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RESUMO 

 

Em face da constante busca em dar respostas para a melhora das práticas pedagógicas e poder, 

de alguma forma, contribuir para o avanço da educação, este trabalho pretende encontrar, na 

teoria e na pesquisa, mais subsídios que aportem consistência às práticas docentes. Além 

disso, a realização desta pesquisa originou-se do posicionamento de alguns docentes e da sua 

falta de reação ao se depararem com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos. Como 

pode ser possível deixar um aluno à margem da aprendizagem? Como é possível assumir o 

exercício da docência e não considerar as diferenças de condições de cada um dos alunos? 

Partindo da necessidade de atender aos dispositivos legais, das recomendações internacionais 

e nacionais de oferecer uma escola de equidade para todos, na sua diversidade, 

independentemente de sua condição e das demandas sociais de igualdade de oportunidades, 

algo que supera o modelo de educação especial, mas pode estar alinhado com o atendimento 

educacional especializado, a presente pesquisa versa sobre o conhecimento de um aspecto 

específico: o aporte das Universidades em escola inclusiva na atual formação inicial de 

professores. O objetivo principal é analisar a configuração da estrutura curricular e os 

princípios que sustentam o curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr, numa perspectiva 

inclusiva, concretizado em identificar as disciplinas e os conteúdos programáticos que 

atendem a este modelo de Educação Inclusiva; analisar as concepções dos alunos sobre escola 

inclusiva ao longo da formação no curso de Pedagogia e promover uma discussão para que se 

pense na educação inclusiva no curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr. Para tanto, adotou-se 

a metodologia de investigação qualitativa organizada em duas fases, uma mediante análise 

documental do Projeto Pedagógico e dos Programas das disciplinas e a segunda com pesquisa 

de campo por meio de questionário dirigido a todos os alunos do último semestre do  

4º ano. Tais procedimentos visaram conhecer como é a realidade e contribuir para a reflexão 

sobre as políticas educativas e de gestão a partir das necessidades de estabelecer mudanças na 

formação inicial de professores em escola inclusiva e, por extensão, para a melhoria da 

formação, a fim de dar resposta a modelos educativos numa perspectiva inclusiva nos cursos 

de Pedagogia. A preocupação, como pesquisadores, foi descrever e analisar os dados, uma vez 

que este tipo de pesquisa considera todo o processo, o que aconteceu, o produto e o resultado 

final. Desta forma, importa o significado das coisas, ou seja, o porquê e o quê. Os resultados 

indicaram que o Curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr aborda a temática da Escola 

Inclusiva na sua extensão, porém sem profundidade, deixando os conteúdos fundamentais 

concentrados em uma única disciplina e, segundo os alunos, esta formação não lhes oferece 

recursos para trabalhar numa sala atendendo à diversidade de alunos. Desta constatação 

emerge o elemento principal das considerações finais, com o intuito de propor algumas 

mudanças no desenvolvimento dos programas das disciplinas a fim de que efetivamente seja 

abordada a temática, pois de fato está inserida neles. 

 

Palavras-chave: Formação inicial de professores. Escola inclusiva. Estrutura curricular. 
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ABSTRACT 

 

Always seeking to give answers to the improvement of pedagogical practices and to somehow 

contribute to the advancement of education, with this work, we intend to find in theory and 

research something more that contributes consistency to teaching practices. In addition, this 

research had as its origin the positioning of some teachers and the lack of reaction when faced 

with the learning difficulties of their students. How can it be possible to leave a learner the 

edge of learning? How is it possible to take on the teaching profession and not consider the 

differences in the conditions of each of the students? Based on the need to comply with legal 

provisions, international and national recommendations to offer a school of equity for all, in 

their diversity, regardless of their condition and the social demands of equal opportunities, 

something that surpasses the model of special education , But may be aligned with the 

specialized educational service, the present research is about the knowledge of a specific 

aspect: the contribution of Universities in inclusive school in the present initial formation of 

teachers. The main objective is to analyze the configuration of the curriculum structure and 

the principles that underpin the UNESP-FCLAr Pedagogy course in an inclusive perspective, 

concretized in identifying the disciplines and the programmatic contents that attend to this 

model of Inclusive Education; To analyze the students' conceptions of inclusive school 

throughout the course in Pedagogy and to bring a discussion to think of inclusive education in 

the Pedagogy course of UNESP-FCLAr. To do so we will use the qualitative research 

methodology organized in two phases one through a documentary analysis of the Pedagogical 

Project and the Programs of the disciplines and the second with field research through a 

questionnaire addressed to all students of the last semester of the 4th year . With this we 

intend to know how reality is and contribute to the reflection on the educational and 

management policies from the needs to establish changes in the initial formation of teachers 

in inclusive school and by extension for the improvement of the education in order to respond 

to educational models in a Perspective in Pedagogy courses. The concern as researchers was 

to describe and analyze the data. This type of research considers the whole process, what 

happened, the product and the final result, in this way matters the meaning of things, that is, 

the why and the what. The results indicate that the UNESP-FCLAr Pedagogy Course 

addresses the theme of the Inclusive School in its extension, but without depth, leaving the 

fundamental contents in the hands of a single discipline and, according to the students, with a 

formation that does not It gives resources to work in a room attending to the diversity of 

students, which brings the main of the final considerations in the sense of establishing some 

changes in the development of the programs of the disciplines so that the subject is effectively 

addressed, since in fact it is within them. 

