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RESUMO 
A trajetória do processo de inclusão escolar do estudante com deficiência é marcada por 
práticas que, em muitos momentos, apresentam caráter excludente. Na maioria dos casos a 
situação de exclusão era e ainda é considerada como resultado das concepções negativas 
sobre a deficiência, tanto em termos médicos quanto sociais. Apesar das leis que defendem 
em documentos nacionais e internacionais a inclusão como direito de todas as pessoas com 
deficiência, na realidade educacional contemporânea ainda encontramos, sobretudo na 
escola pública, discursos e práticas de exclusão, estando geralmente relacionadas ao 
discurso capacitista que definem as pessoas com deficiência como sendo menos aptas ou 
até mesmo incapazes de gerir a própria vida. Dessa forma, o principal objetivo deste 
trabalho é compreender porque o capacitismo ainda persiste em ambiente escolar e impede 
a formação científica do estudante com deficiência. A metodologia utilizada foi por meio de 
um estudo qualitativo e bibliográfico. Essa pesquisa fundamentou-se teoricamente através 
da pedagogia inclusiva, essencialmente, a partir de Mantoan, e da Alfabetização Científica. 
O principal resultado foi que os licenciandos das áreas de Ciências (Ciências Biológicas, 
Física, Matemática e Química) precisam ser inseridos no processo de pensar sobre a 
inclusão escolar para conhecimento das necessidades educativas especiais e do processo 
de ensino e aprendizagem do estudante com deficiência, ou seja, é necessário que exista 
durante o processo de formação desses professores, especialmente na graduação, mas não 
unicamente, espaço para que haja reflexões acerca da formação da consciência cidadã de 
todos os sujeitos. Se tratando a Educação Inclusiva de uma concepção de escola para 
todos, faz-se justo ofertar condições de igualdade para o acesso e a permanência da 
pessoa com deficiência na escola a fim de dar-lhes condições para o desenvolvimento de 
autonomia. Assim, é essencial que o professor não seja multiplicador do discurso capacitista 
que enaltece a exclusão dentro e fora da escola. 
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