO, Brasil. É 

interessante apontar que dois desses artigos, o que corresponde 33,33% do total analisado, são 

das autoras Vilela-Ribeiro e Benite (2011a; 2013). Sendo que em quatro dos seis artigos 

analisados, a autora Anna Maria Canavarro Benite se apresenta como pesquisadora. Apenas 

um (16%) dos trabalhos analisados é oriundo da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), região sul do país. Nas regiões sudeste, nordeste e norte não foram identificadas 

publicações sobre o assunto.  

No que diz respeito a maior parte das produções serem oriundas UFG, demonstra que 

essa instituição e seus respectivos pesquisadores primaram por tentar entender o fenômeno da 

educação inclusiva no Ensino de Ciências, de forma que essas pesquisas podem ser 

referências importantes para os próximos estudos dessa temática no Brasil. 

Com esse resultado, podemos perceber a defasagem da publicação de pesquisa no país 

versus as políticas públicas de educação. Há mais de uma década que se discute e se publicam 

Diretrizes da Educação Nacional almejando a cultura da inclusão educacional no Brasil, em 

contrapartida, não estão formando professores de Ciências qualificados para o ensino 

inclusivo que segundo Vilela-Ribeiro e Benite (2011b, p. 128) “[...] a priori, parece ser a 

melhor opção para sanar as deficiências profissionais encontradas na educação básica no que 

diz respeito a esse assunto”.  

Na Tabela 2, os objetivos dos artigos foram transcritos de acordo com a sequência 

encontrada na lista de periódicos nacionais da área de Ensino, no sistema WebQualis 2013. 

 

Tabela 2 - Objetivo geral dos artigos selecionados na pesquisa bibliográfica. 

Qualis Ano Objetivo 

A1 2013 Analisar concepções sobre alfabetização científica e educação inclusiva 

nos discursos de professores formadores de professores de ciências 

(Biologia, Física, Matemática e Química). 

A2 2009 Caracterizar o movimento de constituição da Rede Goiana Interdisciplinar 

de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva (RPEI), intencionando 

compreender o contexto das interações sociais que caracterizam a 

estrutura própria em que se constitui a Rede Social: quem são seus atores 

e quais suas ligações; seus objetivos; a metodologia de trabalho. 
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A2 2011 Analisar opiniões e expectativas de graduandos dos cursos de Física, 

Química e Biologia (licenciatura), no que diz respeito ao preparo que os 

futuros educadores vêm recebendo nas universidades federais para lidar 

com alunos portadores de NEE’s, além de discutir propostas de inserção 

de disciplinas que visem à socialização da educação inclusiva nos 

currículos das licenciaturas. 

A2 2012 Analisar interações discursivas produzidas dentro de uma rede social, a 

Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva 

(RPEI). 

B1 2012 Questionar os sujeitos pesquisados concepções de ensino em educação 

ambiental voltadas a alunos com necessidades educacionais especiais, 

tendo em vista a inserção desse tema em sua formação. 

B1 2011 Perceber as concepções dos docentes dos cursos de Ciências Biológicas, 

Física, Matemática e Química da Universidade Federal de Goiás – 

Campus Jataí (UFG/CJ) sobre inclusão e formação de professores para a 

diversidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Através da leitura dos estudos e de seus objetivos podemos notar que metade dos 

artigos investigam a formação inicial de professores e a outra metade a formação continuada 

de professores. Também observamos que três dos seis artigos analisados focam a investigação 

nas concepções de seus sujeitos da pesquisa sobre o tema. Um deles investigam as concepções 

de licenciandos para uma posterior análise dos cursos de formação de professores. E outros 

dois estudos versam sobre a concepção dos docentes de cursos de licenciatura e sinalizam que 

talvez seja por lá que o paradigma da inclusão escolar deve ser iniciado (VILELA-RIBEIRO; 

BENITE, 2011a). 

Isso é um indicativo da literatura que é preciso compreender as concepções dos 

professores para depois desenvolver estratégias para formação. É como uma estratégia para 

abordar um conteúdo. Primeiro é preciso saber o que pensam os sujeitos e depois interferir 

nessas concepções buscando modificá-las. Além disso, como destacam Pórlan, Rivero e 

Martín (1997) as concepções dos professores são importantes de serem mapeadas, pois podem 

originar obstáculos para práticas inovadoras ou diferenciadas em sala de aula.  

Também esteve presente como tema de investigação nos objetivos dos artigos 

selecionados a Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva 

(RPEI), que se constitui como uma alternativa para formação inicial e continuada de 
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professores de Ciências para inclusão escolar. Esse projeto conta com a participação dialógica 

entre três esferas da sociedade: acadêmica (UFG); política/gestora (Secretária de Educação do 

Estado de Goiás); e a comunidade (Associação de Surdos de Goiânia). Partindo do 

pressuposto de que “somos constituídos, enquanto sujeitos em formação, nas interações 

sociais” (VYGOTSKY, 2000 apud BENITE, et al., 2009, p. 3) o RPEI propõe um grupo de 

discussões conceituais que buscam promover a reflexão da prática docente. Como fruto desse 

trabalho, no recorte deste estudo, temos dois artigos publicados que buscaram caracterizar e 

analisar essa experiência.  

De forma geral, percebemos por meio dos objetivos que todos os estudos são 

investigações iniciais sobre a educação inclusiva e formação de professores de Ciências e, ou 

Biologia.  

O resultado da pesquisa nos diferentes estudos apontam alguns discursos e situações 

corriqueiras percebidas pelos professores. Como por exemplo, o conhecimento raso sobre o 

tema inclusão por grande parte dos docentes. Essa situação, resultado de uma formação 

precária em termos de diversidade, traz consigo a insegurança para efetivar esse novo 

paradigma. Além do mais “para haver uma implantação real de práticas inclusivas na 

universidade é preciso repensar a preparação de seus professores, de maneira que eles 

conheçam o assunto e saibam se posicionar crítica e reflexivamente no ensino.” (VILELA-

RIBEIRO; BENITE, 2011a). A RPEI como espaço de formação em rede traz uma 

possibilidade para compartilhar experiências e conhecimentos que estimulem a reflexão e 

posicionamento crítico.  

Outro discurso encontrado é sobre a alienação das políticas públicas em relação à 

realidade de alguns alunos com deficiências. É sabido que o desafio da inclusão é lançado a 

todos continuamente com a presença de alunos com deficiência nas escolas e universidades. 

Porém, “[...] muitos aspectos relativos às condições severas, funcionais e cognitivas, 

apresentadas por muitos desses alunos, os quais demandam atenção específica e constante, 

acabam não sendo relevantes diante das políticas públicas.” (PINHEIRO; RAMPELLOTO, 

2012, p. 58). As concepções dos professores indicam que, em algumas situações, a prática na 

escola está submetida a políticas públicas baseadas em teorias que são distantes da realidade. 

Segundo os autores Pinheiro e Rampelloto (2012, p. 58) “[...] no intuito de atacar, em passo 

acelerado, a pressões sociais e legais, não se revê quais as melhores formas de preservação 

educacional e moral desses indivíduos”. 

O estudo de Vilela-Ribeiro e Benite (2011) também traz como resultado a influência 

científica e política dos cursos de pós-graduação na constituição do professor. As autoras 
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entendem que “[...] tais cursos de pós-graduação [têm] maior influência na percepção dos 

professores sobre inclusão, uma vez que pesquisar sobre a educação exige estudo e reflexão 

crítica sobre os temas escolhidos [...]” (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011a, p. 142). 

De maneira ampla, esses estudos traçam um panorama inicial dos cursos de formação 

de professores de Ciências e, ou Biologia, evidenciando o olhar do professor na instabilidade 

causada pelo paradigma da educação inclusiva no ensino de Ciências. Os resultados desses 

estudos sinalizam por onde podemos iniciar reflexões e ações, além de apontar possíveis 

caminhos para o aprofundamento de pesquisas na área.  

Com base nas conclusões dos estudos, às análises indicam uma formação inicial 

deficitária no que tange a formação de professores para uma educação inclusiva. Além disso, 

é reiterado que os professores formadores das IES entendem a importância da perspectiva 

inclusiva, mas não atuam nessa direção. Em geral, atribui-se esse resultado pela falta de 

formação e vivência dos formadores de professores. 

Todos os estudos sugerem a necessidade de reorganização dos cursos de formação de 

professores de Ciências, a fim de dar conta da perspectiva inclusiva. Além disso, apontam a 

necessidade de todo o grupo escolar estar envolvido no processo inclusivo. Os trabalhos sobre 

a RPEI indicam um possível caminho para movimentar os cursos de formação que não dão 

conta de formar indivíduos que atuem na diversidade e garantam a Educação para Todos.  

Em geral, para incluir alunos com deficiência é necessário utilizar recursos específicos 

que possam explorar diferentes caminhos para construção do conhecimento. As aulas devem 

ser antecipadamente planejadas para adaptações necessárias sejam feitas. O professor pode e 

deve desenvolver recursos didáticos específicos ao seu conteúdo (SÁ, 2011). Porém o 

conhecimento didático não pode está desvinculado do conhecimento pedagógico. A análise e 

reflexão da própria ação são um importante instrumento para a transformação da prática do 

professor (SCHÖN, 1992).  

Os ganhos políticos, socioculturais e econômicos conquistados pelos direitos humanos 

ao longo do tempo, têm promovido mudanças nos paradigmas educacionais que resultam em 

uma nova realidade na escola regular. Porém os estudos investigados indicam, que muito 

precisa ser feito para termos uma escola predisposta à diversidade. 

 

2.3. O currículo da formação inicial do professor de Ciências 

 

Delimitar o conceito de currículo no ambiente pedagógico seria simplificar uma 

prática complexa que pode ter diferentes compreensões que não se excluem, mas, constroem 
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novos olhares. Segundo Grundy apud Sacristán (2000, p. 46) “O currículo não é um conceito, 

mas uma construção cultural”, que tem sua consolidação em uma ou em um conjunto de 

práticas pedagógicas. 

A construção de um currículo envolve escolhas ou seleções que atribuem poder a 

quem pode fazê-las (SILVA, 2015b). Sendo assim, já que falamos de pessoas, essas escolhas 

são influenciadas por crenças, concepções, valores, vivências de quem as fazem, etc. Além 

disso, o poder é exercido não apenas pelos construtores do currículo, mas principalmente pelo 

professor que vai mediar às seleções de conteúdo para se transformar na prática educacional.  

Pensando no currículo da formação inicial docente, Marcelo Garcia (1999) afirma que 

se deve entender qual modelo de professor à instituição deseja formar. Segundo esse autor, 

cada instituição apresenta um modelo de escola, de ensino e de professor que aceita como 

válido, podendo essa vontade ser implícita ou explícita. Segundo o autor, a formação inicial 

cumpre basicamente com três funções: 

 
[...] em primeiro lugar, a formação e treino de futuros professores, de modo a 

assegurar uma preparação consonante com as funções profissionais que o 

professor deverá desempenhar. Em segundo lugar, a instituição formativa 
tem a função de controle da certificação ou permissão para poder exercer a 

profissão docente. Em terceiro lugar, e segundo Clark e Marker (1975), a 

instituição de formação de professores tem dupla função de ser, por um lado, 
agente de mudança do sistema educativo, mas por outro, contribuir para 

socialização e reprodução da cultura dominante. (MARCELO GARCIA, 

1999, p. 77). 

 

Ou seja, a formação inicial de professores deve exercer um importante papel social 

como um agente questionador do sistema de ensino. Nesse sentido é necessário formar 

“professores que contribua para que os professores em formação se formem como pessoas, 

consigam compreender a sua responsabilidade no desenvolvimento da escola e adquira uma 

atitude reflexiva acerca do ensino” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 80). 

Nos cursos de formação de professores de Ciências, o currículo está intimamente 

ligado à aceitação da educação científica ou das Ciências (Biologia, Física e Química) como 

disciplina. Segundo Goodson “As ciências são uma disciplina que só atingiram um lugar de 

destaque no currículo do ensino secundário após uma longa e visível luta política.” 

(GOODSON, 1997, p. 2).  

A primeira iniciativa curricular na Inglaterra para a inclusão da disciplina de Ciências 

nas escolas primárias foi baseada em publicações do pesquisador Richard Dawes sobre o “a 

ciência das coisas comuns”, que posteriormente foi aprofundado por David Layton na 

tentativa de analisar seu potencial para disciplinas escolares (GOODSON, 1997). Ainda no 
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início do século XIX, eles chegaram à conclusão que para ensinar Ciências era necessário 

apenas três recursos: equipamento científico apropriado e pouco dispendioso; manuais 

escolares que contivessem informação científica interessante; e principalmente, professores 

bem formados. Esses itens apontados por Layton são muito parecidos com o ideal que se tem 

para educação científica atualmente no século XXI. Autores importantes da área, como 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), defendem: um ensino de Ciências que forme cidadãos atuantes 

no seu meio; melhores cursos de formação de professores de Ciências para que sua prática 

seja mais significativa; e a utilização de materiais disponíveis dentro e ao redor do ambiente 

escolar para os alunos fazerem ciência. 

Segundo Goodson (1997), “a ciência das coisas comuns” não se perpetuou como 

currículo da disciplina de Ciências nas escolas primárias, pois não agradava as elites 

dominantes da época. Esta estimulava e simplificava o raciocínio lógico científico para as 

classes trabalhadoras. Os próprios jornais da classe média alta defendiam o fim da educação 

científica para as classes baixas, afinal não era interessante para a classe dominante que os 

menos favorecidos aprendessem a pensar e questionar situações que lhes eram impostas. 

Assim, a ciência pura e abstrata voltou a ser praticada nos laboratórios e incentivada 

principalmente no ensino superior, a nosso ver, servindo de objeto de opressão aos menos 

favorecidos. 

Em meados do século XIX, se difundiu a ideia de que o currículo do ensino científico 

deveria ser baseado na “ciência laboral pura” especialmente para as crianças mais aptas. 

Primeiramente difundida no ensino superior, essa ciência pura teve grande importância para a 

introdução no pensamento científico de concepções das quais não havia exemplos diretamente 

observáveis (GOODSON, 1997). Porém, no ensino secundário esta delimitou o ensino de 

Ciências através da linguagem e abstração para a classe de maior poder aquisitivo da 

sociedade. Em outras palavras, distanciou a ciência de grande parte da população, o que 

agradou a hierarquia da sociedade vigente e com o apoio do Estado se consolidou como 

currículo de ensino secundário. Nesse sentido, Miotto (2010) afirma que: 

 

As teorias críticas de currículo demonstraram como o currículo 
tradicionalmente estava comprometido com a seleção cultural dos padrões 

hegemônicos na sociedade e apontaram também as tendências de 

ressignificação desse processo que, assim, pôde reverter sua história de 
exclusão. Hoje, procura-se defender um currículo inclusivo ou um currículo 

direcionado para a conquista da equidade na escola. Este pensamento 

curricular procura compreender esta nova orientação, pós-crítica, mantendo 

a perspectiva crítica no debate sobre o sistema educacional, entendido como 
um elemento na manutenção das relações dominantes na sociedade e 
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procurando também compreender e superar os entraves das práticas 

pedagógicas produtoras de exclusão (MIOTTO, 2010, p. 201). 

 

Compreendemos como o autor que o currículo foi um meio para acirrar as 

desigualdades sociais no campo educacional. Contudo, a teoria crítica do currículo traz uma 

nova perspectiva para a inclusão na educação. 

Voltando a afirmação da disciplina Ciências, o surgimento da Biologia como 

disciplina também evidencia alguns padrões na história do currículo das disciplinas 

científicas. No início do século XIX, a Física e a Química eram as principais disciplinas 

científicas, a Biologia mal existia como disciplina identificável. Isso se devia ao fato de sua 

formação disciplinar e seu potencial utilitário não ser exibido como característica atraente. A 

Biologia dessa época também era apresentada como uma ciência imatura, em geral seus 

objetos de estudo não tinham valor potencial e muitas vezes foi considerada um hobby e não 

um estudo científico com credibilidade (GOODSON, 1997).  

Ao longo da história, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra foi muito 

discutido qual deveria ser o objetivo do estudo da Biologia: para vida ou da vida? Em alguns 

momentos evidenciou-se a importância utilitária dessa para uma melhor qualidade de vida da 

sociedade. Porém, Goodson (1994) conclui que esses fatores tiveram que ser superados para 

que a Biologia se estabelecesse como disciplina científica. Os fatores econômicos e políticos 

se mostraram de maior importância para que a Biologia se mantivesse como disciplina vigente 

no currículo. 

Assim, esses fatos sobre a história da consolidação das ciências como disciplina nos 

mostra o quanto o currículo é impregnado de influências pessoais e sociais de onde, como e 

quando ele é construído. Infelizmente, a maior parte dessa influência vem de esferas em que a 

preocupação é puramente econômica e política, não considerando a real necessidade de quem 

fará uso do currículo (SILVA, 2015b).  

Atualmente, observa-se uma tendência de considerar um ensino de Ciências que 

auxilie o sujeito nas tomadas de decisões do dia a dia, muito similar com “a ciência das coisas 

comuns”. Como a ciência, o currículo também deve ser constantemente questionado e 

modificado de acordo com as necessidades sociais e locais a que se presta construir 

conhecimentos.  

O currículo, conforme destaca Costa (2001), é o limiar do que deve ser trabalhado em 

ambientes educativos. Os profissionais de cada ambiente têm o encargo de construir e 

reconstruir ao longo do tempo um currículo que se adéque as suas necessidades. Assim, para 

formar professores que atuem de forma inclusiva a primeira mudança precisa ser sinalizada no 
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currículo de sua formação, a partir daí espera-se que essa inovação seja refletida no ambiente 

escolar. De acordo com Garcia e Alves (2012): 

 

Não é possível uma escola de qualidade, seja que nível for, ou um curso da 
formação de professores, que possa responder ao momento que vivemos se 

não mergulharmos em nossa história, compreendendo as demandas que se 

colocam no presente, para então podermos planejar um futuro que 
corresponda às necessidades e expectativas que se colocam na 

contemporaneidade. (GARCIA; ALVES, 2012, p. 507). 

 

O pontapé em relação a um currículo que considere a filosofia inclusiva já foi adotado 

no Brasil. Nas Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica 

(BRASIL, 2002) é indicado que os cursos de licenciaturas devem considerar, entre outros 

aspectos, “conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com NEE [...]” (BRASIL, 2002, p. 3). Além disso, outros 

documentos como o as Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (BRASIL, 2015a) indicam as direções curriculares que o Ministério da Cultura 

e Educação (MEC) espera para a educação básica. 

Por outro lado, a formação de professores ainda tem se desenvolvido a partir de uma 

concepção epistemológica da prática baseada em uma racionalidade técnica ou instrumental 

(ROZEK, 2012). Como consequência disso, não é difícil encontrar cursos de formação de 

professores em que a prática cotidiana diverge do discurso educacional da prática reflexiva do 

professor.  

Infelizmente, as mudanças que estão previstas no currículo dos cursos de licenciatura 

do país seguem a tendência da educação especial, que segue a tendência do modelo médico da 

deficiência, onde é priorizado o estudo do déficit do aluno confundindo a formação do 

professor comum com de um especialista (MIOTTO, 2010). Dessa forma, pouco é oferecido 

para os professores já que só é apresentado o que o aluno não é capaz de fazer e pouco se fala 

de como trabalhar e quais as infinitas possibilidade e singularidades que podem ser 

construídas no ambiente escolar. 

Um estudo realizado por Vilela-Ribeiro; Benite (2011) aponta resultados interessantes 

sobre professores formadores e o currículo de cursos de licenciatura em Ciências (Biologia, 

Física, Matemática e Química) no estado de Goiás. Os currículos são a materialização das 

relações e culturas vivenciadas pelos professores que selecionam os conteúdos que devem ser 

trabalhados pelos novos profissionais. Assim, o estudo indica que os currículos não 

apresentam de forma explicita, os preceitos da educação inclusiva, porém de forma implícita, 

todos propõem um ensino considerando a diversidade social. Em relação aos professores 
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formadores, eles entendem a importância da perspectiva da educação inclusiva no currículo 

dos cursos, porém assumem a dificuldade que sentem em implementá-las, pois em geral não 

possuem formação ou preparo para trabalhar com a temática. Esse estudo indica a necessidade 

de formação inclusive dos formadores de professores para uma mudança no cenário 

educacional referente à filosofia da educação inclusiva.  