 

Keywords: Initial teacher education. Inclusive school. curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considero que minha formação inicial – magistério e graduação – foi bastante 

completa, no que se refere à teoria e à prática. No curso de magistério, pude realizar estágios 

em diferentes escolas estaduais da cidade de São Paulo e também conhecer diferentes 

realidades de caráter sociocultural, como a participação em bibliotecas itinerantes na periferia 

da cidade. Havia vontade e esforço por proporcionar o acesso à cultura em regiões menos 

favorecidas, então, a professora que supervisionava os estágios propunha as atividades e lá 

estávamos nós – as estagiárias – com muita ilusão por poder contribuir com a melhora da 

educação. Naquele momento já observava a diferença entre as crianças de uma mesma 

comunidade, uns demonstravam grande interesse por pegar os livros, outros apenas queriam 

conversar conosco, outros pouco se aproximavam, outros gostavam da contação de histórias, 

mas estavam livres, podiam optar, ali era um ambiente não escolar e as crianças não eram 

obrigadas a ter o mesmo ritmo e interesse. Os estágios eram supervisionados, apresentávamos 

relatórios e havia momentos de discussões coletivas unindo a teoria às nossas práticas. 

Os estágios em escolas, por sua vez, alguns eram de observação e outros direcionados 

para substituição na falta de professores. Lembro-me bem que em uma determinada escola, 

quase todas as semanas, eu tinha que assumir a chamada classe especial, e ali estava eu, sem a 

menor experiência, com alunos de diversas idades que queriam brincar. Não era nada fácil, 

pois eu tentava controlar a disciplina para poder realizar as atividades que estavam 

programadas. Minha falta de formação, aliada a pouca idade e experiência tornaram-se um 

grande entrave, já que eu não detinha recursos e tampouco experiência para poder criar um 

ambiente de aprendizagem. Vale ressaltar que minha concepção de escola era construída 

como um lugar onde os alunos deveriam cumprir as mesmas tarefas num mesmo momento, 

sem considerar seus interesses, possibilidades e diferenças. Outro agravante era que as 

atividades vinham de forma desestruturada, pois não tínhamos acesso aos planos de aula, nem 

tempo para preparar as aulas, como já mencionado, era chegar à escola e ser encaminhada 

para a sala de aula. O que havia disponível, quando muito, eram as atividades a serem 

desenvolvidas. Via-me numa sala com os alunos e as “folhinhas” que eles deveriam fazer. 

Naquele momento não se falava em inclusão, ao contrário, eram alunos marginalizados e 

colocados com professoras novas e pouco experientes, numa situação de total improvisação. 

Como estudante de magistério, ainda tinha como referência a minha escolarização e as 

experiências nos estágios não eram diferentes da escolarização que tive como aluna. 
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Alguns anos depois, tentando buscar respostas para as minhas inquietudes, ingressei 

na graduação em Pedagogia. Naquele momento eu já exercia a docência numa escola privada, 

na qual leciono até hoje. 

No período em que cursei a graduação, as áreas de formação eram divididas e 

tínhamos que escolher uma especialização entre Orientação, Supervisão, Direção, Educação 

Especial ou Recursos Humanos. 

Pensando em soluções que pudessem contribuir para mudar algo no ambiente escolar, 

preencher as lacunas que encontramos no cotidiano e as dificuldades, muitas vezes 

ocasionadas pela falta de comunicação, organização e valorização do profissional da 

educação, escolhi a área que me parecia mais inovadora e atraente que era a de Recursos 

Humanos. Gostei muito da minha escolha, pois tive acesso à organização do trabalho com 

pessoas, como promover um clima institucional agradável, como planejar e ter um bom 

desempenho em entrevistas, treinamento em serviço, como tratar clientes internos e externos, 

foram abordados também temas de liderança, técnicas de trabalho em grupo e motivação de 

grupo e pessoal, como estimular os trabalhadores para que se mantivessem dispostos e se 

sentissem parte importante da instituição, sobretudo os docentes, pois eram peça-chave para o 

sucesso da aprendizagem. 

