
 

 

903 

UNIVERSIDADE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 
INTERLOCUÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Zancanro Pieczkowski, Tania Mara. Universidade Comunitária da Região 
de Chapecó 

 
Resumen 
Este texto tem o propósito de trazer à reflexão o papel da universidade comunitária na 
formação de professores para atuar na educação básica e, em tempos de intensos 
debates e acerca da educação inclusiva, evidenciar a renovação pedagógica na 
formação de docentes para este desafio. Trata-se do relato de experiências que 
salientam a aproximação da universidade com a educação básica, especialmente na 
formação docente para atuar com o público da educação especial (estudantes com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e 
Altas habilidades/superdotação) além da formação de professores indígenas para 
atuação nas comunidades indígenas, com o intuito de fortalecer a cultura local. 
 
Introducción 
O locus das experiências evidenciadas neste texto é a Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), com aproximadamente 8000 estudantes de 

graduação, localizada na região oeste de Santa Catarina (Brasil), cujo caráter inclusivo 

e aproximação com a comunidade é inerente à sua identidade. 

As instituições comunitárias são predominantemente encontradas no sul do Brasil, a 

exemplo das pertencentes à Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

(ACAFE), no Estado de Santa Catarina e ao Consórcio das Universidades Comunitárias 

Gaúchas (COMUNG), no Estado do Rio Grande do Sul. Frantz (2004) conceitua as 

universidades comunitárias nos seguintes termos: 

a) [...] são instituições públicas não estatais, surgidas de iniciativas essencialmente 

comunitárias [...]. 

b) Desenvolvem um serviço educativo e científico sem fins lucrativos sendo todos os 

seus excedentes financeiros reaplicados em educação, só em território nacional. 

[...] 

c) As atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas por essas 

instituições, têm uma vinculação privilegiada com a comunidade regional, 

destacando-se projetos ligados à promoção humana e social de segmentos 

excluídos ou de camadas da população de menos poder aquisitivo: menores, 

idosos, deficientes, analfabetos, moradores de periferia, pequenos agricultores, 

indígenas, doentes, presidiários etc (Frantz, 2004, p. 18-19). 
 

A Unochapecó, inicialmente denominada Centro de Ensino Superior - CES Fundeste, 

iniciou suas atividades em 1970, ofertando Pedagogia em 1972, como primeiro curso 
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de graduação na região, visando o desenvolvimento regional. O recorte dado a este 

texto é a atuação da Unochapecó na formação de professores, destacando iniciativas 

de educação inclusiva. 

 

Marco teórico 
A educação inclusiva pressupõe assegurar aos estudantes a igualdade de 

oportunidades educacionais e é concebida como direito humano. Nas últimas décadas, 

o movimento pela inclusão ganhou força mundialmente e foi foco de discussões em 

vários eventos internacionais, destacando-se: a Conferência Mundial de Educação para 

Todos de Jomtien em 1990, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais de Salamanca em 1994, o Foro Consultivo Internacional para a Educação para 

Todos de Dakar em 2000 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência 

aprovada pela ONU em 2006. 

Atualmente, muitos dispositivos legais apontam para a educação inclusiva. Contudo, 

inclusão pressupõe ir além de normativas. É preciso conceber os estudantes como 

sujeitos com direito à aprendizagem.  Os docentes são determinantes no processo de 

ensino e aprendizagem, na superação de barreiras atitudinais, procedimentais, 

comunicacionais, entre outras, porém, a responsabilidade pela educação inclusiva não 

pode recair apenas sobre eles.  

A universidade é essencial para a promoção da educação inclusiva, mesmo que tenha 

demorado para abraçar essa causa. Santos afirma que, 

A universidade não só participou na exclusão social das raças e etnias ditas inferiores, 

como teorizou a sua inferioridade, uma inferioridade que estendeu aos conhecimentos 

produzidos pelos grupos excluídos em nome da prioridade epistemológica concedida à 

ciência. As tarefas da democratização do acesso são, assim, particularmente exigentes 

porque questionam a universidade no seu todo, não só quem a frequenta, como os 

conhecimentos que são transmitidos a quem a frequenta (Santos, 2010, p. 72-73). 