No Brasil, mesmo com o estímulo através de diretrizes curriculares que incentivam a 

inclusão educacional, estudos (CAMARGO; NARDI, 2008; VILELA-RIBEIRO; BENITE, 

2011b; PLETSCH, 2014) indicam que os professores continuam sendo formados para 

atuarem em salas de aula de forma excludente. Apesar da importância do currículo para 

prática do docente, apenas alterações curriculares não garantem mudanças na atuação do 

professor. Concordamos com Pimentel (2012) que uma possibilidade viável seria a formação 

em forma de estudo em serviço, dentro do próprio ambiente educacional. Contudo, este 

momento de estudo deveria ter “[...] caráter de direito e dever do docente, deve ser 

remunerado, ininterrupto e abranger temáticas específicas e pertinentes às questões emergidas 

no contexto da prática pedagógica desenvolvida em sala de aula.” (PIMENTEL, 2012, p. 

150). Provavelmente, a formação em serviço daria inicio a um ciclo de formação de 

professores formadores e de professores, podendo apresentar um maior impacto na construção 

de uma educação inclusiva na educação básica.   
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 
Um brinde aos recomeços que nos permitem escolher 

outros caminhos e novos fins. 
Tati Zanella 

 

Este capítulo busca descrever com detalhes os caminhos metodológicos percorridos 

durante o desenvolvimento deste estudo. Desse modo, buscamos possibilitar uma visualização 

geral do trajeto realizado e a replicabilidade do estudo para que possa ser feito por autores que 

tenham interesse no assunto. 

A ciência representa apenas um dos meios para continuarmos a fazer perguntas e 

buscar soluções e significados para a existência individual e social da humanidade 

(MINAYO, 2012). Apesar de não ser definitiva, a ciência tem conquistado crédito social 

principalmente devido ao seu rigor metodológico. Porém “pensar rigorosamente o rigor na 

pesquisa qualitativa é compreender sua contrapartida complementar: a flexibilidade.” 

(GALEFFI, 2009, p. 38). Dessarte, os caminhos metodológicos deste estudo apesar de se 

basearem em um projeto de pesquisa pré-estabelecido, moldaram-se através de descobertas no 

próprio ambiente de investigação e dos dados que foram recolhidos e analisados. 

 

3.1. Abordagem qualitativa  

 

A pesquisa descrita neste projeto foi conduzida de maneira qualitativa, focando na 

formação inicial de professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (LCB) da 

Universidade Estadual Santa Cruz (UESC). O método qualitativo de pesquisa é muito 

utilizado em pesquisas educacionais. Conforme sugere Minayo (2012, p. 21), é especialmente 

apropriado quando se pretende, entre outros, “trabalhar com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” As principais características 

desse tipo de pesquisa são: se desenvolve numa situação natural; os dados são descritivos; o 

plano deve ser aberto e flexível; valoriza os significados de forma que contemple a realidade 

complexa e contextualizada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Nesse sentido, não realizamos 

generalizações, mas tecemos um panorama do curso LCB, buscando destacar aspectos 

relevantes para a formação inicial na perspectiva da educação inclusiva. 

Os objetivos deste estudo foram delimitados a fim de que a atenção não fosse 

desfocada para aspectos que, mesmo tidos como interessantes para uma pesquisa educacional, 

não condiziam com as preocupações principais do estudo. O contexto de pesquisa foi bem 
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definido e específico, que compreende a formação inicial de professores do curso de LCB da 

UESC. E o objeto de estudo foi explorado detalhadamente por meio da triangulação dos 

dados: o PAC, o olhar dos alunos sobre o currículo e a fala dos formadores de professores. 

Segundo Lüdke e André (1986) a variedade de dados, coletados em diferentes momentos por 

diferentes informantes enriquece as relações e análise do objeto de estudo.  

Para melhor entender a pesquisa, é necessário conhecimento prévio do contexto em 

questão. Assim, o próximo tópico busca explanar algumas características do campo de 

pesquisa. 

 

3.2. O campo de pesquisa: o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UESC  

 

A UESC está situada entre os pólos urbanos de Ilhéus e Itabuna, mais especificamente 

localizada na cidade de Ilhéus-Bahia. Sua existência está diretamente relacionada ao antigo 

sucesso da lavoura cacaueira da região e sua abrangência perpassa essa região até Extremo-

Sul da Bahia, configurando-se como uma das principais instituições de ensino superior no 

território baiano (UESC, 2007). A UESC pertenceu à Federação das Escolas Superiores de 

Ilhéus e Itabuna (FESPI) que mantinha um orçamento alimentado por várias fontes – 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), anuidades e taxas, Instituto 

de Cacau da Bahia (ICB) – a fim de criar condições para o surgimento da Universidade. No 

ano de 1988 a FESPI foi estadualizada pelo Governo do Estado criando a Fundação Santa 

Cruz – FUNCRUZ. Já em 1991, de acordo com a Lei 6.344/91 e mediante aprovação do seu 

orçamento ao lado das Universidades Estaduais, a FUNCRUZ passou a ser a UESC. 

Segundo o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2009-2013), a UESC tem a 

missão de: 

 

Formar sujeitos com sentido ético, humanístico e emancipatório na produção 

e difusão do conhecimento, fomentando a excelência profissional, a 

cidadania, o desenvolvimento humano, social, econômico, cultural e técnico-
científico. (UESC, 2013, p. 31).   

 

Essa perspectiva, por tanto, deve orientar o PAC de todos os cursos que compõem a 

UESC, inclusive as graduações em licenciatura. 

A implantação do curso de LCB ocorreu no dia 01 de março de 1999, a fim de 

promover uma formação profissional de qualidade para seus alunos, já que a antiga formação 

de Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia, Química e Física se encontrava 

com sua estrutura curricular defasada (UESC, 2007). Dessa forma, a coordenadora do extinto 
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Departamento de Ciências elaborou, junto aos professores da área de Ciências Biológicas, o 

projeto de “Transformação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências para Licenciatura 

Plena em Ciências Biológicas e de Criação do Bacharelado em Ciências Biológicas”. Os dois 

cursos foram autorizados pelo parecer 042/99 do Conselho Estadual de Educação, 

reconhecidos pelo Decreto nº 7.530 de 18.02.99, publicado no Diário Oficial de 19.02.99.  

O projeto apresentado contemplava uma licenciatura com 3015 horas e formação geral 

sem ênfases ou áreas de concentração. Inicialmente o curso de LCB foi exclusivamente 

diurno, a partir do segundo semestre de 2010 passou a funcionar turmas no turno do noturno. 

O curso diurno disponibiliza anualmente vinte vagas no primeiro semestre e tem duração 

mínima de quatro anos (oito semestres). Já o curso noturno disponibiliza anualmente trinta 

vagas no segundo semestre, com duração mínima de cinco anos (dez semestres). Apesar de 

ambos terem as mesmas disciplinas e ementa, o noturno dispõe de menos horas diárias. 

O currículo em vigência foi construído com base em matrizes curriculares de outras 

universidades brasileiras (UESC, 2007). Contudo, desde a implantação do curso até o atual 

PAC, ocorreram importantes atualizações com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores. Atualmente, o curso de LCB contempla 3935 horas, sendo 

3555 horas de disciplinas obrigatórias, 180 horas de disciplinas optativas e 200 horas em 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  Segundo o PAC o currículo é composto de: 

 
a. Disciplinas obrigatórias básicas – disciplinas que fazem parte da 

formação do Biólogo;  

b. Disciplinas obrigatórias específicas para a licenciatura; 

c. Disciplinas optativas, que constam na integração curricular do curso; 
d. Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado que serão realizadas em 

espaços formais e não-formais; 

e. Disciplinas relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso; 
f. Práticas como componente curricular (Módulos Interdisciplinares para o 

Ensino de Biologia); 

g. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. (UESC, 2007, p. 36). 
 

Uma das preocupações dos construtores do currículo do curso supracitado foi garantir 

uma formação que atendesse as exigências do profissional biólogo e do professor de Ciências 

e Biologia. De acordo com o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso em questão, são 

pospostos os seguintes objetivos: 

 

1. Formar profissionais qualificados para atuarem principalmente na 

Educação Básica e em outros espaços educativos, formais ou não-formais, 
bem como capacitá-los para atuar nas diversas áreas de competência do 

biólogo; 

2. Capacitar os alunos para articular os conteúdos biológicos com os 
conhecimentos básicos da educação fundamental e média, mediante a 
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investigação, a interpretação e a intervenção na dinâmica dos espaços 

educativos; 

3. Associar a competência técnica à competência política, contribuindo para 
a formação do Licenciado crítico e reflexivo em relação  às questões 

pertinentes ao seu campo de atuação. (UESC, 2007, p. 4). 

 

Conforme citado também representa uma preocupação formar docentes críticos e 

reflexivos em relação à escola. Bem como, “despertar o compromisso social do licenciado em 

relação aos problemas dos espaços educativos, da comunidade e da sociedade.” (UESC, 

2007). Com base nessas informações vamos explanar no próximo tópico as etapas de análise 

do PAC do referido curso. 

 

3.3. Projeto Acadêmico Curricular  

 

A primeira etapa da pesquisa foi à análise documental do PAC do curso de LCB. 

Segundo Gil (2008) um dos objetivos da pesquisa exploratória do tipo documental é a 

explanação de situações e conceitos que não são muito conhecidos, servindo de delimitação 

para o aprofundamento de pesquisas posteriores. Dessa maneira, a etapa de análise 

documental serviu para guiar as próximas etapas deste estudo de forma que respondessem 

melhor nossa questão de pesquisa. 

Os documentos constituem uma fonte estável de dados, dos quais podem ser retiradas 

evidências que fundamentem as conclusões do pesquisador (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Corroboramos com Costa (2005) ao destacar que o currículo representa um produto de 

disputas políticas e culturais. Nessa perspectiva, o PAC apresenta potencial de possibilitar 

dados que possam inferir sobre o contexto dessas disputas, nesse caso, sob a lente da 

educação inclusiva.  

O referido documento foi solicitado junto ao Colegiado do curso de LCB da UESC. Já 

em mãos, a análise documental ocorreu através da leitura atenta do PAC, focando as matrizes 

curriculares, através do fluxograma do curso (Anexo A) e ementas das disciplinas obrigatórias 

e optativas (Anexo C). Essa primeira etapa buscou responder o primeiro objetivo específico 

do estudo que foi investigar o PAC do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UESC 

tendo como referência a perspectiva da inclusão. A proposta curricular do curso em questão 

foi analisada, à luz da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008a), das Diretrizes Curriculares para a formação inicial em nível 

superior (BRASIL, 2015a) e da literatura específica da área da educação especial. 
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3.4. Participantes da pesquisa 

 

3.4.1. Discentes do curso de Ciências Biológicas 

 

A segunda parte da pesquisa consistiu responder o terceiro objetivo específico que foi 

verificar a compreensão dos formandos do curso de LCB sobre a educação inclusiva. Para 

isso, realizamos um levantamento prévio dos nomes dos formandos do segundo semestre de 

2014 e primeiro semestre de 2015 junto ao Colegiado de Biologia da UESC. 

O instrumento de coleta de dados nessa etapa foi o questionário. Esse consiste de uma 

série de perguntas a serem respondidas por escrito pelo participante da pesquisa, sem a 

presença do pesquisador. Segundo Gil (2008) o questionário consiste em uma: 

 

[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2008, p. 

121). 
 

Assim, durante a produção do questionário tomamos cuidado para perguntar apenas 

sobre o que era pertinente, fazer uso de uma linguagem fácil e de claro entendimento e 

colocar instruções acerca do correto preenchimento. O questionário foi dividido em duas 

partes: Perfil do Discente e Análise do Curso. Segundo a classificação proposta por Gil 

(2008) de um total de quatorze questões, sete foram do tipo fechada, seis do tipo aberta e uma 

do tipo dependente (questões que só faziam sentido para alguns sujeitos responder).  

O projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC foi 

aprovado no parecer nº 865.145, na segunda versão, com CAAE: 34481414.9.0000.5526. Só 

após a aprovação do projeto, fizemos os primeiros contatos com os sujeitos da pesquisa. 

Como a pesquisadora estava em período de puerpério, o contado com todos os sujeitos foram 

realizados através do site e serviço de rede social Facebook. Os sujeitos que aceitaram 

participar do estudo disponibilizaram o e-mail, para qual foi enviado o questionário (Apêndice 

A) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C). Dessa forma, 

esses sujeitos estavam cientes dos objetivos e metodologia do estudo, além da liberdade para 

pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem que fosse penalizado de nenhuma forma.  

O envio dos questionários aconteceu no mês de novembro de 2014 com os formandos 

do semestre 2014.2 e no mês de maio de 2015 com os formandos 2015.1. Disponibilizamos 
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sessenta dias para o preenchimento e devolução do questionário e TCLE. Contudo, de um 

total de 17 formandos apenas 11 devolveram o questionário. Por questões éticas, não 

revelaremos os nomes originais dos participantes. No entanto, citaremos os alunos como A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Os números posteriores às letras estarão relacionados às unidades 

de análise.  

A análise do ‘Perfil do Discente’ permitiu delinear as características da população 

investigada (GIL, 2008). As questões referentes à ‘Análise do curso’, possibilitou um 

entendimento sobre como o curso de LCB tem auxiliado na formação de professores para a 

realidade de salas de aulas com alunos com deficiência. Além disso, permitiu uma 

compreensão de como os formandos entendem a educação inclusiva. As questões abertas 

foram analisadas a partir da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 

2011). 

  

3.4.2. Docentes do curso de Ciências Biológicas  

 

Esta etapa da pesquisa, que completa a triangulação dos dados, visou analisar mais 

uma face do curso de LCB da UESC. Desta vez, dando voz aos professores para averiguar em 

que medida as disciplinas pedagógicas possuem espaço para a discussão da educação 

inclusiva. 

De antemão, tínhamos o intenção de identificar através da análise documental do PAC, 

no fluxograma e nas ementas, as disciplinas que sinalizavam abordar valores ou conceitos da 

educação inclusiva e/ou educação especial (já que o foco é a inclusão do aluno com 

deficiência), para então selecionar quais professores deveriam ser entrevistados. Contudo, 

apenas a disciplina de LIBRAS e a de Educação Inclusiva sinalizam pressupostos da educação 

inclusiva em sua ementa. Sendo assim, para tornar o trabalho viável, escolhemos como 

sujeitos os professores que os alunos sinalizaram (no questionário) terem abordado o tema 

educação inclusiva, em suas disciplinas. 

Um total de cinco professores foram citados pelos alunos. Contudo, o professor da 

disciplina de LIBRAS não teve disponibilidade de participar da pesquisa. Assim, quatro 

professores foram entrevistados. Por questões éticas, não revelaremos os nomes originais dos 

professores formadores, no entanto, nós citaremos como P1-, P2-, P3- e P4-. Os números 

posteriores ao hífen estarão relacionados às unidades de análise. 

O instrumento de coleta de dados nessa etapa foi à entrevista semiestruturada. As 

entrevistas são uma fonte rica de informações a serem analisadas (GIL, 2008). De acordo com 
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Minayo (2012) a entrevista semiestruturada, “[...] combina perguntas fechadas e abertas, em 

que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada”. (MINAYO, 2012, p. 64). Nessa perspectiva formulamos o Roteiro da 

Entrevista Semiestruturada (Apêndice B).  As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, 

onde foi apresentado TCLE (Apêndice D). Dessa forma, esses sujeitos estavam cientes dos 

objetivos e metodologia do estudo, além da liberdade para pedir esclarecimentos sobre 

qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

que fosse penalizado de nenhuma forma. A entrevista foi gravada em áudio e integralmente 

transcrita para análise a partir dos pressupostos da ATD. Após o término da pesquisa o áudio 

foi eliminado. 

 

3.5. Análise Textual Discursiva 

 

Os dados obtidos dos questionários e entrevistas foram analisados a luz da ATD 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), que representa uma metodologia de análise que busca 

produzir compreensão sobre o tema da investigação a partir de textos já existentes ou que são 

produzidos a partir de entrevistas, observações, depoimentos e outros. Segundo Moraes e 

Galiazzi (2011): 

 
A Análise Textual Discursiva pode ser compreendida como um processo 

auto-organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos 

emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes: a 

desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de 
relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar o emergente 

em que a nova compreensão é comunicada e validada (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.12). 
 

Neste estudo, o corpus textual da análise, que é constituído essencialmente de 

produções textuais, foi formado pelas respostas das questões abertas submetidas aos discentes 

e a transcrição das entrevistas dos professores. Ambos do curso de LCB da UESC. O texto 

então foi desconstruído, produzindo uma “desordem a partir de um conjunto de textos 

ordenados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.21). Contudo, tomamos cuidado para que no 

processo de fragmentação as ideias do sujeito da pesquisa pudessem ser mantidas. Por isso, 

conservamos alguns elementos do fragmento original, permitindo que a unidade de 

significado não ficasse fora de seu contexto. 

Essa etapa foi realizada a partir da junção de todas as respostas das questões abertas do 

questionário e das entrevistas em uma tabela com a devida identificação. Em seguida, 
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realizamos leituras atentas em cada resposta a fim de identificar as unidades de significado. 

Quando identificadas, o texto foi fragmentado de acordo com o significado que 

posteriormente originaram os enunciados descritivos. Desse modo, o corpus textual gerou 38 

unidades de significado oriundos do questionário e 110 unidades de significado oriundo da 

entrevista (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

É importante ressaltar que, os fragmentos em unidades de significados são produtos de 

uma interpretação pessoal baseada nos objetivos da pesquisa e na leitura de mundo do 

pesquisador. Assim, se o mesmo corpus textual for analisado por outro pesquisador em outro 

contexto de pesquisa, provavelmente outras unidades de significado poderão ser identificadas. 

A etapa seguinte da ATD é estabelecer relações com as unidades de significado. Essas 

foram agrupadas segundo alguma semelhança ou relações entre elas, dando origem as 

categorias (Quadro 2). O processo de categorização corresponde a uma organização, 

ordenamento e agrupamento de conjuntos de unidades de análise, no sentido de reunir o que é 

comum, que tem elementos semelhantes, buscando sempre expressar novas compreensões dos 

fenômenos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p.25) “O método de categorização mostra 

que a análise textual qualitativa pode utilizar na sua construção de novas compreensões dois 

tipos de categorias: categorias ‘a priori’ e categorias emergentes”. Nesse sentido, buscamos 

por meio de um olhar atento para os dados do estudo, identificar novas categorias ou as 

chamadas categorias emergentes.  

Como resultado da ATD, emergiram seis categorias iniciais que estão apresentadas na 

primeira coluna do Quadro 2. O número ao lado corresponde à quantidade de unidades de 

significado de cada categoria. Essas categorias mais específicas foram reorganizadas a fim de 

obter as categorias finais. É importante destacar que segundo Moraes e Galiazzi (2011, p. 

202) “As classes ou agrupamentos de ideias organizadas a partir do caldeirão caótico 

anteriormente produzido não representam apenas somas ou agrupamento de itens, mas 

envolvem a organização de conceitos e estruturas conceituais de teorização sobre os temas 

trabalhados”. Assim, de seis categorias iniciais emergiram três categorias finais: i) 

Compreensão da educação inclusiva; ii) Concepções sobre a inclusão do aluno com 

deficiência; e iii) Formação docente para uma prática inclusiva. Desta forma, fizemos um 

caminho das categorias específicas para categorias gerais (MORAES; GALIAZZI, 2011). 
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Quadro 2 - Categorias emergentes obtidas através da ATD seguidas da quantidade de 

fragmentos relacionados. 

Categorias Iniciais Categorias Finais 

Compreensão da educação inclusiva na perspectiva da integração (7) 
Compreensão da educação 

inclusiva (24) 
Compreensão da educação inclusiva como um processo (17) 

Reconhecimento da pessoa com deficiência no ambiente escolar (6) 
Concepções sobre a inclusão 

do aluno com deficiência na 

escola regular (11) Limite na inclusão do aluno com deficiência (5) 

Desafios da formação docente para uma prática inclusiva (67) Formação docente para uma 

prática inclusiva (113) Possibilidades da formação docente para uma prática inclusiva (46) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

 

As categorias representam a síntese dos elementos que mais se destacam do fenômeno 

investigado. Após a definição das categorias, elaboramos os textos descritivos e 

interpretativos (metatextos), acerca dessas categorias, procurando dar significado às unidades 

de sentido. As categorias, “ao serem transformadas em textos, encaminham descrições e 

interpretações capazes de apresentarem novos modos de compreender os fenômenos 

investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 89).  

 A validade das categorias apresentadas é resultado de um rigor ao longo processo de 

análise. Além disso, as inferências produzidas pelas categorias devem ser coerentes com os 

depoimentos dos participantes da pesquisa (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesse sentido, 

apresentamos um metatexto que dialoga com a teoria e fragmentos extraídos do “corpus”. A 

coerência na estrutura desse diálogo também se apresenta como um aspecto de validação do 

metatexto. Apesar dos fragmentos serem experiências pessoais a respeito do curso de LCB da 

UESC, tomamos cuidado para sermos fidedignos as informações obtidas.  

Assim, de acordo com as categorias emergentes, realizamos quatro inferências:  

a) Há entre os participantes da pesquisa uma compreensão da educação 

inclusiva, que tanto mostra indícios de uma compreensão baseada na 

perspectiva integracionista, quanto da filosofia como um processo;  

b) Há entre os professores formadores da pesquisa distintas concepções sobre a 

inclusão do aluno com deficiência na escola regular; 

c) Existem desafios a serem superados pelo curso de LCB da UESC para 

possibilitar uma reflexão sobre a inclusão educacional;  
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d) O currículo vigente apesar de não contemplar em seu PAC preceitos da 

educação inclusiva, se configura como flexível para que os licenciandos 

tragam as necessidades da escola para universidade, oportunizando debates 

sobre a inclusão. 

 

Os resultados encontrados por meio deste estudo serão apresentados e discutidos no 

próximo capítulo. 
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4. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

DE BIOLOGIA DA UESC 

 

Como abordado ao longo dos capítulos, a atual educação brasileira está em um 

processo de reestruturação baseado em uma série de documentos oficiais que preconizam a 

educação inclusiva. Esses documentos têm como principal propósito alcançar uma educação 

democrática que dê conta da apropriação do conhecimento por parte dos sujeitos que 

frequentam a escola, considerando, principalmente, os alunos com deficiência. Refletir sobre 

a inclusão educacional nos leva a repensar o processo de formação docente. Assim, 

conhecermos os documentos oficiais nos possibilita a compreender o perfil e as competências 

almejadas por essa política para a atuação do professor.  

Considerando a presença do aluno com deficiência na escola comum e seu direito a 

uma educação de qualidade, propomos analisar o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas (LCB) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) na perspectiva da 

educação inclusiva. A primeira parte da pesquisa, direcionamos nosso olhar para o caráter 

escrito do currículo, através do Projeto Acadêmico Curricular (PAC). De pose do PAC, 

focamos nossa investigação principalmente no fluxograma (Anexo A) e ementa das 

disciplinas da área de Ensino do curso (Anexo C). 

A construção de um projeto político pedagógico envolve escolhas importantes sobre o 

currículo e o perfil profissional que se busca alcançar. Dessa forma não podemos entender um 

PAC como um documento de exigência institucional, mas um meio pelo qual os objetivos e 

pretensões da comunidade acadêmica são expostos. No entanto, esse documento apresenta 

intenções do que deve ser realizado e não o que está sendo realizado. Para suprir essa lacuna, 

este estudo também propôs analisar depoimentos de discentes e docentes sobre o referido 

curso para uma melhor compreensão do processo de formação docente. 

 

4.1. O que nos diz o Projeto Acadêmico Curricular do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas 

 

O PAC do referido curso foi publicado em 2007 e construído a partir de discussões 

entre docentes do Departamento de Ciências Biológicas (DCB) e representantes discentes do 

curso, com intenção de traçar um currículo que correspondesse às necessidades do novo perfil 

do licenciado em Biologia para melhor atender a sociedade e o mundo moderno. Seguindo 

essa tendência, um dos eixos norteadores do curso é a “formação contextualizada, a fim de 



69 

 

despertar o compromisso social do licenciado em relação aos problemas dos espaços 

educativos, da comunidade e da sociedade” (UESC, 2007, p. 3). 

Segundo o referido PAC deve ser perfil do profissional docente formado por essa 

instituição, dentre outras coisas: 

 

[...] se comprometer com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critérios humanísticos e de rigor científico, bem como por 
referenciais éticos e legais e ter consciência da realidade em que vai atuar – 

espaços educativos formais e não-formais e outros – da necessidade de se 

tornar agente transformador dessa realidade, na busca da melhoria da 

qualidade de vida da população humana. (UESC, 2007, p. 13) 
  

Como consta no trecho anterior, um dos perfis desejados para os licenciados desse 

curso é a capacidade de transformar realidades e melhorar a qualidade de vida da população 

humana no ambiente em que vai atuar. Entendemos que esse perfil profissional almejado, em 

que o professor atua como agente de mudança social favorece a inclusão do aluno com 

deficiência. Segundo Mesquita (2007, p. 115) “[...] a inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns das escolas regulares de ensino convida os 

professores a terem posturas mais atuantes”. Contudo, temos clareza que esse perfil representa 

um alvo a ser perseguido e pode se materializar através de mudanças na própria formação 

docente.  

Os principais documentos norteadores para construção do PAC do curso de LCB 

foram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em Educação 

Básica (CNE/CP 01/2002; CNE/CP 02/2002) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Ciências Biológicas (CNE/CES 1.301/2001). Em relação ao fluxograma do curso, o 

Art. 1º do Parecer Conselho Nacional de Educação CNE/CP 02/2002 instituiu que a carga 

horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica será efetivada com o 

cumprimento de, no mínimo, 2800 horas subdivididas nos seguintes itens:  

  

I- 400 (quatrocentas) horas de prática de ensino, vivenciadas ao longo do 
curso; 

II- 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, sob forma 

concentrada ao final do curso;  
III- 1800 (mil e oitocentas) horas para os conteúdos curriculares de 

atividades acadêmico-científico-culturais em sala de aula;  

IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. (BRASIL, 2002, p. 16). 

 

Desta forma o curso de LCB da UESC cumpre essa exigência somando um total de 

3935 horas, sendo: 2025 horas de disciplinas obrigatórias de formação básica; 720 horas de 
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disciplinas obrigatórias de formação pedagógica; 180 horas de disciplinas optativas; 405 horas 

de estágio curricular supervisionado; 400 horas de prática de ensino como componente 

curricular; e 200 horas de atividades Acadêmico-Científico-Culturais
9
 (UESC, 2007). Como o 

foco deste estudo são as disciplinas de formação pedagógica, trouxemos parte do desenho 

curricular do curso de LCB (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Desenho curricular das disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESC. 

DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA 

GERAL TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

Filosofia e Educação 45 45 0 0 

Politicas Públicas e Legislação da Educação 60 30 30 0 

Organização do Trabalho Escolar 60 30 30 0 

Psicologia e Aprendizagem 60 30 30 0 

Psicologia e Adolescência 60 30 30 0 

Metodologia do Ensino de Ciências 75 45 30 0 

Metodologia do Ensino de Biologia 75 45 30 0 

Projeto de Pesquisa do Ensino de Biologia 45 45 0 0 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 0 180 0 

Libras 60 30 30 0 

Subtotal 720 330 390 0 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS 

Optativa I 60 30 30 0 

Optativa II 60 30 30 0 

Optativa III 60 30 30 0 

Subtotal 180 90 90 0 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Estágio Curricular Supervisionado I 135 0 0 135 

Estágio Curricular Supervisionado II 135 0 0 135 

Estágio Curricular Supervisionado III 135 0 0 135 

Subtotal 405 0 0 405 

PRÁTICA DE ENSINO COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia I 45 15 30 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia II 30 0 30 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia III 30 0 30 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia IV 90 0 90 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia V 45 15 30 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VI 30 0 30 0 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VII 30 0 30 0 

                                                             
9
 No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC as atividades Acadêmico-Científico-Culturais não 

se constituem disciplinas, mas fazem parte da carga horária geral do curso. 
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Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VIII 105 15 90 0 

Subtotal 405 45 360 0 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (200 horas) 

Fonte: UESC (2007). 

 

Apesar das disciplinas complementares optativas serem apresentadas junto às 

disciplinas pedagógicas do curso, os licenciandos não precisam cursar necessariamente as 

optativas de caráter pedagógico. O curso de LCB da UESC disponibiliza outras disciplinas da 

área específica da Biologia e a escolha de qual cursar é de reponsabilidade do licenciando. 

Conforme observamos é uma tendência na construção do PAC do curso de LCB da 

UESC garantir a relação do futuro professor com o conhecimento pedagógico desde o início 

do curso. Também ficou evidente a preocupação em articular o conhecimento pedagógico 

com os conhecimentos específicos da Biologia, como podemos notar nas disciplinas de 

Metodologia do Ensino de Ciências, Metodologia do Ensino de Biologia e nos Módulos 

Interdisciplinares para o Ensino de Biologia do I ao VIII, etc. Essa postura difere do modelo 

tradicional de formação, onde o modelo 3+1 era utilizado desassociando esses conhecimentos 

durante a formação do professor (SAVIANI, 2009). Essa atual estrutura tem sua origem nas 

políticas oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

em Educação Básica (BRASIL, 2002), que sinalizam as mudanças nessa perspectiva, 

inclusive, definindo a carga horária dos cursos de licenciatura.  

Contudo, mesmo nessa conjuntura de 1135 horas a mais do que é exigido pelo 

Conselho Nacional de Educação, o fluxograma e ementa do curso LCB da UESC não 

apresentam mais do que duas disciplinas, de 60h cada, no total de 54 disciplinas, que abordam 

a temática educação inclusiva e/ou especial. Em porcentagem, essas disciplinas representam 

apenas 3,7% da carga horária do curso. Uma dessas disciplinas tem caráter obrigatório 

(Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS), que vale ressaltar que a obrigatoriedade para todas as 

licenciaturas e uma optativa (Educação Inclusiva). Desta forma, percebemos a pouca 

relevância dada à formação inicial de professores de Biologia para atuar em um contexto de 

inclusão com alunos com deficiência.  

De 51 disciplinas obrigatórias, apenas LIBRAS traz em sua ementa o contexto de um 

grupo de pessoas com deficiência. A obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de 

licenciatura foi conquistada por meio de muita luta e se consolidou através do Decreto nº. 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta e dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, bem como a inclui, como disciplina obrigatória, nos cursos de formação de 

professores. 
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Apesar de está presente no fluxograma do curso de LCB, a ementa da disciplina 

LIBRAS não consta no referido PAC. Essa é vinculada ao Departamento de Letras e Artes 

(DLA) e análise de sua ementa foi realizada junto a ele. Segundo a ementa de LIBRAS, os 

assuntos que serão abordados na disciplina são: 

 

O cérebro e a língua de sinais. Processos cognitivos e linguísticos. Tópicos 

de linguística aplicados à língua de sinais: morfossintaxe.  Uso de expressões 
faciais gramaticais e afetivas.  O processo de aquisição da leitura e escrita da 

língua de sinais. O alfabetismo na escrita da língua de sinais. (UESC, 2012, 

p. 104). 

 

Assim, a disciplina LIBRAS fornece aos alunos subsídios teóricos e práticos para o 

exercício da docência em Libras, mesmo sabendo que a carga horária da disciplina é irrisória 

para a aquisição de uma nova língua pelo licenciando. O que é bem distinto de auxiliar os 

licenciandos a compreenderem a filosofia da educação inclusiva, já que envolveria várias 

competências além dos conhecimentos da língua. Contudo, concordamos com Santos (2015, 

p. 108) que “[...] a obrigatoriedade de [Libras] um componente curricular em cursos de 

formação de professores pode configurar-se em um espaço/tempo de possibilidades de 

desconstruções de ideologias opressoras homogeneizadas.”. Ou seja, o espaço onde a atenção 

é voltada para o surdo, mesmo que não garanta o exercício da docência em Libras, possibilita 

aproximação com a luta de direitos de um grupo de pessoas com deficiência. Além disso, se é 

através da Libras que o surdo aprende, essa língua deve ser tida como fundamental na 

formação de professores, visto que é através dela que tencionamos a inclusão do surdo no 

ambiente educativo (SANTOS, 2015). 

Ainda de acordo com a ementa, não há nenhuma preocupação com o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno surdo, existe apenas a intenção de possibilitar a aquisição 

prática da língua de sinais em situações de comunicação bilíngue. Apesar de reconhecer a 

importância da Libras como meio legal de comunicação e expressão, a disciplina aparenta 

está no currículo como mera imposição. Nesse sentido, Santos (2015) discute que: 

 
[...] muitas IES acabam construindo a ementa em questão sem antes 

problematizar os saberes que este componente curricular pode e deve 

abordar para contribuir na formação docente; isto porque, comumente, o 
processo de seleção ou concurso para professor de uma área específica, a 

exemplo da  Libras,  ocorre  mediante  o  surgimento  da demanda e, nesse 

processo, a construção e inclusão do componente curricular e de sua ementa 

ocorrem antes mesmo da inserção do professor que detém conhecimentos 
sobre a área, o que, provavelmente, pode favorecer à institucionalização de 

ementas com proposições superficiais  sem contemplar as reais necessidades 

formativas do futuro professor.  (SANTOS, 2015, p. 108). 
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Assim, a ementa da disciplina de Libras tem potencial para possibilitar a construção de 

importantes competências, com os futuros professores, relacionadas à educação inclusiva. 

Contudo, isso deve ser explorado por profissionais competentes na construção do currículo. 

Segundo o PAC e como podemos perceber em algumas mudanças, no ano de 2004 

“[...] o Currículo Pleno do Curso de Licenciatura adequou-se às exigências da Resolução 

CNE/CP n. 2/2002 [...]” (UESC, 2007, p. 26). Contudo, observamos a ausência de alguns 

aspectos tratados na Resolução CNE/CP n. 1/2002 na parte que defende: 

 

[...] além da formação específica relacionada às diferentes etapas da 
educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, 

envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre 

o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando: I - cultura 

geral e profissional; II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e as das comunidades indígenas; III - conhecimento 

sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação; IV - 
conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; V - 

conhecimento pedagógico; VI - conhecimento advindo da experiência. 

(BRASIL, 2002, p. 3, grifo nosso). 

  

Como apresentado no trecho acima, o debate sobre o público alvo da educação 

especial deveria estar presente no currículo do curso. No entanto, no que se refere aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, nenhuma disciplina aborda diretamente o assunto.  

A ementa da disciplina optativa Educação Inclusiva traz as seguintes abordagens: 

 

Educação inclusiva: o ensino e a aprendizagem. Fundamentos do ensino 

inclusivo. Aspectos legais, políticos e históricos da educação inclusiva. 
Concepções de educação inclusiva e diversidade cultural. Pluralidade 

cultural. A educação inclusiva e as formas de organização do ensino: 

inclusão ou exclusão? (UESC, 2007, p. 107). 
 

Conforme citado, essa ementa trata de maneira ampla a inclusão dos grupos com 

status de minorias. Além disso, segundo a entrevista do professor P3, a disciplina optativa 

Educação Inclusiva, apesar de presente no PAC, nunca foi ofertada no curso de LCB da 

UESC. Isso nos faz questionar a importância dada a essa temática na configuração do curso. 

Contudo, esse mesmo professor formador lecionou uma disciplina optativa de Tópicos 

Especiais em Educação, em parceria com o professor P4, cuja ementa contemplava 

possibilidades de trabalho no ensino de Ciências para pessoas com deficiência, focando a 

deficiência visual e auditiva. Essa informação também pode ser verificada no Colegiado de 

Ciências Biológicas (CCB). 
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De acordo com o PAC, as ementas da disciplina optativa de Tópicos Especiais em 

Educação “[...] serão elaboradas de acordo com a escolha do tema específico na área de 

Educação” (UESC, 2007, p. 140). Essa viabilidade permitiu que os professores P3 e P4 

discutissem com um grupo específico de alunos questões sobre a educação inclusiva. 

Acreditamos que essa iniciativa pontual dos professores está relacionada tanto com a 

demanda solicitada pelos alunos nas disciplinas pedagógicas, quanto com a formação 

continuada e permanente desses profissionais. 

De modo geral, em nenhum momento do PAC é abordado o termo alunos com 

deficiência ou seus similares, evidenciando a ausência de preocupação com esse público na 

construção do projeto. Por outro lado, o PAC deixa claro que “a formação profissional que 

será propiciada pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem limitações [...]” 

(UESC, 2007, p. 5) e essas poderão ser complementadas em disciplinas específicas ou com 

um conjunto delas. Porém questionamos como tratar a filosofia da educação inclusiva apenas 

com disciplina, se é necessário que o futuro docente vivencie a inclusão para que novas 

crenças e concepções sejam criadas? 

Outra tendência que pode ser observada no fluxograma do curso de LCB em questão é 

a sobreposição, em termos de carga horária, do conhecimento de conteúdo sobre o 

conhecimento pedagógico do conteúdo (LONGHINI, 2008).  Das disciplinas obrigatórias do 

curso de Bacharel em Ciências Biológicas da UESC (ANEXO B), 80% também são 

disciplinas obrigatórias no currículo do curso de LCB, o que corresponde a 1965 horas ou 33 

disciplinas. Em outras palavras, o licenciado em biologia da UESC cumpre quase todo o 

currículo do curso do bacharelado mais às 720 horas de disciplinas obrigatórias de formação 

pedagógica. Observamos assim, que não houve uma preocupação em equilibrar o 

conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico na proposta curricular, com o 

propósito de melhor preparar o futuro professor para prática docente. Mas houve um acúmulo 

de disciplinas para quem pretende ter habilitação em licenciatura. 

Corroboramos com Vilela-Ribeiro e Benite (2011a) ao afirmar que: 

 

Deve sim haver uma formação de conteúdo com qualidade, mas não de 
maneira a torná-la como o foco principal da formação inicial.  Esse tipo de 

visão é resquício da ideia de que ensinar consiste em apenas transmitir 

conhecimentos e que, portanto, é preciso apenas dominá-los e ter um pouco 
de bom senso para se tornar um professor, entretanto, essa ideia é uma das 

causadoras da desvalorização docente [...]. (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 

2011, p. 243, grifo nosso). 
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Assim, ao invés de só serem acrescidas disciplinas pedagógicas, poderia ser feito uma 

revisão de como conhecimento do conteúdo é trabalhado nesse curso de licenciatura. Essas 

disciplinas, como parte do curso para formar professores, também devem ser trabalhadas com 

essa intenção. Os resquícios do ‘currículo conteudista’ podem ser justificados pelo fato do 

currículo do curso de LCB da UESC ter sido elaborado com base em “grades curriculares de 

curso pertencentes a outras universidades brasileiras” (UESC, 2007, p. 24).  

De fato, mais complexo do que apenas considerar a omissão da universidade, há uma 

disputa entre dois modelos de formação de professores. Essa luta pode se materializar no 

currículo dos cursos de licenciatura nas universidades. De acordo com Saviani (2009): 

 
De um lado está o modelo para o qual a formação de professores 

propriamente dita se esgota na cultura geral e no domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o 
professor irá lecionar. Considera-se que a formação pedagógico-didática virá 

em decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente 

organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou mediante 
mecanismos do tipo “treinamento em serviço”. (SAVIANI, 2009, p. 149). 

 

Como consta no trecho anterior, como resultado dessa disputa se mantém, muitas 

vezes, a racionalidade técnica na formação de professores. Esse palco de disputas dificulta a 

prática reflexiva do professor e sua atuação consciente frente às realidades da sala de aula.  