Uma área da educação inclusiva que tem gerado grande movimentação no país é a 

educação de estudantes com deficiência. Qual a formação para esse profissional? 

Generalista ou especialista? Embora cursos de Licenciatura em educação especial 

sejam ofertados em algumas universidades, não existem Diretrizes Curriculares 

Nacionais para esse curso. O professor dos anos iniciais, por exemplo, se graduado em 

Pedagogia, tem acesso durante a graduação a alguns créditos para estudar educação 

especial e também Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS de forma abrangente, genérica. 

Depois, mesmo com a crescente presença de estudantes com deficiência nas escolas, 

predominantemente fica a seu critério cursar especialização ou acessar a cursos de 

capacitação, se forem ofertados, se tiver oportunidade, se tiver disposição para a 

busca, muitas vezes, individual. 

Pieczkowski (2014) afirma que as políticas de inclusão, disseminadas nos discursos da 

mídia, nas normativas institucionais, nos apelos à ética e responsabilidade social, 

funcionam como tecnologias que produzem subjetividades docentes traduzidas, 

predominantemente, em posturas amorosas. Existe um investimento estratégico que 

captura o docente e o insere em um jogo de culpa, de sentimento de despreparo para 

a inclusão. A deficiência ainda é vista como uma condição individual, imprimindo aos 
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sujeitos que apresentam tal condição a marca da não aprendizagem. Um olhar 

hegemônico define a maneira como a escola concebe os sujeitos, buscando as 

ausências, as diferenças em relação a uma corporeidade e a uma forma de agir 

consideradas normais. É necessário propor uma escola que valorize as diferenças ao 

invés de identificá-las e aprisioná-las simbolicamente ou, rotular de estranhos os 

sujeitos que fogem a um padrão convencionado. 

 

Metodología 
O estudo consistiu em uma busca das principais ações desenvolvidas pela Unochapecó 

com o intuito de aproximar a universidade da educação básica e da educação inclusiva. 

Nas funções de professora, coordenadora do curso de Pedagogia e Diretora de Ensino 

na Unochapecó, acompanhei, nos últimos anos, várias ações institucionais que passo a 

apresentar brevemente. 

No ano de 2004 a Unochapecó criou o Programa Universidade Escola, atualmente  

consolidado, numa parceria da Universidade com a educação básica da região. As 

escolas recebem os estagiários de cursos de licenciatura e como contrapartida, a 

universidade coordena encontros de formação docente. Tais eventos e temáticas de 

estudos são planejados e definidos conjuntamente.  

Ressalto, também, a adesão da Unochapecó ao Programa Estadual “Proesde 

Licenciaturas”, no qual estudantes de licenciaturas recebem bolsas e tem a 

oportunidade/obrigação de realizar uma imersão nas escolas de educação básica e 

frequentar 300 horas de cursos de capacitação num período de dezoito meses. 

 A Unochapecó também aderiu a iniciativas do Governo Federal como o Programa 

Institucional de bolsas de iniciação à Docência – Pibid e Pibid Diversidade. Os 

programas oferecem bolsas de iniciação à docência a estudantes de licenciaturas que 

desenvolvem projetos de ensino nas escolas públicas. O objetivo é estabelecer a 

relação teoria e prática pela aproximação da universidade e escolas de educação 

básica. 