Também procuramos investigar as referências bibliográficas das ementas das 

disciplinas, a fim de identificar alguma referência relacionada à educação inclusiva. Contudo, 

não foram encontradas tais referências na construção das ementas das disciplinas 

pedagógicas.  

Estes resultados também nos fornecem indicativos das formações do grupo de 

professores que construíram essa matriz curricular (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2010). A 

construção de um currículo envolve escolhas ou seleções que atribuem poder a quem pode 

fazê-las (SILVA, 2015b). Sendo assim, provavelmente essas escolhas foram influenciadas por 

crenças, valores, vivências e pela formação acadêmica dos professores que construíram esse 

currículo. Como reflexo dessa disputa, muito provavelmente professores que não possuem 

vivências e formação acadêmica que tenha considerado a educação inclusiva, vão refletir isso 

na construção do currículo. 
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4.2. Depoimentos de alunos e professores sobre a educação inclusiva na 

formação do professor de Biologia da UESC  

 

Tivemos um total de onze alunos que participaram desta pesquisa. Sendo oito alunos 

do turno noturno e três do diurno. O semestre de ingresso no curso dos sujeitos da pesquisa 

estava entre o segundo semestre de 2009 ao segundo semestre de 2011, tendo assim 

representantes de cinco turmas do curso de Biologia. Porém seis deles são ingressos do 

segundo semestre de 2010. 

As idades dos formandos que participaram da pesquisa variam de 21 a 43 anos, com 

média de 28 anos. Em relação às formações anteriores, oito dos sujeitos possuíam apenas 

ensino médio, dois já haviam cursado o nível técnico em Alimentos e Agropecuária e um já 

possuía grau de Bacharel em Ciências Biológicas. Em relação à docência, apenas três dos 

formandos já lecionaram por um tempo que variou de quatro meses a dois anos. Assim, 

podemos observar a ausência de influências de formações pedagógicas além do curso de LCB 

da UESC. 

Ao questionarmos aos formandos se estavam preparados para atuar de forma inclusiva 

nas salas de aula da educação básica, três dos onze formandos responderam positivamente. 

Contudo, as únicas disciplinas que abordam em sua ementa preceitos da educação inclusiva, 

foram às disciplinas de LIBRAS e Educação Inclusiva. Porém, além de olhar o PAC, também 

questionamos os alunos sobre quais disciplinas abordaram esse tema durante a graduação. 

Como resultado tivemos disciplinas apresentadas no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Disciplinas que abordaram conceitos da educação inclusiva, indicadas pelos 

formandos do curso. Legenda: LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; MEB - Metodologia do 

Ensino de Biologia; MIEB - Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia; TEE- Tópicos 

Especiais em Educação; NDA – Nenhuma Disciplina.  

SUJEITOS 
DISCIPLINAS CITADAS 

LIBRAS MEB MIEB V MIEB VI MIEB VII MIEB VIII TEE NDA 

A     X       X   

B     X X X X     

C X           X   

D X   X     X     

E X               

F               X 

G               X 

H               X 

I   X             

J X X             
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K X               

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Conforme podemos visualizar, apesar de não sinalizada na matriz curricular do curso, 

os alunos indicaram algumas disciplinas em que a temática da educação inclusiva foi 

abordada. Assim, mesmo que superficialmente, alguns desses alunos discutiram em alguma 

medida essas questões. Apesar de três dos sujeitos afirmarem não terem discutido o tema em 

nenhuma das disciplinas da graduação, ou, ao menos entendemos que o tema passou 

despercebido.  

Desta forma, selecionamos os professores que lecionaram as disciplinas citadas pelos 

alunos para realizar as entrevistas. Buscamos averiguar em que medida as disciplinas 

pedagógicas lecionadas pelos docentes possuem espaço para discussão sobre a filosofia da 

educação inclusiva. Assim, de acordo com os depoimentos dos alunos, cinco professores 

foram selecionados, dos quais quatro foram entrevistados. O professor da disciplina de 

LIBRAS não teve disponibilidade para entrevista. 

Dos professores entrevistados do curso de LCB, três pertencem ao Departamento de 

Ciências Biológicas (DCB) e um ao Departamento de Ciências da Educação (DCIE). Em 

relação à formação inicial, três são licenciados em Ciências Biológicas e um licenciado em 

Física. No que se refere à pós-graduação no nível de mestrado e doutorado, todos os 

professores formadores são da área de Educação. Apenas um dos sujeitos ainda não concluío 

o doutorado. Com exceção do professor do DCIE, os demais já lecionaram todas as 

disciplinas pedagógicas do curso de LCB. 

A seguir, discutimos os resultados que nos permitiram chegar às inferências sobre o 

curso de LCB a partir das categorias resultado da ATD. Para melhor demonstrá-las 

escolhemos por trazer ao longo do texto os fragmentos do corpus textual da análise para esta 

discussão.  

 

4.2.1. Compreensão da educação inclusiva 

 

Constatamos que entre os sujeitos da pesquisa (onze licenciandos e quatro professores 

formadores) do curso de LCB temos indícios de diferentes tipos de compreensões sobre a 

filosofia da educação inclusiva. Dentre elas, tivemos a compreensão da educação inclusiva 

na perspectiva da integração e a compreensão da educação inclusiva como um processo.  
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A ideologia da integração teve sua ascensão no Brasil a partir da década de setenta. 

Sua abordagem defende a presença do aluno na sala de aula, a igualdade de direitos e a 

democratização do ensino. Contudo, torna-se segregacionista ao modo que só se aplica aos 

alunos que possam se adaptar às classes regulares (MENDES, 2006). A integração baseia-se 

no pressuposto da normalização, nesse sentido a pessoa com deficiência que precisa se 

modificar para pertencer ao novo ambiente.  Além disso, a integração defende o atendimento 

diferenciado às crianças com deficiências, contrariando o ideal de igualdade da escola. 

Concordamos com Borges, Pereira e Aquino (2012, p. 3) que “os integracionistas não 

consideram, portanto, que as diferenças sejam comuns entre todos os homens e não só entre 

os deficientes”. Nesse sentido, mesmo alunos sem deficiência, mas que estão a margem da 

sociedade são segregados por essa ideologia. Sendo assim,  

 

[...] a não integração é consequência dessa sociedade capitalista na qual 
vivemos, formada por classes tão diferentes e desiguais. Vista dessa forma, a 

integração torna-se uma questão infundada, pois os problemas que os 

representantes do governo tentam resolver com essa ação política não se 

restringem aos deficientes, senão a todos os marginalizados da sociedade. 
(BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012, p. 3). 

 

Ou seja, a leitura das carências dos indivíduos com deficiência na sociedade capitalista 

nos faz acreditar que esses sujeitos não se encontram integrados na sociedade. Contudo, isso 

não é válido. Além de está claro que boa parte das desigualdades na sociedade atual é fruto da 

sociedade capitalista que valoriza o homem pelo que ele tem e pelo que ele produz. 

Corroboramos com Borges, Pereira e Aquino (2012, p. 4) ao afirmar que os defensores desse 

ideário “[...] assumem a não tolerância à diferença e o não reconhecimento da diversidade 

humana. Por outro lado, não percebem a amplitude maior da questão das desigualdades, que 

são sustentadas pelos pilares de nossa sociedade capitalista.”. 

Dentre outros sentidos, a palavra “integração” significa: “inclusão de um elemento 

num conjunto” (HOUAISS, 2012, p. 355). Desta forma, entendemos a integração no ambiente 

educacional como parte do percurso para a política de educação inclusiva, mas não como a 

inclusão. Assim existem, entre os sujeitos do curso de LCB da UESC, compreensões da 

educação inclusiva que corroboram com a abordagem integracionista. No âmbito desta 

compreensão, podemos inferir que englobam os que, I - relacionam a educação inclusiva 

apenas a presença do aluno com deficiência na sala de aula; e os que II - fazem a relação 

direta da educação inclusiva com profissionais da educação especial. Como pode ser 

observado nos depoimentos dos formandos é perceptível à relação estabelecida entre a 

educação inclusiva e apenas a aceitação do aluno com deficiência na sala de aula:  
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A educação inclusiva é aquela que está preparada para receber todos os 

tipos de alunos em uma sala de aula independente de suas deficiências 
físicas, mentais ou intelectuais. (K2, grifo nosso). 

 

 Como o próprio nome já sugere, a educação inclusiva tende a inserir todos 

os seres, visto que, independente de suas dificuldades, todos têm acesso à 
educação. (E2, grifo nosso). 

 

É um segmento da educação que está pautada na aproximação de 

indivíduos com algum tipo de necessidade especial, para fazerem parte do 

contexto escolar e social, sem a antiga segregação entre pessoas com essas 

características antes ocorridas nesses espaços. (F2, grifo nosso). 
 

De modo sutil, podemos identificar, através do depoimento dos licenciandos, a 

sensação de que a educação inclusiva traz para a escola, pessoas que parecem não pertencer 

ao ambiente educativo. Corroboramos com Borges, Pereira e Aquino (2012) que: 

 

[...] é preciso identificar os mecanismos gerados na sociedade capitalista, 

que reforçam a ideia de que as pessoas com necessidades educativas 
especiais não estão integradas na sociedade. [...] a integração não deve 

implicar em tirar a pessoa do estado de não participação e/ou do estado de 

inércia, pois, na verdade, essas pessoas nunca estiveram fora da sociedade. A 
sociedade capitalista, que se preocupa com o valor da troca de mercadoria, é 

que define que todos têm um papel definido dentro dessa mesma sociedade. 

Nessa perspectiva, o princípio de integração deseja inserir os indivíduos com 

necessidades educativas especiais na sociedade, de onde, porém, eles nunca 
estiveram fora (BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012, p. 3). 

 

A partir dos depoimentos supracitados percebemos nítidos indícios da compreensão da 

inclusão através da abordagem integracionista. Essa precisa ser superada pelos futuros 

professores, pois semelhante ao modelo médico da deficiência
10

, a integração coloca a 

responsabilidade do fracasso escolar no aluno e não no sistema educacional vigente. Este 

posicionamento acrítico em relação à escola precisa ser superado para que aconteça a reflexão 

da prática docente a fim de dar conta das diferentes aprendizagens dos alunos. 

Outra relação estabelecida pelos formandos com a educação inclusiva foi à associação 

direta aos profissionais da educação especial, como necessária para que a inclusão aconteça. 

Os depoimentos dos formandos que se encaixa nessa característica, seguem abaixo: 

 

Apesar da educação inclusiva ser uma forma de educação onde todas as 
pessoas devem ser alcançadas, mesmo aquelas que têm necessidades 

especiais, tais como: cegos, autistas, portadores de síndrome de Down entre 

outros, é difícil uma escola, principalmente de rede pública, obter 
profissionais especializados. (E2, grifo nosso). 

 

                                                             
10 Que é acrítico em relação à sociedade em que as pessoas com deficiência vivem (DINIZ, 2009).  
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Educação que atende todo o tipo de público, com deficiências ou não. Nesse 

caso conta-se com profissionais capacitados a atender esse público. (H2, 

grifo nosso). 
 

A partir dos depoimentos acima citados, é possível perceber a preocupação dos 

formandos com a presença dos profissionais da educação especial
11

na escola, para que a 

educação inclusiva se efetive. Consideramos fundamental a presença de uma equipe 

multidisciplinar que colabore com o processo educativo dos alunos com deficiência. 

Entretanto, o que nos chama atenção é pensar que em nenhum momento da pesquisa, os 

futuros professores apontem para as questões pedagógicas como relevante no processo de 

escolarização desses sujeitos. Nessa perspectiva, concordamos com Costa (2015, p. 133), ao 

afirmar que “as deficiências não deveriam ser consideradas como impeditivo à inclusão dos 

alunos, desde que a escola esteja organizada com recursos didático-pedagógicos e 

profissionais da educação para atender às diferenças de aprendizagem dos alunos”. 

No depoimento de um dos professores formadores também foi encontrado indícios da 

compreensão da inclusão na perspectiva da integração, conforme segue abaixo: 

 

[...] às vezes eu me questiono um pouco assim. É... Uma pessoa que tem 

síndrome de Down, sei lá... Dentro de uma sala de aula, será que ela vai 

conseguir, por exemplo, acompanhar? (P2-33). 

 

O fato da professora formadora P2 questionar se um aluno com síndrome de Down 

conseguiria acompanhar uma sala de aula comum, sugere que ela assume uma posição 

ingênua perante a realidade, pois desconsidera a diferença do aluno e a necessidade da escola 

se adaptar a uma nova forma de aprendizagem. Nesse sentido, Duarte e Pêpe (2015, p. 49) 

afirmam que “inclusão educacional é o processo pelo qual a escola adapta-se para poder 

receber e manter, em seu sistema de ensino, nas classes regulares os alunos com necessidades 

especiais.”. Além disso, podemos perceber a imposição da capacidade como norma 

(ableísmo). Entendemos que as práticas ableístas dentro de um ambiente educacional devem 

ser superadas a fim possibilitar a equidade dos alunos com deficiência. O ableísmo, assim 

como o racismo, sexismo são uma forma de preconceito que deve ser combatido 

principalmente em um ambiente educativo. 

Pelos dados apresentados, constatamos que os sujeitos da pesquisa que compreendem 

educação inclusiva na perspectiva da integração corroboram com a ideia concebida pela 

sociedade capitalista de que o sujeito com deficiência não pertence ao ambiente escolar. 

                                                             
11

 Os profissionais da educação especial, na atual conjuntura, são professores do Atendimento Educacional 

Especializado. 
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Provavelmente, isso representa um resultado da ausência de reflexão sobre a inclusão 

educacional tanto na formação inicial dos licenciandos do curso de LCB da UESC como no 

caminho formativo do professor formador dessa instituição.  

Apoiados em Valle e Connor (2014), compreendemos a educação inclusiva o processo 

em que TODOS os alunos possam participar da vida social e educativa na escola regular. 

Contudo, pensando no aluno com deficiência, não podemos perder de vista que a retirada de 

barreiras de interação com o meio não resume o processo da inclusão, já que o maior objetivo 

representa a aquisição de um ensino de qualidade por todos. Baseado nessa proposta, 

concordamos Fonseca-Jane (2010, p. 85) que “a educação inclusiva é uma espécie de reforma 

radical do sistema educacional, uma vez que deve reestruturar os seus sistemas curriculares, 

avaliativos, pedagógicos e métodos de ensino.”.  

Assim, também identificamos nos depoimentos dos sujeitos a compreensão da 

educação inclusiva como um processo. Uma das definições da palavra processo é um 

“conjunto de manipulações para obter um resultado” (HOUAISS, 2012, p. 760). Desta forma, 

corroboramos com Mittler (2003, p. 35) que a educação inclusiva é “[...] como um processo 

que nunca termina, pois é mais que um simples estado de mudança, e como dependente de um 

desenvolvimento organizacional e pedagógico contínuo no sistema regular de ensino.”. 

Podemos verificar em alguns depoimentos: 

 
Educação inclusiva se constitui como uma educação que alcance a todos os 

alunos, os que possuem necessidades educacionais especiais ou não. A 

inclusão é um direito de todos, mas nem sempre estar em sala de aula é 

fazer parte desse processo, os alunos podem apenas estar inseridos, não 
participando verdadeiramente do processo educativo. Sendo assim 

compreendo a inclusão como a participação de forma suprema das 

atividades educacionais. (D2, grifo nosso). 
 

A educação inclusiva pode ser entendida como o processo de inserção dos 

alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. 
É importante destacar que a inclusão escolar não se efetiva apenas pelo ato 

de inserir toda e qualquer pessoa na escola, mas também consiste em 

oferecer suporte para que seu direito de ir e vir, de aprender, de lazer e de 

se relacionar, seja preservado. (A2, grifo nosso). 
 

Educação inclusiva é uma necessidade da educação né?! Uma educação 

que vai contemplar questões que historicamente foram excluídas da 
sociedade, sobre tudo é... dos grupos que são mais excluídos, por exemplo... 

Vai dar conta das discussões de gênero, das discussões étnico raciais, das 

questões de religião, da deficiência que aí é um... Que cabe dentro da 

educação especial ou então, se a gente pensasse numa esfera, a educação 
inclusiva é um macro e ela vai englobar, por exemplo, a educação especial. 

(P3-11, grifo nosso). 
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Fica claro nos depoimentos dos licenciandos e do professor formador, a ideia de que 

além de garantir o lugar do aluno na escola também deve ser garantido à participação no 

processo educativo. Essa ideia está na direção da definição dos autores Valle e Connor (2014, 

84) que defendem que “A inclusão significa que todas as crianças aprendem e participam de 

uma maneira significativa. Desse modo, a sala de aula inclusiva é uma comunidade de 

aprendizagem criativa, em que todos são adequados e todos se beneficiam.”. Além disso, o 

depoimento de P3 demonstra clareza deste sujeito em relação ao público da inclusão 

educacional. Nesse sentido, o depoimento abaixo evidencia a importância da inclusão mesmo 

em salas sem alunos com deficiência. 

 
A gente tem focado nossa fala na doença, mas, é o outro que é diferente 

porque pergunta muito, porque ele tem um nível mais avançado de... tem 

uma rapidez no raciocínio. Se você não tá preparada pra isso, você pode até 
dizer que o aluno tem algum problema. Na realidade ele só é... ele pode não 

ser só lento como outros da turma e isso pode ser problema. (P4-40).  

 

O depoimento acima evidencia que qualquer aluno que fuja do padrão esperado por 

um professor na sala de aula, causa um incômodo e pode até ser visto como um problema. 

Nesse ponto de vista, Piccolo (2009) relata que essa dificuldade de mediar o conhecimento 

para os alunos considerando suas singularidades representa o principal motivo da miserável 

qualidade de formação encontrada. 

Também identificamos que um dos professores formadores entrevistados do curso de 

LCB tem clareza em relação aos direito civis da inclusão do aluno com deficiência. 

 

Eu vou lhe responder isso resgatando o texto da Constituição, artigo 205: A 

educação é direito de todos e dever do estado. E cada um, essa lição a gente 
aprende na genética, é singular. Se é singular, a gente tem que dar a todos a 

mesma condição de aprendizagem. Condição de aprendizagem! Cada um 

dentro das suas necessidades. (P4-12). 
 

Embasados em Valle e Connor (2014), reconhecer os direitos civis das pessoas com 

deficiência é imprescindível para a resolução do debate sobre incluir ou não os alunos com 

deficiência. Segundo os autores citados, a exclusão sistemática de indivíduos da escola 

regular representa uma violação dos direitos civis desses sujeitos. Dessa maneira, “Se 

pensarmos a inclusão em termos de direitos civis, algum professor tem o direito de excluir um 

aluno baseando-se na deficiência? Afinal, não podemos excluir um estudante com base na 

raça, classe, gênero, origem linguística, cultura ou orientação sexual.” (VALLE; CONNOR, 

2014, p. 82). Ou seja, enquanto a segregação das pessoas com deficiência existir no sistema 

educacional o direto civil destas continuará a ser violado. Nesse sentido, com a garantia do 
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direito civil das pessoas com deficiências, o debate tende a evoluir de “devo ou não incluir” 

para “como devo incluir adequadamente”. E a partir daí as discussões sobre a inclusão 

educacional tendem a ser mais relevantes para efetivação da filosofia da inclusão. 

Ainda de acordo com o depoimento de P4 a partir da sua formação geral em Biologia, 

ela reconhece que cada pessoa tem sua singularidade e por tanto, todas as pessoas diferem 

entre si. Dentre essas diferenças ela aponta as diferentes necessidades de aprendizagem que 

deve ser contemplada em uma educação inclusiva. Assim, corroboramos com Valle e Connor 

(2014) que essa visão em relação à diversidade humana favorece uma aprendizagem 

colaborativa, em que todos são adequados e todos se beneficiam. 

  

4.2.2. Concepções sobre a inclusão do aluno com deficiência na escola regular 

 

Até recentemente as pessoas com deficiência foram privadas do direito fundamental a 

educação básica. Isso porque, a educação especial, que tem sua importância na escolarização 

desses sujeitos, não tinha como objetivo primordial o apropriação do conhecimento por parte 

de seus alunos. Atualmente, as políticas públicas brasileiras legislam em prol da inclusão do 

aluno com deficiência nas escolas regulares. Contudo, entendemos como Valle e Connor 

(2014, p. 29) que “podemos legislar políticas, mas não podemos legislar atitudes”. Nesse 

sentido, os autores demonstram que muitos educadores vivenciam a filosofia da inclusão 

como uma intromissão considerável, o que nos leva a questionar a real finalidade da educação 

pública para esses profissionais. No entanto, entendemos que a apropriação da filosofia da 

educação inclusiva depende do comprometimento dos profissionais da educação com a 

democracia. E faz parte de uma democracia a resistência às estruturas preestabelecidas em 

uma sociedade (PRADO, 2015). 

Embasados em Valle e Connor (2014, p. 35) compreendemos que “aquilo que os 

professores acreditam sobre deficiência determina como os estudantes com deficiência 

realmente são educados”. Nesse contexto, identificamos nos depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa concepções sobre a inclusão do aluno com deficiência na escola regular. No 

entanto, com a desconstrução do corpus textual e a reorganização através da unidade de 

significado, esta categoria apresentou apenas depoimentos dos professores formadores. No 

âmbito destas concepções, podemos inferir que nos depoimentos dos professores formadores 

existe um reconhecimento da pessoa com deficiência no ambiente escolar.  
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Durante a minha vida, antigamente, a gente não via muito pessoas.... sei lá... 

em cadeira de roda na rua, parece que as pessoas que tinham alguma 

deficiência eram escondidas dentro de casa como se tivesse... sei lá, algum 
problema ou que fosse contagiante. Durante a minha infância, por exemplo, 

eu não lembro de ter tido, sabe?! Contato com pessoas assim. E eu acredito 

que são pessoas que tem... é... as mesmas vontades que a gente, as mesmas 

necessidades, os mesmos desejos, né... é... e que não tem que excluir como 

fazia antigamente. Elas têm que ter essa convivência social, essa 

convivência com os outros... Aprender a... Fazer amigos... e ter uma 

convivência social natural que é do ser humano como a gente tem, por 
exemplo, no período escolar. Então eu acho que é importante. (P2-32, grifo 

nosso). 

 

O que chama atenção na fala de P2 é que apesar de reconhecer a importância da 

socialização do aluno com deficiência na escola regular ela não aborda a questão do direito a 

uma educação de qualidade. Contudo, concordamos com Valle e Connor (2014) que ter 

acesso aos mais diversos aspectos da sociedade é de fundamental importância para a 

comunidade de pessoas com deficiência. A afirmação de P2 que antigamente não se via muito 

as pessoas com deficiência, demonstra a segregação dessas pessoas das experiências sociais. 

E mais do que isso, a ausência das pessoas com deficiência dos espaços da sociedade favorece 

a cultura das representações (VALLE; CONNOR, 2014). Para enriquecer a reflexão sobre 

essa situação trouxemos a Figura 1.  
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Figura 1 - Em todos os lugares e em lugar nenhum: a pessoa com deficiência (in) visível. 

 
Fonte: Valle; Connor (2014, p. 37). 

 

Conforme a Figura 1, embora poucas sejam as pessoas com deficiência a ter acesso 

aos espaços comuns na sociedade, muitas são as representações dessas pessoas na nossa 

cultura. Esse fato costuma reforçar as conotações negativas associadas às deficiências. Desta 

forma,  

 

[...] as deficiências têm sido historicamente vinculadas à caridade, incluindo 
atos de mendicância, o que consequentemente, deu forma a atitudes de 

condescendência, benevolência e superioridade, e à postura comum de que 

“se não fosse pela graças de Deus, seria eu no lugar dele”. Essas fontes 
moldaram os pensamentos de muitas pessoas sem deficiências, levando-as a 

acreditar que elas sabem como deve se sentir uma pessoa com deficiência na 

sociedade contemporânea. (VALLE; CONNOR, 2014, p. 40). 
 

Contudo, compreendemos que só se entende o mundo que as pessoas com deficiência 

vivem, quando compartilhamos do convívio com elas (VALLE; CONNOR, 2014, p. 40). 

Nesse contexto, observamos uma crítica no depoimento da professora formadora P1 sobre a 

inclusão do aluno com deficiência na escola regular. Para melhor compreensão, destacamos 

três trechos do depoimento de P1. 

 
[...] a gente fala muito sobre formação inicial né, então vira e mexe, algum 

aluno traz um exemplo: - Ah professora, tinha um aluno assim assado, 
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como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente não trabalha? (P1-

03) 

 
O que eu percebi, na verdade já tem algum tempo, é a presença dessas 

crianças na sala de aula, né?! E a necessidade do professor, seja de que 

disciplina for trabalhar com essas questões. (P1-15) 

 
Uma vez que as instancias superiores definem que os cursos de formação de 

professores precisam ter essa formação, eles definem isso depois que 

definem que a criança deve está incluída né... Então, esse contratempo 
entre o que o governo define e as formas como ele dá o suporte para que 

isso aconteça né, por exemplo, eles colocam essas crianças dentro da sala 

de aula de uma escola normal e o professor que tá lá não tem a mínima 

noção do que fazer com isso. (P1-20). 

 

No primeiro depoimento de P1, ela informa que seus alunos (licenciandos), por meio 

do contato com a escola da educação básica, questionam sobre a inclusão de alunos com 

deficiência nas salas de aula. No segundo depoimento, a professora formadora relaciona a 

presença desses alunos a sua percepção sobre a necessidade de abordar questões relacionadas 

à inclusão. Já no terceiro, P1 crítica o fato dos alunos com deficiência estarem presentes na 

escola antes do Estado possibilitar uma formação de professores para tal. 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 foi 

definido que os professores deveriam assegurar currículo, metodologias e recursos específicos 

para atender as necessidades individuais dos alunos. Contudo, as pesquisas têm mostrado que 

quase duas décadas depois, as escolas no Brasil mantêm um currículo rígido e práticas 

homogêneas que não contemplam o aprendizado do aluno com deficiência (PIMENTEL, 

2012). Concordamos que a instabilidade causada pela presença do aluno com deficiência na 

escola regular é benéfica ao processo de adequação à filosofia da inclusão (CAMARGO; 

NARDI, 2008). É a partir dessa relação, na sala de aula comum, que as metodologias e 

práticas serão questionadas e repensadas para efetivação da inclusão. 

Nesse sentido e entendendo a inclusão da pessoa com deficiência como um direito 

civil, compreendemos como impensada a crítica feita pela professora formadora no trecho P1-

20. Ou seja, indica ausência de reflexão sobre a filosofia da inclusão e até mesmo resistência a 

presença do aluno com deficiência na sala de aula. De acordo com Valle e Connor (2014), o 

desenvolvimento da educação especial como paralelo à educação regular, mesmo que com 

melhor das intenções, representa uma violação dos direitos civis das pessoas com 

deficiência
12

. Assim, esses sujeitos não podem esperar que a escola regular e o professor da 

                                                             
12

 Apesar de sermos contra o ensino segregado, reconhecemos que existem situações especificas que a inclusão 

no ensino regular não se apresenta como melhor alternativa para a pessoa com deficiência. Essa decisão deve ser 
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educação básica se sintam preparados para inclui-los no processo educativo. Dessa forma, é 

importante a presença do aluno com deficiência na sala de aula do ensino regular. Além disso, 

incluir uma pessoa com desenvolvimento atípico passa pela necessidade de conviver com 

esses sujeitos para melhor entende-los.  

 
O que a gente precisa é abrir a cabeça e pensar se esses alunos que 

historicamente foram marginalizados estão na escola e aí a gente fica 
pensando, por exemplo, ah quando a gente vai ver os dados do censo, por 

exemplo, que bom que os dados estão aumentando. Por um lado é bom, mas 

a gente precisa refletir que isso também é ruim. Porque se tá aumentando 
tanto é porque eles ficaram a margem durante muito tempo e a gente não 

pode mais reforçar esses números, a gente precisa fazer, encontrar 

alternativas... Eu acho que seu trabalho é importante por isso, porque tá 
pensando na formação de futuros professores que não tem escolha. E que 

bom que a gente não tem escolha. Os alunos vão chegar, eles já estão 

chegando né?! E a gente precisa dar conta. Tem que trabalhar com eles. 

(P3 -21). 

 

Conforme observamos, os professores formadores do curso de LCB têm diferentes 

concepções sobre a presença da pessoa com deficiência no ambiente escolar. No entanto 

sabemos que isso está relacionado às leituras e apropriação do conhecimento sobre a temática 

educação inclusiva. Além disso, concordamos com Pimentel (2012) que: 

 
A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das 

deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a 

não flexibilização do currículo podem ser considerados fatores 

determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas 
das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão. 

(PIMENTEL, 2012, p. 139). 

 

Outra percepção que inferimos nos depoimentos analisados, relaciona-se com a 

prudência em relação aos limites na inclusão do aluno com deficiência. Nessa lógica, a 

segunda geração do modelo social da deficiência abordou com clareza questões como a 

dependência e a interdependência na vida dessas pessoas (DINIZ, 2007). Afinal, há pessoas 

com deficiências que independente de quantas barreiras foram eliminadas da sociedade não 

terão habilidade ou capacidade de participar de uma cadeia produtiva. Considerar a lesão do 

corpo é considerar a essencialização da deficiência, contudo assumir essa posição traz o risco 

de resumirmos a pessoa com deficiência ao corpo lesado. Assim, corroboramos que “Apenas 

princípios de ordem das obrigações morais, como o respeito aos direitos humanos, serão 

capazes de proteger a vulnerabilidade e a dependência experimentadas por muitos 

                                                                                                                                                                                              
definida de forma responsável a partir de reflexões cuidadosas tanto da comunidade escolar como da família do 

aluno. 
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deficientes.” (DINIZ, 2007, 69). A visão de dependência diz respeito a situações de 

deficiência específicas e pontuais, cujo cuidado representa uma condição de sobrevivência. 

Assim, a dependência se torna uma demanda de justiça fundamental (DINIZ, 2007). Nesse 

sentido, a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015b) traz como ganho a garantia da 

presença do profissional de apoio no ambiente da escola regular, que em algumas situações é 

extremamente necessário para garantia da inclusão escolar. 

Apesar de não ser consenso entre os professores formadores, já que alguns assumem a 

ausência de reflexão nesse sentido, P3 e P4 se posicionam em relação à “inclusão total” 

(MENDES, 2006) dos alunos com deficiência. 

  
[...] eu fico pensando num aluno que convulsiona muito né, se ele tem uma 

série de convulsões assim intensas... eu não sei se a sala de aula seria o 

espaço. Mas a gente pode pensar que a educação hospitalar é uma forma 

de educação inclusiva também. Então, eu acho que o direito... eu acho não, 

eu tenho certeza que o direito a educação é garantido. Agora, os espaços 

educacionais, ai sim... eles podem ser outros. [...] Mas assim, tirando os 
casos severos, eu sou muito a favor porque eu acho inclusive que se você 

pensar, na formação dos sujeitos, como pessoas é bom pra todo mundo né?! 

Porque todo mundo vai aprender com a diferença. (P3-18). 

 
[...] No caso no nível de total dependência, eu não tenho como. Então, eu 

acho que tem que ver até que ponto tem o aproveitamento. Então, quando eu 

disse agora a pouco que seria junto, eu não tinha pensado no nível de 
dependência do outro, tá?! Porque em termo de problemas cognitivos eu 

posso ter alguém que seja bem dependente [...] Então eu acho que tem um 

nível e não seria nem a gente para avaliar. Teria que ter equipes com 

formações diferenciadas pra fazer esse diagnóstico. (P4-32). 
 

Nestes depoimentos, os professores formadores demonstram clareza em relação às 

diferentes situações do corpo lesado e da impossibilidade de incluir todos os alunos com 

deficiência a todo o tempo na escola comum. Entretanto, concordamos com Valle e Connor 

(2014, p. 83) que “[...] as escolas, em geral, deixam muito a desejar no que se refere à 

aceitação dos alunos com deficiência como adequados à educação geral.”. Afinal, a realidade 

é que a escola não tem conseguido dar conta de incluir nem as deficiências mais “simples”. 

Como por exemplo, a deficiência auditiva e visual, que já apresenta vários estudos e 

metodologias para auxiliar a escola no processo de inclusão.  

Assim, defendemos a inclusão escolar, mas desde que considere todas as necessidades 

dos alunos, incluindo em alguns casos até a necessária ausência do ambiente escolar. Nesse 

sentido Piccolo (2009, p. 371) destaca que “deve-se dar as melhores, e não necessariamente 

iguais condições de desenvolvimento e apropriação cultural para as pessoas com deficiência, 
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na medida em que por diversas vezes ficar no campo da igualdade significa criar uma 

desigualdade velada”.  

 

4.2.3. Formação docente para uma prática inclusiva 

 

Uma das funções que Marcelo Garcia (1999) atribui à formação inicial de professores 

representa a ambígua função de contribuir para a socialização e reprodução da cultura 

dominante e ser uma agente de mudança do sistema educativo. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que a escola reproduz o sistema vigente, ela tenta resistir, através da reflexão, às estruturas 

que são impostas. Nesse sentido, a filosofia da inclusão representa uma resistência ao conceito 

de normalidade imposto pelo modelo médico e mais do que isso, questiona os lugares 

predeterminados na sociedade pelo sistema capitalista.  

Consideramos o entendimento de que a filosofia da inclusão não se resume a 

metodologia utilizada na sala de aula, mas compreende o reconhecimento da diferença como 

uma variação humana natural por todos os sujeitos da escola. Contudo, a formação do 

professor representa um “requisito para garantia da inclusão de estudantes com deficiência na 

escola básica” (PIMENTEL, 2012, p. 140). Nesse sentido a autora destaca que um professor 

que desconhece a filosofia da inclusão e as peculiaridades das deficiências podem reforçar as 

barreiras de resistência à inclusão.   

O atual documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (BRASIL, 2015a) afirma que os cursos de formação deverão garantir em seu 

currículo conteúdos relacionado à educação especial. Ainda a Lei Brasileira de Inclusão 

(BRASIL, 2015b) assegura a prática pedagógica inclusiva nos programas de formação inicial 

e a inclusão, no currículo desses cursos, de temas relacionados à pessoa com deficiência. 

Provavelmente, essa legislação deve influenciar as futuras reestruturações do currículo do 

curso de LCB da UESC.  Todavia, as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2002) já indicava que os cursos de formação de professores 

deveriam considerar conhecimentos sobre os alunos com necessidades educacionais especiais 

(BRASIL, 2002). 

Entre os depoimentos dos participantes da pesquisa, identificamos alguns desafios da 

formação docente para uma prática inclusiva. Apesar dos desafios serem apontados no 

curso de LCB da UESC, podemos identificar similaridades com outros cursos de formação de 

professores pelo país. Dentre os desafios encontrados, inferimos o I – currículo defasado, II – 
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ausência de discussão sobre a filosofia da educação inclusiva, e III – ausência de uma atuação 

inclusiva. 

É importante lembrar que esta análise leva em consideração as discussões e políticas 

públicas sobre a educação inclusiva como parâmetro. Assim, inferimos através dos 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa que o atual currículo encontra-se defasado em relação a 

essas questões. Nesse sentido, foi unânime no depoimento dos quatro professores formadores 

entrevistadas que os licenciandos, em contato com a escola da educação básica, trazem para a 

universidade a necessidade de discussão sobre a filosofia da educação inclusiva. 

 

Eu vejo que tem uma necessidade por conta disso, porque a gente vê os 

relatos dos meninos dizendo: - Olha, eu estou numa escola, que tem alunos 
que são deficientes visuais; estou numa escola que tem aluno que é surdo, 

por exemplo. E aí eu vejo que tem essa necessidade. (P2-24, grifo nosso). 

 

E numa situação de estágio, uma aluna minha foi pra escola e ela se 

deparou com um aluno deficiente na sala e ela me perguntou o que ela 

faria com aquele aluno e eu não soube responder. (P3-02, grifo nosso). 

 

A partir desses depoimentos, os professores P2 e P3 contam que, a necessidade de 

abordar a inclusão nas disciplinas pedagógicas surge dos relatos dos licenciandos sobre a 

presença do aluno com deficiência na escola, ou seja, a discussão sobre a educação inclusiva 

se apresenta a partir das demandas dos discentes do curso. Esses relatos nos mostram a 

defasagem de um currículo que não dá conta de discutir uma problemática apresentada pelos 

futuros professores. Essa situação mostra o distanciamento do currículo do curso de formação 

com a realidade das escolas da região. Além disso, esse fato desconsidera o papel da 

universidade que segundo Felden e Kronhardt (2011, p. 39) “[...] é um bem público que 

precisa estar intimamente articulada ao projeto do país e consequentemente da comunidade 

local e regional em que ela se encontra inserida.”. Desta forma, mudanças são necessárias 

para aproximar o currículo dos cursos de formação de professores com o contexto social, de 

forma que os docentes formados possam intervir criticamente na sociedade. 

Ainda no depoimento do professor P3, ele assume que não soube como orientar sua 

aluna de estágio na inclusão de um aluno com deficiência. Assim, entendemos que “[...] é 

preciso qualificar melhor os professores formadores” (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2013). 

A formação inicial deve ser responsável por uma sólida formação teórica sobre a filosofia da 

inclusão, contudo, a formação continuada dos profissionais da educação deve ser uma 

prerrogativa para qualificar o processo educacional (PIMENTEL, 2012). Nessa situação, em 

que os professores formadores não tiveram em sua formação a abordagem dessa temática, a 

formação continuada em serviço deveria se apresentar como uma alternativa. 
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Outro indício de um currículo que já não atende às necessidades de uma formação de 

professores contemporânea são os depoimentos que se refere às ementas das disciplinas 

pedagógicas. Percebe-se isso na fala de um dos discentes do curso em questão. 

 

Não me lembro desse tema ser abordado em nenhuma disciplina durante a 

graduação. A única que se relaciona um pouco com esse tema é Libras, mas 
acredito que em apenas um semestre que corresponde a 4 meses de aula não 

é possível dominar a língua de sinais, que só pode ser utilizada para 

deficientes auditivos ou da fala. (L3, grifo nosso). 
 

Conforme podemos perceber no depoimento do formando L3 e de outros alunos, é 

rotineiro formandos saírem do curso de LCB sem discutir em nenhuma disciplina pedagógica 

a educação inclusiva. Muito menos a inclusão do aluno com deficiência.  Como discorremos 

na primeira parte desse capítulo, a disciplina de LIBRAS não tem em sua ementa a finalidade 

de provocar reflexões sobre inclusão. Além disso, a investigação do PAC sinalizou a ausência 

dessas questões principalmente nas disciplinas obrigatórias. Nesse sentido, Pimentel (2012, p. 

140), evidencia que “a inexistência desta formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou 

seja, apenas da figuração do estudante com deficiência na escola, sem que o mesmo esteja 

devidamente incluído no processo de aprender”, isso porque muito além de acolher o aluno 

com deficiência, para atuar de forma inclusiva o professor precisa compreender a diferença 

como uma característica natural e tecer adaptações curriculares para favoreça a construção do 

conhecimento individual e coletivamente no ambiente escolar. 

Em relação às ementas estabelecidas pelo curso, os professores teceram algumas 

considerações. 

 

E eu percebo que eu preciso, eu como professora, preciso ainda trabalhar 

as formas de trazer esses conteúdos pra dentro da sala de aula. Porém, as 

disciplinas que a gente fica responsável, muitas vezes, não tem espaço pra 

isso. Não tá definido né... Olha, dentro da ementa você precisa trabalhar 

com a educação inclusiva. Isso não está definido. (P1-17, grifo nosso). 

 
Eu tenho sessenta horas para trabalhar Metodologia do Ensino de Ciências 

com eles em tudo, né?! Então acaba que, tudo que tenho que trabalhar em 

Metodologia do Ensino de Ciências no geral, que é a disciplina que eu mais 
trabalho regularmente, está em sessenta [...] horas, mas é muito pouco para 

você trabalhar desde parâmetros de metodologias, de é... Ah, e pesquisar na 

área, tem que trabalhar tudo isso em sessenta horas, ai acaba que... eu 

acabo não indo para esse lado de educação inclusiva por conta disso. (P2-
04, grifo nosso). 