O Pibid Diversidade fornece bolsas de iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura nas áreas Intercultural Indígena e Educação do Campo. Na 

Unochapecó é ofertado o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena que possui uma 

base comum e, a partir da quinta fase do curso, cuja duração é de dez fases (cinco 

anos) se desdobra em quatro licenciaturas: Línguas, Artes e Literaturas; Matemática e 

Ciências Naturais; Ciências Sociais e Pedagogia. Os estudantes optam por uma das 

licenciaturas. Os estágios do Pibid Diversidade são desenvolvidos em escolas 

localizadas em comunidades indígenas da região. Atualmente, 65 estudantes indígenas 

estão matriculados e 36 concluíram o curso de graduação, ofertado gratuitamente via 

Programa de Bolsas do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da 

Educação Superior – FUMDES, do Estado de Santa Catarina. 

Pelo convênio FUMDES também está em andamento o curso de Letras Libras, cujo 

objetivo é a formação de professores de Língua Brasileira de Sinais para o ensino da 

língua para surdos e também para ouvintes. O curso iniciou com 19 estudantes surdos 

dentre as 40 vagas ofertadas e, atualmente, restando um semestre para a finalização, 

13 estudantes surdos permanecem no curso.  
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O Decreto-lei n. 5.626/05, em seu artigo 3º, determina a inserção de Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores e como disciplina optativa nos demais cursos de graduação. Esse decreto 

determinou mudanças nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, pois o componente 

curricular “Libras” foi inserido em todos os cursos de graduação da Unochapecó.  

Além da oferta do curso de Letras Libras, com o intuito de formar professores para a 

Educação Especial, a Unochapecó recentemente graduou três turmas de Licenciatura 

em Educação Especial num total de 54 estudantes, com o intuito de atender esse 

público, como prevê a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasil, 2008).  O curso, dentre outros ofertados pela instituição, foi 

possibilitado pelo Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

voltado a professores da rede pública não graduados ou que atuam em outra área que 

não a de sua formação.  

Os destaques feitos visam evidenciar a inserção da Unochapecó em propostas de 

aproximação com a educação básica para o fortalecimento da educação inclusiva, 

especialmente voltadas à formação de professores para atuação nas comunidades 

indígenas e na educação especial. 

 

Resultados 
As iniciativas da Unochapecó permitiram maior aproximação da universidade com as 

escolas de educação básica para a construção de políticas de educação inclusiva. A 

oferta dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, Letras Libras e Educação 

Especial foi pioneira na região e possibilitou o protagonismo de parcela da população 

historicamente excluída da universidade, a exemplo das comunidades indígenas e das 

pessoas surdas. Tais sujeitos, assim como professores graduados em Educação Especial 

já fazem a diferença na região. 

 

Conclusiones 
A universidade assume que cuidar da educação básica também lhe compete. Não 

podemos negar as diferenças que se revelam na escola, nem culpabilizar vítimas e 

naturalizar a seleção e a exclusão. A pluralidade de estudantes nos diferentes níveis de 

ensino demanda dos docentes novas posturas, reavaliação das metodologias, 

desconstruindo a ideia de estudantes universais para os quais currículos fixos e 

estagnados são válidos para todos. A abordagem desse aspecto na formação docente é 

necessária. 

Escrever sobre a formação de professores para a educação inclusiva propicia refletir 

sobre demandas contemporâneas, quando a diferença continua sendo negada e a 

inclusão pode representar a exclusão. Veiga-Neto alerta para a ambivalência da 

inclusão, que se manifesta quando ela própria é capaz de gerar exclusão. “Colocamos o 

outro para dentro de um espaço comum - concreto ou simbólico, pouco importa - para 

que se garantam saberes sobre esse outro e desde que esse outro continue a ser “um 

outro” (Veiga-Neto, 2008, p. 17). A ambivalência da inclusão se manifesta no fato da 

escola inclusiva sinalizar para princípios como temporalidade distinta, solidariedade, 
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respeito à diferença, porém organizar-se, predominantemente, com base em 

princípios da Modernidade sólida, com tempos e espaços fixos para todos.  

As experiências evidenciadas apontam o papel de uma universidade comunitária no 

sentido de promover no desenvolvimento de seu entorno social uma renovação 

pedagógica pelo caminho da educação inclusiva. 
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