 

Ambos os professores formadores P1 e P2, concordam que a carga horária das 

disciplinas que lecionam é muito curta para além de dar conta do conteúdo estabelecido na 

ementa, acrescentar questões sobre a educação inclusiva. Contudo, pensar em inserir mais 
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disciplinas no curso de LCB da UESC é inchar ainda mais o currículo que tem quase quatro 

mil horas. No ambiente educacional o currículo apresenta-se como essencial para prática 

docente. É a partir de mudanças curriculares que importantes transformações são propostas e 

questionadas no cenário da educação. Contudo, temos clareza que apenas mudanças no 

currículo não garantem mudanças na prática docente. Segundo Vilela-Ribeiro e Benite (2013, 

p. 787) “reestruturar as práticas educativas não significa a inclusão de uma única disciplina no 

currículo de formação de professores. É o primeiro passo de uma longa caminhada que toda a 

sociedade deve seguir, buscando a criação de escolas democráticas.”. 

Outra inferência que fizemos por meio dos depoimentos dos alunos e professores do 

curso de LCB foi ausência da discussão sobre a filosofia da educação inclusiva. Conforme a 

fala de P4, o curso ainda não apresenta preocupação em relação a uma formação que garanta 

uma prática inclusiva. 

 

Então, nós ainda não estamos mergulhados na questão enquanto 

preocupação para formação. (P4-15, grifo nosso).  
 

A principal justificativa, que se apresentou neste estudo, para escassez de discussões 

sobre a filosofia da inclusão é a falta de especialização dos professores formadores.  

 
Aí, eu até comentei com eles na época que não é minha especialidade a 

educação inclusiva. (P1-04, grifo nosso). 

 
As disciplinas que eu fiz todas relacionadas a ensino de Ciências, né... Acho 

que nenhuma delas, porque aí, eu desencanei da Física também... Assim, 

sair da física e fui mais pra educação científica. Eu acho que, também... Os 

tipos de disciplinas que eu busquei... Sei lá, de Filosofia das ciências, de 
Formação de professores... Essas disciplinas, eu acho que ignoravam esse 

ponto assim, sabe?! (P2-21, grifo nosso). 

 

Deste modo, observa-se que os professores formadores P1 e P2 justificam a não 

abordagem da temática investigada porque não tiveram em seu percurso formativo discussões 

sobre o tema. Em uma pesquisa realizada por Vilela-Ribeiro e Benite (2010) com professores 

de formadores do curso de Química, encontraram um resultado similar. Segundo essas autoras 

essa situação representa “[...] uma realidade dos profissionais formados em anos anteriores às 

políticas de incentivo à inclusão. E o que acontece é que a questão não é resolvida e a culpa é 

sempre de outro, e não de nós mesmos.” (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2010, p. 592). Nesse 

sentido, é importante lembrar que a formação do professor deve ser permanente a partir do 

exercício de reflexão sobre sua prática (SCHÖN, 1992). 
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Em contrapartida, dois dos professores formadores entrevistados sinalizaram que a 

ausência de formação não pode justificar a inércia da prática docente. 

 

Porque o professor, nesse discurso de dizer que não tá preparado, ele pode 
validar ainda mais os processos de exclusão, né. Não é atoa que a gente ver 

alunos matriculados e a gente tem muitos relatos sobre isso, de alunos que 

estão na sala de aula, mas que estão riscando e efetivamente não participa e 
que não tem o seu direito de aprender garantido. Então eu acho 

fundamental. (P3-17, grifo nosso). 

 
Aí você diz assim, bem... essa formação eu não tenho, eu não tive mas a 

necessidade tá ai. Então eu tenho que continuar minha formação por 

aquilo que eu acho que é necessário. E aí quando surge o convite da 

disciplina... eu já vinha trabalhando isso por conta dessas duas outras 
disciplinas na graduação, lá na pedagogia e a outra da especialização aí... 

As coisas foram aparecendo e aí você vai dizendo... Bem, isso aqui já tá 

acomodado agora é atualização... Agora vamos para outra parte (P4-10, 
grifo nosso). 
 

De acordo com o depoimento de P3, não cabe aos professores formadores justificar a 

ausência do debate sobre a educação inclusiva devido à falta de formação. A inclusão é uma 

necessidade contemporânea do ambiente educacional que precisa ser considerado por todos os 

educadores. Conforme o P4, a formação do professor deve acompanhar as necessidades da 

escola. Nessa sequência, destacamos que: 

 

A vontade individual é preponderante nesse caso, mas boa vontade política e 

institucional também devem existir, porque, se não há políticas de 
qualificação dos profissionais nas instituições de Educação Superior, e se 

não existem, também, incentivos para que haja qualificação, é difícil que os 

profissionais por si só tomem a decisão. (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 
2013, p. 791). 

 

Assim, ao longo da análise, percebemos que os professores formadores P3 e P4 fazem 

um trabalho pontual de reflexão sobre a filosofia da educação inclusiva. Um exemplo disso 

foi à disciplina ministrada de Tópicos Especiais em Educação que abordou metodologias do 

ensino de Ciências para inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual. Contudo, 

apesar de entender a importância dessas iniciativas para disseminar a filosofia da inclusão, 

entendemos que é necessário um comprometimento institucional com a causa.  

 

Então, por exemplo, pensando na UESC, só pra ilustrar, é uma 

universidade que quando os elevadores param um cadeirante não tem 
como transitar. Então assim, ele precisa tá na sala. Então, a gente precisa 

pensar que qualquer pessoa tem direito a educação, né. Educação é um 

direito para todas as pessoas. Agora, a escola precisa estar adaptada tanto 

arquitetonicamente, né... As questões das barreiras físicas, mas também a 
gente tem que pensar nas barreiras atitudinais. Não adianta colocar o 

menino na sala de aula se o porteiro usa palavras que... não que ofendam, 
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mas que rotulem esse menino, então a gente tem que ter uma adaptação 

curricular adequada, a gente precisa ter adaptações tanto de currículo 

quanto de metodologias e na minha opinião assim... A gente não pode deixar 
de pensar na formação do professor. (P3-16, grifo nosso). 

 

O depoimento do professor P3, demostra que a ausência da discussão sobre a inclusão 

não é restrita ao curso de LCB, mas é notável em outros espaços da instituição UESC.   

Outro indício da ausência de discussão sobre a filosofia da educação inclusiva no 

curso de LCB é reducionismo da educação inclusiva ao público da educação especial. 

 

Não trabalhei mais em locais, por exemplo, que eu precisasse ter uma 

prática inclusiva, entendeu? Eu acho que é... Aí depois eu trabalhei em 

escola bastante tempo em escola pública, escola particular, na universidade. 
(P2-11, grifo nosso). 

 

Em minha opinião a Educação Inclusiva é a reformulação do espaço 

escolar, da cultura, e das politicas educacionais, visando à inclusão de 

pessoas com algum tipo “deficiência” no cotidiano escolar. É promover a 

inserção de indivíduos com ausência ou disfunção de uma estrutura 

psíquica, fisiológica ou anatômica, em espaços coletivos, respeitando suas 
particularidades, o que só é possível a partir da qualificação do corpo 

docente da instituição envolvida e da sensibilização e mobilização da 

sociedade em um todo, principalmente quanto ao seu modo de pensar e agir. 

(I2, grifo nosso). 
 

Como podemos observar, tanto o professor formador P2, como o formando I2 

restringe a educação inclusiva aos alunos com deficiência. Em alguma medida, essa visão 

pode ser fruto das ações políticas do MEC que segundo Mendes (2006, p. 400) “Têm escalado 

a educação especial como protagonista, ao invés de manter seu papel de coadjuvante 

colaboradora, numa reforma que deveria ser iniciativa da educação comum.”. Contudo, esse 

posicionamento indica o não entendimento dos pressupostos da filosofia da educação 

inclusiva. Entendemos que “Quando a educação inclusiva é vista como a educação de todas as 

pessoas, porque todos nós aprendemos de um jeito diferente, há argumentos para que se 

respeite a inclusão de pessoas que outrora foram excluídas.” (VILELA-RIBEIRO, BENITE, 

2013, p. 790). Nessa lógica, esse desafio entender que a educação inclusiva não se restringe 

ao público da educação especial deve ser superado para que sustente a necessidade da 

educação inclusiva em todos os ambientes educativos, mesmo sem a presença da pessoa com 

deficiência. Afinal, “[...] a inclusão é um modelo de democracia em funcionamento que tem 

relevância para todos nós.” (VALLE; CONNOR, 2014).  

 

E assim, isso passa também pela própria questão de aprendizagem teórica 

porque não é só a construção do material, envolve outras questões. A nossa 

própria condição de aceitação ou rejeição daquela pessoa que é diferente e 
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que não tá vinculado só com a questão de uma doença. (P4-39, grifo 

nosso).  

 

Nessa significação, o depoimento de P4 aborda que existe a necessidade de 

apropriação dos estudos sobre a deficiência em educação. Ou seja, o professor formador P4 

tem clareza da complexidade da educação inclusiva. Muito além de metodologias inclusivas 

na sala de aula da escola regular, o docente precisar entender a diferença como uma 

característica humana. Nesse sentido, é de extrema importância a inclusão dos conteúdos 

curriculares relacionados à pessoa com deficiência nos cursos de formação de professores, 

que foi garantido pela atual Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015b). 

Inferimos ainda que um dos desafios a serem superados no curso de formação de 

professores é a ausência de uma atuação inclusiva. Corroboramos com Vilela-Ribeiro e Benite 

(2013, p. 792) que “O professor, geralmente, se posiciona de modo semelhante à formação 

que recebeu”. Talvez seja esse o motivo de mesmo entendendo a crítica à escola tradicional e 

a “educação bancária” (FREIRE, 1987), os docentes tendem a perpetuar esse tipo de ensino.  

 

Eu acredito que dá sim, mas é uma coisa que dá trabalho, né?! O 

professor teria que planejar, por exemplo, como é que ele faria pra atingir... 
Por exemplo, pegar dentro de uma sala um aluno surdo e um aluno cego. 

Mas acho que um deficiente físico, sei lá, acho que um aluno na cadeira de 

roda não seja tão complicado se não tiver também comprometido, assim... 
nesse sentido. (P2-38, grifo nosso). 

 

Então, o que é que eu tenho agora? Vou me concentrar aqui e ver que eu 

posso fazer. Só que isso requer muito trabalho da gente e talvez seja aí o 

maior problema. Porque normalmente a gente tem o tempo de tá na sala de 

aula, mas não tem muito tempo de pensar, preparar e construir um 

material. (P4-37, grifo nosso). 
 

Segundo os depoimentos, os professores formadores apesar de acreditarem na 

eficiência de uma metodologia inclusão, evidenciam o trabalho que acarreta ao professor. 

Conforme afirma P4, em geral os docentes não dispõem de tempo suficiente para preparar 

aulas que envolvam uma metodologia inclusiva.   

 

Então, eu não sei o que seria... Que adaptações eu teria que fazer na 
disciplina. Que dizer, eu até sei quais eu teria que fazer, só não sei se a 

universidade, por exemplo, recebesse um aluno cego... Eu não sei se tem 

uma máquina em Braile pra transcrever os textos, eu não sei como seria 

isso... Mas assim, na medida do possível, eu tento ter uma prática inclusiva. 
(P3-09, grifo nosso). 

 

Assim, P3 relata desconhecer se a universidade tem possibilidades para trabalhar com 

um aluno deficiência. Essa falta de informação reforça que a inclusão não é um assunto na 
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pauta das reuniões dos professores, talvez por ainda não ter sido uma necessidade dentro do 

curso de LCB da UESC. 

Entre os depoimentos dos participantes da pesquisa, também identificamos algumas 

possibilidades na formação docente para uma prática inclusiva. Assim, como os desafios, 

essas possibilidades são inerentes ao formato do curso de LCB da UESC. Dentre essas, 

inferimos que o curso supracitado tem como possibilidade a I – reestruturação curricular, II – 

ampliação de teorias e práticas metodológicas e a III - convivência com a escola. 

Por meio dos depoimentos dos professores formadores, tivemos a informação que o 

curso de LCB da UESC está passando por uma reestruturação curricular. 

 
Então, nós estamos num momento em que todos os cursos de licenciatura 

estão repensando as suas propostas e a Biologia já estava fazendo isso. 

Depois que esse documento, essa orientação saiu... Aliás, antes da 
orientação sair, mas como a gente já sabia que ia sair... Nós paramos com 

as discussões, pra retornar a partir das orientações que é o que a gente tá 

fazendo agora. E eu acredito que todos os cursos de licenciatura também. 
[...] Eu acho que a partir de agora com essa nova orientação... Aí o quadro 

mude de figura. (P4-18, grifo nosso). 

 

Segundo o depoimento de P4, as discussões em torno dessa reestruturação curricular 

são mediadas pelas orientações oficiais. Se considerarmos os documentos oficiais publicados 

no último ano, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(BRASIL, 2015a) e a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015b), essa reestruturação 

provavelmente irá contemplar a filosofia da educação inclusiva. Contudo, na reforma anterior, 

mesmo fazendo o uso das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

em Educação Básica (BRASIL, 2002), as questões referentes aos conhecimentos sobre os 

alunos com necessidades educacionais foram negligenciadas. Nesse sentido, Vilela-Ribeiro e 

Benite (2011b, p. 244) afirmam que “[...] os projetos pedagógicos de seus cursos também são 

frutos de ideologias e crenças dos grupos que os criaram e, portanto, devem refletir suas 

concepções sobre a temática.”.  

 

Uma tentativa nossa de tirar essa carência que os alunos sentem é dentro 

dos Módulos ainda, que são às 400 horas de prática como componente 
curricular. A gente pretende que um desses oito módulos seja dedicado a 

educação inclusiva. Mas é um processo né... Então esse currículo ainda não 

é o que está em voga na universidade. Acredito que ainda demore algum 
tempo pra ele realmente ser reestruturado né. Agora tenho colegas que já 

tem feito algumas experiencias nos Módulos, mas não sei te dizer o que eles 

estão fazendo de uma forma assim... Sistematizada. (P1-11). 
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Conforme o depoimento de P1, os professores formadores já estão pensando em 

possibilidades para incluir a filosofia da educação inclusiva nas disciplinas do curso de LCB 

da UESC. Como a mesma relata, a iniciativa surge para suprir uma carência apresentada pelos 

licenciandos. O fato de o corpo docente estar aberto a essas carências demonstra uma 

preocupação com a atuação desses alunos na sociedade.   

Também percebemos como possibilidade para formar professores capazes de atuar de 

forma inclusiva a ampliação de teorias e práticas metodológicas para contemplar a inclusão 

educacional. Por meio dos depoimentos dos formandos, percebemos a importância das 

disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de Biologia para 

a prática dos futuros docentes na escola regular. 

 

Considero que a disciplina Metodologia do Ensino de Ciências teve uma 

maior contribuição na minha atuação em sala de aula, pois foi nesta 

disciplina que aprendi os tipos de metodologias que podem ser utilizadas em 

sala de aula e a importância do professor desenvolver uma boa didática no 
processo de ensino e aprendizagem. (B1, grifo nosso). 

 

Por meio das disciplinas de metodologia o aluno se familiariza com 

diversas maneiras de fazer uma aula, a partir disso é possível ter uma ideia 

de qual método se adequa melhor a uma turma ou conteúdo. (L1, grifo 

nosso). 

 

A maioria dos formandos participantes desta pesquisa indicaram como disciplinas de 

maior importância para atuação na sala de aula, as disciplinas de metodologias. De certo, 

introduzir discussões sobre os benefícios e possibilidades de metodologias inclusivas nas 

aulas de Ciências e Biologia, auxiliaria o futuro professor pensar em novas possibilidades 

durante sua prática. Nesse sentido, os professores formadores P3 e P4 sinalizam que abordam 

sempre que necessário questões sobre a educação inclusiva.  

 
Então, eu incluía, eu sempre... sempre não, a partir desse momento, desse 

questionamento dessa aluna eu comecei a trazer algumas questões para a 

sala de aula, mas questões muito rasas ainda porque eu não estudava. (P3-

04, grifo nosso). 
 

Na metodologia eu trago... coloco algumas questões e tenho cuidado de ver 

com os alunos que vão pro estágio se tem algum aluno com alguma 

necessidade. Porque tendo, a gente precisa atender. Então assim eu estou 
aberta para. Não penso só naquele aluno que está considerado normal 

dentro dos padrões que a gente conhece. A gente fica atenta! (P4-03, grifo 

nosso). 
 

Conforme indicado no depoimento de P4, algumas questões sobre metodologias 

inclusivas estão sendo discutidas na disciplina. Dessa forma, entendemos que o professor 
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pode ser instrumento de modificação da prática docente e do conteúdo curricular em sua sala 

de aula, desde que ele assuma um compromisso com a aprendizagem contínua desses alunos. 

Isso evidencia a independência do professor sobre o currículo praticado, que representa o 

resultado de uma prática reflexiva.  

Considerando o atual currículo do curso de LCB da UESC, compreendemos como 

uma possibilidade na formação docente para uma prática inclusiva os momentos de 

convivência com a escola. Identificamos nas falas dos participantes desta pesquisa que as 

discussões não contempladas no PAC sobre a educação inclusiva têm surgido nos momentos 

em que os licenciandos mantêm uma relação com a escola.  Assim, as disciplinas de Estágio 

Supervisionado (I, II e III), Módulos Interdisciplinares do Ensino de Biologia (V, VI, VII e 

VIII) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido 

importantes nessa discussão. 

 

Nos Estágios Supervisionados, eu tive a oportunidade de vivenciar a 

experiência de ser uma docente e de perceber que o discurso sobre 

educação abordado nas disciplinas da universidade se encontra muito 

distante da realidade enfrentada nas escolas.  (B2, grifo nosso). 

 

Segundo o depoimento do formando B2, existe um distanciamento entre o que as 

disciplinas pedagógicas abordam sobre educação e a realidade da escola. Também 

percebemos em depoimentos dos professores formadores que nas situações de estágio os 

licenciandos trazem questões sobre a inclusão de alunos com deficiência. Nesse sentido, o 

estreitamento da relação universidade-escola tende a colaborar com uma formação que 

prepare melhor o formando para atuar no ambiente escolar. 

As disciplinas de Módulos Interdisciplinares do Ensino de Biologia (MIEB) 

representam às 400 horas de prática como componente curricular em resposta as demandas 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores. De 

acordo com Brito (2011), que analisou prática como componente curricular nos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas das Universidades Estaduais da Bahia, as disciplinas de 

MIEB apresentam a seguinte estrutura: 

 

[...] os “Módulos Interdisciplinares para o Ensino de Biologia” são 

“disciplinas” que estão interligadas. Os Módulos de I a IV possuem uma 

sequência, assim como os de V a VIII. O Módulo I é responsável por realizar 
a caracterização da organização estrutural, administrativa de espaços 

educativos formais e não formais; por analisar a proposta pedagógica de um 

espaço educativo de ensino fundamental; e por fazer a relação entre a 
proposta pedagógica escolar e as Diretrizes Curriculares para Educação 

Básica e Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental; para que, no 

Módulo II, possa ser feita a caracterização da realidade sócio-econômica 
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cultural e ambiental dos espaços educativos formais e não formais 

observados no Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia I e a 

relação entre a realidade sócio-econômica-cultural e ambiental com 
propostas pedagógicas do espaço educativo formal ou com a do não 

formal. O Módulo III é o momento no qual os licenciandos devem fazer a 

elaboração de projetos de intervenção na realidade sócio-econômica-

cultural e ambiental do espaço educativo formal ou com a do não formal, 
observados nos Módulos Interdisciplinares I e II. No Módulo IV, está 

prevista a execução do projeto elaborado no Módulo Interdisciplinar para o 

Ensino de Biologia III. Elaboração de relatório. Organização do seminário 
(momento de socialização do que foi vivenciado). Repete-se essa mesma 

organização com os Módulos de V a VIII, mas já em outro contexto 

educacional, esperando que se dê a oportunidade para que um novo processo 

possa ser vivenciado, abrindo a possibilidade de aprofundamento e 
amadurecimento das questões relativas à elaboração e execução de projetos. 

(BRITO, 2011, p. 58). 

 

Com base nessa estrutura, essas disciplinas apresentam flexibilidade para abordar 

temas não contemplados no PAC como a filosofia da educação inclusiva. Podemos perceber 

isso por meio do depoimento de P1. 

 

Eu até acredito na importância dos alunos serem formados para tratarem 
dessa questão em sala de aula, né. Mas, assim, se eu dei uma aula sobre 

educação inclusiva ou se eu trouxe um tópico de estudo assim... não trouxe! 

O que pode ter ocorrido eles terem lembrado dos Módulos é essa questão 

né... ou algum exemplo que eles trouxeram, porque eles vão pra escola 
fazer um diagnóstico né?! (P1-05, grifo nosso). 

 

Apesar de ter sido indicado como um professor que abordou conceitos da educação 

inclusiva em sua disciplina, P1 esclarece que não foi intencional. Se os alunos recordam de 

algum momento com esse tema na disciplina de MIEB, provavelmente teve origem em 

alguma discussão proposta pelos licenciandos. Dessa forma, percebemos que mesmo sem a 

intenção do professor formador, questões contemporâneas, como a educação inclusiva, que 

estão presentes na escola da educação básica acabam sendo abordadas pelos futuros 

professores nas disciplinas MIEB. Isso se deve principalmente a flexibilidade da disciplina e a 

relação que é estabelecida entre os futuros docentes e a educação básica. 

Outra situação que as disciplinas de MIEB proporcionam é a relação de coensino entre 

os professores formadores. De acordo com Brito (2011, p. 100) nas disciplinas de MIEB “[...] 

permanece a compreensão de que esse é um espaço para ser trabalhado por mais de um 

professor, [...] sendo que, necessariamente deve-se sempre ter, em cada Módulo, um professor 

da Área do Ensino de Biologia e um professor do Departamento de Educação.”. Apesar, do 

curso de LCB não oferecer formação sobre o ensino colaborativo, essa configuração 
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representa um progresso no consentimento de que há várias formas que o professor pode 

assumir na sala de aula.  

 

Eu lembro que uma vez no Módulo II com a professora P3, a gente 

trabalhou alguns textos, acho que um ou dois textos sobre educação 

inclusiva, né... Mas, eu acho que mais nessa perspectiva mesmo dentro dos 

oito Módulos. Como ele é uma disciplina que perpassa o curso todo, né para 
não ficar sendo trabalhado só aquela coisa de vai na escola olha o PPP, faz 

o planejamento. Não sei o que eu trabalhei, eu lembro ter trabalhado alguns 

textos também de educação com eles que poderiam ser interessantes até 
para a escolha do projeto como também para o conhecimento dos nossos 

alunos em geral. Então a primeira situação foi essa, que a gente trabalhou 

alguns textos sobre educação inclusiva. (P2-02, grifo nosso). 

 

Entendemos que a relação de coensino traz uma série de benefícios. Dentre tantos, 

podemos identificar a oportunidade do crescimento profissional (VALLE; CONNOR, 2014) 

por meio da relação dialógica que deve ser mantida entre os docentes no contexto de 

planejamento das aulas. Como consta no depoimento de P2, apesar da educação inclusiva 

também não ser uma tema rotineiro em sua prática, ele se recorda que quando ministrou a 

disciplina de MIEB II em parceria com P3, alguns textos sobre a educação inclusiva foram 

discutidos. Nessa situação, a flexibilidade da disciplina de MIEB permite que o professor P3, 

que já desenvolve algum trabalho na área da inclusão, traga esse tópico para sala de aula.  

Apesar de não estarmos falando do coensino entre o professor da educação especial e 

o professor da classe comum, acreditamos que a configuração dessa disciplina possibilite uma 

melhor compreensão pelos licenciandos do curso sobre uma das possibilidades apresentadas 

para educação inclusiva que é o ensino colaborativo. 

Outra possibilidade que identificamos, por meio dos depoimentos de professores e 

formandos do curso de LCB, foi o Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID). Esse programa representa uma iniciativa da CAPES para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. Os 

projetos desenvolvidos pelo PIBID compreendem uma parceria entre a universidade e escolas 

de educação básica da rede púbica. Os licenciandos que participam do projeto recebem bolsas 

de estudos e convivem com a escola durante a vigência do projeto. 

Pensando no curso de LCB da UESC, o PIBID faz parte das 200 horas de Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). Essas, diferentemente das disciplinas obrigatórias, 

dão autonomia ao licenciando escolher temas e atividades de sua preferência. Assim, nem 

todos os licenciandos participam do PIBID e nem todos os alunos que participam do PIBID 

pertencem ao projeto que trabalha com educação inclusiva. Nesse contexto, a demanda de 
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discussão sobre a educação inclusiva, por exemplo, fica restrito a uma pequena parte dos 

licenciandos.  

 

Eu tenho lido [...] Porque isso tudo pra mim ainda é novo. Tô aqui com o 
único documento que saiu, pra sentar e ler, porque é a base né... Mas eu 

tenho aprendido muito com o que a gente está propondo para os meninos 

do PIBID. (P4-25, grifo nosso). 
 

Agora eu estou fazendo a minha formação, junto com os meninos pra 

poder consegui atender a demanda. Se você diz, poxa, mas eu estudei, 
estudei, estudei isso... Mas agora tem isso e eu tenho que ir lá pro bê-á-bá. 

(P4-26, grifo nosso). 

 

Conforme o depoimento de P4, o PIBID além de propiciar uma formação sobre a 

filosofia da educação inclusiva para os licenciandos, favorece a formação continuada do 

professor formador. Como P4 ainda não tinha experiência com a temática, está aproveitando 

as propostas feitas aos alunos como um momento de formação. Além disso, as atividades 

didático-pedagógicas desenvolvidas pelo licenciando (bolsista) estão sob orientação de um 

docente da licenciatura e de um professor da escola regular. Assim, podemos inferir que o 

PIBID com o projeto que aborda a educação inclusiva, propicia um momento de dialogo e 

formação não só para os sujeitos da universidade, mas também para o professor da educação 

básica. 

Dos onze licenciandos que participaram desta pesquisa, três faziam parte do PIBID 

cujo subprojeto estava vinculado à educação inclusiva. 

 

Sim. Tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação à docência do PIBID 

subprojeto interdisciplinar Educação Especial – Biologia, onde acompanhei 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de alunos com deficiência 

auditiva na Sala de Recurso Multifuncional (SRM) do Centro Integrado 

Oscar Marinho Falcão (CIOMF), em Itabuna – Bahia. (A4). 
 

De acordo com depoimento do formando A4, o PIBID proporcionou durante sua 

formação vivências com alunos com deficiência. Esse fato, aliado as discussões teóricas do 

PIBID enriquecem as concepções do aluno sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Afinal 

segundo Valle e Connor (2014, p. 40) “se pessoas sem deficiência não têm contato direto com 

aquelas com deficiência, isso em geral significa que elas não compreendem o mundo em que 

eles vivem.”. 

Por fim, entendemos que um dos possíveis caminhos para formar professores capazes 

de atuar de forma inclusiva é proporcionar, além de disciplinas e debates, um ambiente em 

que a inclusão e a reflexão da prática docente sejam vivenciadas pelos futuros professores. 
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Nessa perspectiva, novas crenças e compreensões podem ser construídas e refletidas na 

educação básica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas (LCB) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) na perspectiva da 

educação inclusiva, com o intuito de contribuir com a reflexão do corpo docente a fim de que 

promovam medidas mais consistentes e críticas diante da formação de professores que irão 

atuar com a diversidade que compõe o ambiente escolar.  

Ao investigar o Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso identificamos alguns 

indícios de uma educação democrática. Entre esses, a intenção de formar profissionais 

reflexivos, críticos, com conduta humana e que possam intervir em seu contexto social. 

Ademais, é notável que o futuro professor do curso de LCB da UESC se relaciona com o 

conhecimento pedagógico desde o início da sua formação, o que deve propiciar um melhor 

entendimento da profissão docente. Contudo, apesar dos indícios da educação democrática se 

alinhar com a filosofia da educação inclusiva, percebemos a pouca relevância dada a questões 

sobre a inclusão de grupos com status de minorias. Mesmo com uma extensa carga horária de 

disciplinas obrigatórias, nenhuma delas intenciona promover uma formação sobre os 

pressupostos da educação inclusiva. A única disciplina optativa que tem esse objetivo, nunca 

foi ofertada. No entanto, as oito disciplinas que compõe a prática como componente curricular 

e a disciplina optativa de Tópicos Especiais em Educação, por apresentarem ementas 

flexíveis, constitui um espaço de possibilidade de discussão sobre educação inclusiva. Além 

disso, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) também representam uma 

possibilidade para o licenciando buscar conhecimentos sobre a inclusão educacional.  

Ao olhar para os discentes e docentes do curso de LCB percebemos que eles 

apresentam compreensões distintas sobre a filosofia da educação inclusiva. Dentre elas, 

tivemos a compreensão da filosofia restrita a integração e a compreensão de um processo que 

depende de um envolvimento contínuo de retiradas de barreiras para oportunizar a 

aprendizagem. A compreensão por meio da abordagem integracionista indica que existem 

licenciandos e professores do curso que não percebem o aluno com deficiência como 

pertencente ao ambiente da escola regular. Essa noção tem influência da ideologia capitalista 

em que todos têm um papel definido na sociedade de classes (BORGES; PEREIRA; 

AQUINO, 2012). Assim, isso indica que alguns dos sujeitos da pesquisa mantêm um 

posicionamento acrítico em relação à escola e não percebem a diferença como característica 

do gênero humano.  
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Durante a análise dos depoimentos, identificamos concepções sobre a inclusão do 

aluno com deficiência na escola regular. Essas são importantes de serem mapeadas, pois 

apresentam influência na construção do currículo (SILVA, 2015b) e na atuação do professor 

na sala de aula (VALLE; CONNOR, 2014). No âmbito destas concepções, podemos inferir 

que nos depoimentos dos professores formadores existe um reconhecimento da pessoa com 

deficiência no ambiente escolar. Contudo, não há consenso¸ entre os professores formadores, 

sobre o direito da pessoa com deficiência na escola comum. No entanto, entendemos que isso 

está relacionado à ausência de apropriação do conhecimento sobre a temática educação 

inclusiva. A carência de conhecimento sobre o modelo social da deficiência pode gerar 

barreiras atitudinais e pedagógicas em relação à inclusão educacional. 

Outra concepção que inferimos nos depoimentos analisados, relaciona-se com a 

prudência em relação aos limites na inclusão do aluno com deficiência. Nesse sentido, 

chamamos atenção que esses limites são restritos à situação raras e específicas, em que o 

espaço de construção social do conhecimento possa trazer mais prejuízos do que benefícios à 

pessoa com deficiência. Assim, alguns professores formadores demonstram clareza em 

relação às diferentes situações do corpo lesado e da impossibilidade de incluir todos os alunos 

com deficiência na escola regular. Até porque a educação inclusiva prioriza que o aluno com 

deficiência tenham condições de desenvolvimento para apropriação do conhecimento, mesmo 

que essas condições não estejam na escola regular (PICCOLO, 2009).  

Entre os depoimentos dos participantes da pesquisa, identificamos alguns desafios que 

precisam ser superados no curso de LCB para formar professores que possam estar mais bem 

preparados para atuar de forma inclusiva. Dentre esses, inferimos o currículo defasado, 

ausência de discussão sobre a filosofia da educação inclusiva e ausência de uma atuação 

inclusiva. Um fato que ficou evidente nos depoimentos analisados foi à demanda apresentada 

pelos licenciandos da necessidade de discussão sobre a filosofia da educação inclusiva. Essa 

carência se mostra presente principalmente no momento que o licenciando mantém uma 

relação com a educação básica. Como por exemplo, nos momentos das disciplinas de 

Módulos Interdisciplinares para Ensino de Biologia (MIEB) e estágios supervisionados. Esse 

fato indica que o currículo em vigência apesenta defasagem em relação às necessidades do 

futuro professor e da comunidade escolar. Desta forma, é necessário estreitar a relação entre o 

currículo do curso de LCB e contexto social da educação básica. O que já é previsto, em 

partes, no PAC do curso: “Associar a competência técnica à competência política, 

contribuindo para a formação do Licenciado crítico e reflexivo em relação  às questões 

pertinentes ao seu campo de atuação.” (UESC, 2007, p. 4). 
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Outro indício de um currículo que já não atende às necessidades de uma formação de 

docente contemporânea são os depoimentos referentes à ementa das disciplinas. Alguns 

professores formadores indicam que, apesar da demanda dos alunos, a carga horária das 

disciplinas é muito curta para além de dar conta do conteúdo estabelecido na ementa, ficando 

difícil acrescentar questões sobre a educação inclusiva. Contudo, apesar de entendermos com 

necessário tornar a disciplina Educação Inclusiva obrigatória, temos clareza que para garantir 

uma formação baseada na filosofia da educação inclusiva é necessário que se considere a 

filosofia na própria ação docente do professor formador. Essa filosofia deve fundamentar a 

discussão de todas as disciplinas pedagógicas. Ainda assim, reconhecemos que “a formação 

de professores para uma escola inclusiva não deve ser restrita a formação inicial em nível de 

licenciatura, mas requer uma continuidade ao longo da vida e do exercício profissional do 

docente” (PIMENTEL, 2012, p. 147). Isto é, a filosofia da educação inclusiva deve permear 

todo o percurso do licenciando no curso, ou seja, que a discussão sobre a educação inclusiva 

seja encarada como um processo, não somente no curso de LCB, mas nas licenciaturas e em 

outros cursos. Somente dessa forma, podemos vislumbrar uma formação docente que abarque 

a educação inclusiva.  

Nesse sentido, a falta de especialização dos professores formadores não deve ser 

apresentada como justificativa para a ausência da discussão sobre a filosofia da educação 

inclusiva. Apesar de entender a realidade dos profissionais formados em anos anteriores às 

políticas de incentivo à inclusão é importante lembrar que a formação do professor deve ser 

permanente a partir do exercício de reflexão sobre sua prática (SCHÖN, 1992). Além disso, 

contemplar as diferentes necessidades de aprendizagem favorece a qualidade do ensino, que 

atualmente se mostra ineficaz mesmo para atender as crianças sem deficiência. 

Contudo, não negligenciamos que propostas para uma formação docente na 

perspectiva inclusiva requer investimentos principalmente na formação continuada em serviço 

e na reorganização pedagógica como forma de apoio ao docente que provavelmente irá 

precisar de mais tempo para preparar aulas que envolvam metodologias inclusivas.   

Por meio dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, analisamos o curso de LCB para 

além do que o PAC apresenta. Nesse sentido, observamos que existe um trabalho pontual de 

reflexão sobre a filosofia da educação inclusiva. Um exemplo disso foi à disciplina ministrada 

de Tópicos Especiais em Educação que abordou metodologias do ensino de Ciências para 

inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual. Contudo, apesar de entender a 

importância dessas iniciativas para disseminar a filosofia da inclusão, essa não pode ser uma 



106 

 

ação pontual de um curso e sim, uma diretriz institucional que oriente todos os cursos, 

especialmente as licenciaturas.  

Além dessas iniciativas, identificamos possibilidades na formação docente do curso 

investigado para formar professores capazes de atuar de maneira inclusiva. Dentre essas 

possibilidades, destacamos a reestruturação curricular, a ampliação de teorias e práticas 

metodológicas e a relação de convivência com a escola.  

Acreditamos que a atual reestruturação curricular, pela qual o curso passa, tenha 

influências das novas legislações que preconizam a inclusão do aluno com deficiência. Um 

dos depoimentos dos professores formadores já indica que há uma preocupação nesse sentido. 

O fato do corpo docente responder a essa carência e demandas evidencia uma preocupação 

com a atuação dos futuros professores na sociedade.   

Percebemos também como possibilidade, a ampliação de teorias e práticas 

metodológicas para contemplar a inclusão educacional. A importância atribuída pelos alunos 

às disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de Biologia 

pode contribuir para uma prática que considere as possibilidades de enriquecimento do 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência.  

Percebemos como um rico espaço para discussões sobre a filosofia da educação 

inclusiva, as disciplinas de Estágio Supervisionado (I, II e III) e Módulos Interdisciplinares 

do Ensino de Biologia (V, VI, VII e VIII). De acordo com esta pesquisa, as discussões sobre a 

temática já se apresentam como uma carência nessas disciplinas do currículo.  Além disso, a 

convivência com a escola regular contribui para o estreitamento da relação entre 

universidade-educação básica. Contudo, entendemos que a relação estabelecida nessas 

disciplinas, muitas vezes, é análogo ao laboratório, ou seja, a escola serve em sua grande 

maioria como espaço para implementar novas propostas e coletar dados de investigações. Isso 

impede relações mais efetivas com a rotina escolar. Nesse sentido, a escola pode trazer 

grandes contribuições para a formação, pois se configura em um importante espaço de 

formação docente. 

No entanto, na direção de aumentar a convivência com a escola na formação inicial, o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido importante na 

reflexão sobre a filosofia da educação inclusiva. Apesar de não atingir todos os alunos, o 

PIBID tem sido um espaço de discussão sobre a inclusão no curso de LCB da UESC. Além de 

propiciar uma formação sobre a filosofia da educação inclusiva para os licenciandos, favorece 

o diálogo entre o professor formador, professor da educação básica e o licenciando e contribui 

para diminuir o hiato entre teoria e prática e estreitar as relações entre universidade e escola. 
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Por fim, não identificamos indícios que o curso de LCB da UESC dá conta de uma 

formação docente que contemple a inclusão de alunos com deficiência na educação básica. 

Contudo, percebemos algumas iniciativas que caminham nessa direção. Assim, representa 

uma necessidade a restruturação do curso de LCB a fim de dar conta de uma formação 

continuada dos professores formadores e uma formação dos licenciandos que garanta o direito 

de aprender do aluno com deficiência na escola regular. 

Consideramos que pesquisas desse tipo, servem de embasamento para futuras 

produções situando a formação de professores de Ciências e, ou Biologia na perspectiva da 

educação inclusiva, elucidando o que, de fato, tem sido produzido e investigado. Com uma 

produção mais expressiva de pesquisas nessa área talvez seja possível trilharmos os caminhos 

de uma formação de professores de Biologia que contemplem esse novo público agora 

presente de forma significativa na rede básica de ensino. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA FORMANDOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Perfil do Discente 

01. Idade: __________  

02. Ano/Semestre de ingresso: ___________ (     ) Diurno  (     ) Noturno 

03. Qual tipo de formação já possui? 

(     )Magistério    (    )Ensino Médio    (    )Licenciado     (    )Bacharel     (    )Técnico 

Curso:______________________________________________________________________ 

04.  Já leciona na rede pública ou particular de ensino da região? Em caso positivo, qual nível 

da educação básica e há quanto tempo? 

(     ) Sim      (      ) Não 

Nível:___________________ 

Tempo: _________________ 

Disciplina: _______________ 

05. Se você respondeu SIM a pergunta anterior, já teve algum aluno com deficiência em sala 

de aula? Em caso positivo, qual a deficiência? 

__________________________________________________________________________ 

06. Quais as dificuldades e estratégias utilizadas para inclusão desse aluno na sala de aula? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

07. Participa ou participou de programas de iniciação à docência durante o curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas? Se sim, por quanto tempo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

08. Se você respondeu SIM a pergunta anterior, quanto considera importante a participação 

nesses programas para sua pratica docente? 

(   )Irrelevante      (   )Pouco Importante      (   )Importante      (   )Muito importante  

09. Quais disciplinas abaixo você interpreta como de maior importância para sua atuação na 

sala de aula? Justifique. 

(    ) Estágios supervisionados 

(    ) Metodologia do ensino de ciências 

(    ) Metodologia do ensino de biologia 

(    ) Módulos interdisciplinares para o ensino de biologia 

(    ) Organização do trabalho escolar 
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Durante os estágios, você teve algum aluno com deficiência na sala de aula? Em caso 

positivo, você se recorda qual era a deficiência? 

(     ) Sim    (     ) Não     (     ) Não Sei 

___________________________________________________________________________ 

Análise do Curso 

01. O que você entende por educação inclusiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

02. Você se sente preparado para atuar em salas de aula de forma inclusiva?  

(    ) Sim                        (    ) Não 

03. Em quais disciplinas durante sua graduação o tema educação inclusiva com alunos com 

deficiência foi abordado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

04. Você teve oportunidade de trabalhar conceitos e experiências sobre a inclusão de alunos 

com deficiência em outros espaços da universidade? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

Local: 

Data:     /      / Horário: 

Mestranda: Rafaela Rocha de Oliveira 

Orientador: Maxwell Siqueira 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome (Iniciais): Gênero: 

Graduação: 

Especialização: 

Mestrado: 

Doutorado: 

Tempo de Serviço: 

Disciplinas lecionadas: 

 

 

01. Apesar de não constar na ementa, alguns alunos afirmaram ter tido contato, mesmo que de 

forma superficial, com conceitos e/ou discussões sobre a educação inclusiva em 

disciplinas lecionadas por você, como por exemplo, na disciplina de Módulo 

Interdisciplinar do Ensino de Biologia. Esse foi o critério utilizado para selecionar os 

docentes para entrevista. Assim, caso se lembre, pode descrever o que e como foi 

desenvolvida essa temática na disciplina? Qual o motivo para a temática ter sido 

abordada? Isso costumar ser rotineiro em sua prática? 

02. Você considera que sua prática no curso de formação de professores seja inclusiva? Se 

sim, quais abordagens são pensadas nessa perspectiva durante a disciplina? 

03. Como é desenvolvida a ementa da disciplina na sua prática? 

04. Na sua trajetória acadêmica, em que momento você percebeu a necessidade de discussões 

sobre educação inclusiva na sua prática? 

05. O que você entende sobre educação inclusiva? 

06. Como você percebe a educação inclusiva na formação de professores de Ciências da 

UESC? 

07. Quais as diferenças você poderia sinalizar entre a educação especial e a educação 

inclusiva? 

08. Dentro do que foi abordado sobre educação inclusiva foi evidenciado o aluno com 

deficiência? Se sim, como isso foi feito? 

09. Você tem conhecimento sobre as Políticas Públicas relacionadas à inclusão? 
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10. Qual sua opinião sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas classes regulares da 

Educação Básica? 

11. Você acha que todas as pessoas, independente do tipo de deficiência devem aprender 

Ciências? Por quê? 

12. Como deveria ser o ensino de Ciências para as pessoas com deficiência? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) 

Convido você para participar como voluntário (a) da pesquisa “FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANÁLISE DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UESC, BAHIA”. Essa pesquisa tem como objetivo 

analisar o curso de formação de professores de Ciências Biológicas da Universidade Estadual Santa Cruz 
(UESC), na perspectiva da Educação Inclusiva. A formação de professores está sempre enfrentado desafios na 

busca pela melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, principalmente no contexto dos cursos 

de licenciatura. Um deles, sem dúvida, é o processo de construção do conhecimento a partir de metodologias 

inclusivas. Além disso, a literatura aponta a precariedade da formação de professores como uma das principais 

barreiras para a transformação da política da Educação Inclusiva. Desta forma, torna-se necessário olhar para os 

cursos de formação inicial de professores para compreender o que está sendo realizado para contemplar às 

exigências para uma Educação Inclusiva. No caso de aceitar fazer parte da mesma, você participará respondendo 

um questionário com perguntas buscando identificar, de maneira geral,  concepções e experiências sobre a 

temática Diversidade e Educação Inclusiva construídas e vivenciadas durante sua formação inicial. A presente 

pesquisa tem a possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto à pesquisadora, quanto aos alunos que irão 

responder o questionário. Porém, toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Em pesquisas 
semelhantes a deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao constrangimento ou ao desconforto para 

responder o questionário. Sendo assim, você poderá, a qualquer momento, interromper o preenchimento do 

questionário ou remarcá-la para uma data futura, escolhida por você. Ainda vale ressaltar que os procedimentos 

de segurança a serem adotados referem-se à garantia de privacidade durante a sua participação, e a preservação 

da identidade, garantindo, desta forma, o anonimato. Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre 

qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo 

depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta 

avisar ao (s) pesquisador (es) e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações 

dadas por você serão destruídas. Informo que o resultado deste estudo poderá permitir uma avaliação de como o 

curso tem dado conta de necessidades educacionais da sociedade local, além de contribuir para ressignificar a 

formação de professores do referido curso da UESC no desenvolvimento de culturas, políticas e práticas de 

inclusão. Os participantes da pesquisa serão avisados dos resultados da mesma, ao seu término, por meio da 
versão final da dissertação. Informo também, que a pesquisadora se responsabiliza tanto pela privacidade dos 

sujeitos quanto pelos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados fornecidos serão utilizados apenas 

para fins de pesquisa, sendo a pesquisadora a responsável pela guarda e movimentação do material. Os 

participantes estão isentos de gastos financeiros e esta pesquisa não prevê ressarcimento de despesas gastas com 

transportes e alimentação. Porém, fica garantido sua indenização por qualquer dano que você sofra decorrente 

desta pesquisa. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Rafaela Rocha de Oliveira 
Pesquisador Responsável 

 
Eu,_____________________________________________________________, RG ____________________, 

aceito participar das atividades da pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANÁLISE DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UESC, BAHIA. Fui devidamente informado que responderei um questionário 

com perguntas buscando identificar, de maneira geral, concepções e experiências sobre a temática Diversidade e 

Educação Inclusiva construídas e vivenciadas durante sua formação inicial. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de 

identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 
[Obs.: Informo que o presente documento será produzido em duas vias (uma via para o sujeito da pesquisa e uma para guarda 
do pesquisador)]. 

 

 

_______________ 
Assinatura 

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos analisados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UESC Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre 

Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus, BA Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@uesc.br. 

 

mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Sr/Srª 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANÁLISE DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UESC, BAHIA”. Essa pesquisa tem 
como objetivo analisar o  curso de formação de professores de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

Santa Cruz (UESC), na perspectiva da Educação Inclusiva. A formação de professores está sempre enfrentado 

desafios na busca pela melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, principalmente no contexto 

dos cursos de licenciatura. Um deles, sem dúvida, é o processo de construção do conhecimento a partir de 

metodologias inclusivas. Além disso, a literatura aponta a precariedade da formação de professores como uma 

das principais barreiras para a transformação da política da Educação Inclusiva. Desta forma, torna-se necessário 

olhar para os cursos de formação inicial de professores para compreender o que está sendo realizado para 

contemplar às exigências para uma Educação Inclusiva. No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) 

participará de um entrevista com perguntas buscando levantar, de maneira geral,  as relações da disciplina 

ministrada por ele com a perspectiva da Educação Inclusiva. Tal entrevista será gravada em áudio e 

integralmente transcrita para que análise possa ser feita. O áudio será eliminado após o término da pesquisa. Sua 
participação nesta pesquisa consistirá em relatar quais estratégias e ações o Sr.(a) utiliza para discutir a inclusão 

nas disciplinas que leciona e de que maneira essas experiências contribuem ou não para formação em uma 

perspectiva mais ampla, e especificamente, para uma atuação docente inclusiva. A presente pesquisa tem a 

possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto à pesquisadora que fará a entrevista, quanto aos entrevistados. 

Porém, toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Em pesquisas semelhantes a deste 

projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao constrangimento ou ao desconforto durante as entrevistas. 

Sendo assim, o Sr.(a). poderá, a qualquer momento, interromper a entrevista, adiá-la ou remarcá-la para uma 

data futura, escolhida pelo Sr.(a). Ainda vale ressaltar que os procedimentos de segurança a serem adotados 

referem-se à garantia de privacidade durante a sua participação, e a preservação da identidade, garantindo, desta 

forma, o anonimato. O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este 

documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisador (es) 
e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) serão 

destruídas. Informo que o resultado deste estudo poderá permitir uma avaliação de como o curso tem dado conta 

de necessidades educacionais da sociedade local, além de contribuir para ressignificar a formação de professores 

do referido curso da UESC no desenvolvimento de culturas, políticas e práticas de inclusão. Os participantes da 

pesquisa serão avisados dos resultados da mesma, ao seu término, por meio da versão final da dissertação. 

Informo também, que a pesquisadora se responsabiliza tanto pela privacidade dos sujeitos quanto pelos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados fornecidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sendo a 

pesquisadora a responsável pela guarda e movimentação do material. Os participantes estão isentos de gastos 

financeiros e esta pesquisa não prevê ressarcimento de despesas gastas com transportes e alimentação. Porém, 

fica garantido sua indenização por qualquer dano que você sofra decorrente desta pesquisa. Você receberá uma 

cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas 
sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Rafaela Rocha de Oliveira 
Pesquisador Responsável 

Eu, __________________________________________________, RG________________________, aceito 

participar das atividades da pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANÁLISE DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UESC, BAHIA. Fui devidamente informado que responderei à uma entrevista 

gravada em áudio, contendo perguntas sobre estratégias e ações sobre a temática Educação Inclusiva nas 

disciplinas que leciono. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa 

serão tratados confidencialmente. [Obs.: Informo que o presente documento será produzido em duas vias (uma via para o 

sujeito da pesquisa e uma para guarda do pesquisador)]. 

___________________________________ 

Assinatura 
Este projeto de pesquisa teve os aspecto relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos analisados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP/UESC. Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa 
- 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br. 
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS  
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ANEXO B – FLUXOGRAMA DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS  
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ANEXO C - EMENTÁRIO 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA ÁREA DE ENSINO 

 

Estágio supervisionado I - Observação do espaço escolar. Elaboração do projeto de ensino. 

Co-participação. Intervenção pedagógica aplicada aos 3º e 4º ciclos da Educação Básica. 

Elaboração do relatório de Estágio. 

Estágio Supervisionado II - Observação do espaço não formal em educação. Elaboração do 

projeto de intervenção. Participação e execução do trabalho docente aplicado aos sujeitos dos 

espaços não formais . Elaboração do relatório de estágio. 

Estágio Supervisionado III - Observação do espaço escolar. Elaboração do projeto de 

ensino. Co-participação. Intervenção pedagógica aplicada ao ensino médio da Educação 

Básica. Elaboração do relatório de Estágio 

Filosofia e Educação - Filósofos da Antigüidade clássica: contribuições para a construção da 

ciência. Correntes filosóficas: positivismo, neo-positivismo; kantismo; neo-kantismo; 

marxismo. Concepções filosóficas da educação; Modernidade e pós-modernidade; teorias 

filosóficas modernas e contemporâneas e suas influências na educação. 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
13

 - O cérebro e a língua de sinais. Processos 

cognitivos e linguísticos. Tópicos de linguística aplicados à língua de sinais: morfossintaxe.  

Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas.  O processo de aquisição da leitura e escrita 

da língua de sinais. O alfabetismo na escrita da língua de sinais. 

Metodologia do Ensino de Ciências - Fundamentos teóricos para o ensino e aprendizagem 

em Ciências Naturais. Propostas metodológicas nos documentos oficiais. Análise e critérios 

para a seleção de conteúdos para o ensino fundamental. Propostas, atividades, recursos e 

construção de materiais didáticos para o ensino de Ciências. Microaulas. 

Metodologia do Ensino de Biologia - Fundamentos teóricos para o ensino e aprendizagem 

em Ciências Naturais. Propostas metodológicas nos documentos oficiais. Análise e critérios 

para a seleção de conteúdos para o ensino médio. Propostas, atividades, recursos e construção 

de materiais didáticos para o ensino de Biologia. Microaulas. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia I - Caracterização da organização 

estrutural, administrativa de espaços educativos formais e não formais. Análise da proposta 

                                                             
13 Apesar da presença da disciplina de LIBRAS no fluxograma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da UESC, a ementa não consta do Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso. A ementa é referente do PAC 

do curso de Letras da mesma universidade. 
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pedagógica de um espaço educativo do ensino fundamental. Relação entre a proposta 

pedagógica escolar e as Diretrizes Curriculares para Educação Básica e Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Fundamental. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia II - Caracterização da realidade sócio-

econômico cultural e ambiental dos espaços educativos formais e não formais observados no 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia I. Relação entre a realidade sócio-

econômico-cultural e ambiental com proposta pedagógica do espaço educativo formal ou com 

a do não formal. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia III - Elaboração de projetos de 

intervenção na realidade sócio-econômico-cultural e ambiental do espaço educativo formal ou 

não formal, observados nos Módulos Interdisciplinares para o Ensino de Biologia I e II. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia IV - Execução do projeto elaborado no 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia III. Elaboração de relatório. Organização 

de seminário integrador. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia V - Caracterização da organização 

estrutural, administrativa de espaços educativos formais e não formais. Análise da proposta 

pedagógica de um espaço educativo do ensino médio. Relação entre a proposta pedagógica 

escolar e as Diretrizes Curriculares para Educação Básica e Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VI - Caracterização da realidade sócio-

econômico cultural e ambiental  dos espaços educativos formais e não formais observados no 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia V. Relação entre a realidade sócio-

econômico-cultural e ambiental com proposta pedagógica do espaço educativo formal ou com 

a não formal. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VII - Elaboração de projetos de 

intervenção na realidade sócio-econômico-cultural e ambiental dos espaços educativos formal 

ou  não formal, observados nos Módulos Interdisciplinares para o Ensino de Biologia V e VI. 

Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VIII - Execução do projeto elaborado 

no Módulo Interdisciplinar para o Ensino de Biologia VII. Elaboração de relatório. 

Organização de seminário integrador. 

Organização do Trabalho Escolar - As características da organização do trabalho escolar: 

objetivos, finalidades, aspectos teóricos, práticos e legais, tempo,  espaço, recursos humanos e 

materiais. As diferentes formas de ensino como planos de organização e processos de 

interação. Identificação e análise de estratégias de ensino, da natureza dos conteúdos e das 
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formas de  desenvolvimento e avaliação em consonância com as características da clientela 

escolar. Projeto político pedagógico:  princípios norteadores,  divisão do trabalho escolar e 

qualidade do ensino. 

Política e Legislação da Educação - Aspectos históricos da educação brasileira. O papel do 

Estado  no desenvolvimento educacional. Legislação da Educação Básica e Superior. 

Financiamento da Educação. Organização do ensino no Brasil, no Estado e Município. 

Projeto de Pesquisa em Ensino de Biologia - Estrutura do projeto de pesquisa; elaboração 

do projeto; pesquisa bibliográfica; metodologia para coleta de dados.  

Psicologia da Adolescência - A psicologia do desenvolvimento e o estudo científico da 

adolescência. Aspectos biológicos, emocionais, sexuais, psicossociais e cognitivos da 

adolescência. 

Psicologia da Aprendizagem - Estudo interdisciplinar das matrizes epistemológicas do 

conhecimento e suas implicações teóricos e metodológicos para a aprendizagem. Estudo dos 

métodos e processos do saber. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Afetidade na Prática Educativa - afetividade: concepções teóricas: PIAGET, VYGOTSKY; 

WALLON. Teorias modernas sobre a afetividade: DAMÁSIO; GARDNER; LeDOUX; 

WILLIAM JAMES; GOLEMAN; STEMME. A influência da afetividade na prática 

educativa. 

Antropologia Cultural - Análise dos aspectos culturais da sociedade humana mediante a 

descrição Antropológica, buscando conhecer as manifestações culturais com base nos 

princípios explicativos da formação e desenvolvimento das culturas humanas propostas pela 

antropologia. 

Arte  e Educação - Arte como forma de conhecimento. O significado da arte na educação. O 

ensino da arte contextualização das linguagens na educação escolar. O cotidiano da arte nas 

escolas de 1º e º graus. 

Avaliação da Aprendizagem - Análise crítica do sistema de avaliação na educação brasileira. 

Avaliação: conceituação. Importância, pressupostos, tipos, fases. A avaliação numa 

perspectiva crítica e humanística de educação. Técnicas e instrumentos de avaliação. 

Cultura, Tecnologia e Educação - O desenvolvimento histórico da tecnologia como 

produção sócio-cultural. Globalização e meio técnico-científico informacional. Impactos 

sociais, culturais e educacionais das novas tecnologias. Os novos sistemas e signos na 
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mediação dos processos de ensino-aprendizagem. As relações entre sujeito-aprendiz e os 

sistemas de signos em situação de ensino. Automação, inteligência artificial e pensamento 

humano. Críticas à racionalidade tecnológica e respostas sociais e educacionais. 

Currículo - Relações de poder, ideologia e controle social na construção e concepção de 

currículo. Diferentes perspectivas na relação entre conhecimento científico, conhecimento 

popular e conhecimento escolar. Formulação de propostas curriculares dos diferentes 

sistemas, redes e níveis de ensino.  

Educação Ambiental - Relacionamento do homem com a natureza. A importância do 

processo educativo e seus efeitos no equacionamento da problemática ambiental. Educação 

ambiental: histórico, conceito, objetivos,    características. Educação ambiental formal e não 

formal. Inserção da educação ambiental no sistema educativo formal e não formal. 

Educação de Jovens e Adultos - O analfabetismo no Brasil: perspectiva histórica e situação 

atual. A educação de jovens e adultos nos diversos contextos da política educacional no 

Brasil. A perspectiva freiriana. Objetivos da alfabetização de adultos no contexto da educação 

popular na atualidade. Aspectos a serem considerados na integração escolar de jovens e 

adultos. 

Educação e Sociedade - Visão da realidade educacional brasileira. Análise dos pontos de 

estrangulamento, enfocando os aspectos vinculados às políticas educacionais, aos problemas 

de aprendizagem ou da qualidade da escola brasileira. 

Educação Inclusiva - Educação inclusiva: o ensino e a aprendizagem. Fundamentos do 

ensino inclusivo. Aspectos legais, políticos e históricos da educação inclusiva. Concepções de 

educação inclusiva e diversidade cultural. Pluralidade cultural. A educação inclusiva e as 

formas de organização do ensino: inclusão ou exclusão? 

Educação para a Saúde - Paradigmas de educação para a saúde. A saúde no espaço escolar. 

Doenças que afetam a saúde do escolar. Práticas de saúde no ambiente escolar. 

 

Filosofia da Ciência - Introdução ao pensamento científico. O desenvolvimento do 

pensamento científico e suas posições da ciências moderna. Lógica. 

Gestão Escolar - Teorias da administração aplicadas à educação. A gestão dos sistemas de 

ensino e financiamento da educação brasileira. A gestão da unidade escolar. 

História da Educação Brasileira - Estudo da prática educacional nas sociedades antiga, 

medieval, moderna e contemporânea. A educação brasileira, no decorrer de sua evolução 

histórica, e o capitalismo como fator de mudança educacional. A história da educação 

ambiental no Brasil.   
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Instrumentação para o Ensino de Ciências - Planejamento, construção, aplicação e 

avaliação de recursos, materiais e atividades para o ensino de Ciências Biológicas nos níveis 

fundamental e médio. 

Organização dos Espaços Escolares - Perspectivas sócio-culturais na análise das instituições 

de ensino: normas, rituais, valores e símbolos. Gestão do tempo e do espaço na organização 

da escola. Práticas docente e organização dos tempos e espaços escolares. Arquitetura escolar 

e o uso do tempo na escola. Novas propostas e alternativas. 

Sociologia da Educação - Introdução à natureza e conteúdo desta Sociologia especial e 

análise das correlações significativas entre elementos do contexto social e educacional. 

Tecnologias Educacionais - História das tecnologias na educação. Novos paradigmas sociais. 

Processo de informatização da sociedade. Tendências atuais das tecnologias educacionais: 

possibilidades e limites do uso dessas tecnologias na educação. Programas educacionais como 

recurso didático. 

Tópicos Especiais em Educação - as ementas serão elaboradas de acordo com a escolha do 

tema específico na área de Educação. 

 