Eu tinha muitas ideias e as queria colocar em prática. Desde então, passei a observar a 

atuação da equipe diretiva e de minhas colegas com um olhar bastante crítico e reflexivo. 

Tendo a certeza de que sempre é preciso estudar, aperfeiçoar-se para atuar em qualquer que 

seja a área. Na concepção de Tardif (2002, p. 234-235), deve ser considerada a atividade dos 

docentes e a capacidade para produzir, transformar e mobilizar saberes valendo-se de duas 

perspectivas: sua prática docente e sua capacidade para aprender e atualizar-se 

permanentemente “[...] essa perspectiva equivale a fazer do professor – tal como o professor 

universitário ou o pesquisador da educação – um sujeito do conhecimento, um ator que 

desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação”. 

Na mesma linha de pensamento, em pesquisa sobre o espaço escolar, afirma Paulo 

Freire (1996, p. 32): 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 
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Ao longo da minha carreira como docente, advindo da minha formação, na qual 

conheci diferentes realidades, desenvolvi um importante senso de justiça e respeito para com 

os meus alunos, não importando suas idades e suas características, considerando-os como 

pessoas pensantes e, por mais que tivessem pouca idade, já tinham uma história de vida, suas 

ideias, suas vontades, seus medos e dificuldades. Sempre com o pressuposto de que estamos 

juntos na construção da aprendizagem e temos que encontrar uma forma de aprender, tendo o 

gosto por aprender. 

“Além disso, a escola como espaço aberto para a reflexão dos educadores constitui-se 

um local para o próprio desenvolvimento institucional e para a formação na ação reflexão dos 

seus profissionais” (NÓVOA, 1997, p. 29). 

Nessa busca incessante por melhorar minha prática docente e atender a todos os alunos 

inclusive os com maiores problemas, fiz muitos cursos de especialização dentre os quais 

quero destacar o Programa de Desenvolvimento Instrumental (PEI), desenvolvido pelo 

Professor Reuven Feuerstein, no qual aprendi a teoria da Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural e a Experiência de Aprendizagem Mediada. Naquele momento, encontrei muita luz, 

passei a ser uma nova professora, havia encontrado um caminho para o desenvolvimento da 

minha prática podendo atender a todos os alunos, pois as dificuldades com as quais me 

deparava na realidade escolar onde atuava eram apenas de caráter psíquica, emocional, 

transtornos de aprendizagem e de conduta, dificuldades de aprendizagem e alunos 

estrangeiros, não havia alunos com maiores dificuldades que demandassem por parte do 

professor uma série de conhecimentos específicos como os da Educação Especial. 

Seguidamente, tive a oportunidade de desenvolver o programa com alunos de 

diferentes idades e vivenciar experiências gratificantes e de muito sucesso no tocante ao 

desenvolvimento da aprendizagem. Este grupo era formado por em média 10 alunos que 

apresentavam fracasso escolar. Alguns procuravam o programa por livre escolha e outros por 

vontade dos pais. 

Não podendo limitar-me a tais experiências apenas com um grupo reduzido de 

crianças, levei a prática para a sala de aula regular e, assim, procuro desenvolver a docência e 

colaborar com minhas colegas, pois sei que todos podem aprender e nem sempre da mesma 

maneira. Existe, hoje em dia, uma necessidade social de ensinar a todos em situação de 

igualdade e equidade e a escola deve estar preparada para isso começando pelos profissionais 

que nela atuam. Nesse contexto, destaco as palavras de Peças (2003, p. 141 apud SILVA, 

2009, p. 6): “Todo ato educativo é um ato feito de desafio, de imprevisível, de novo. É no 
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confronto com as exigências que o quotidiano nos traz, que nos vamos fazendo mais e 

melhores educadores”. 

Continuando na trajetória e em busca de respostas para a melhora da minha prática e 

para que, assim, possa contribuir de alguma forma para o avanço da educação, decidi 

ingressar no mestrado, com a intensão de encontrar na teoria e na pesquisa algo mais que 

aportasse consistência à minha prática docente. Tem sido uma experiência gratificante, única, 

que me permitiu aprofundar meus conhecimentos e abrir novos caminhos, estudando teorias 

relevantes para o desenvolvimento da minha pesquisa. Lugar de professor é também na 

universidade.  

“Não é, portanto, algo eventual, nem apenas um instrumento destinado a suprir 

deficiências de uma formação inicial mal feita ou de baixa qualidade, mas, ao contrário, deve 

ser sempre parte integrante do exercício” (LARANJEIRA et al., 1999, p. 25). 

Outro aspecto que me motivou a realizar esta pesquisa é que, como professora do 

ensino básico, ficava indignada diante do posicionamento de algumas colegas ao se 

depararem com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos e sua falta de reação. Quando 

nos reuníamos em conselhos de classe, ao comentarmos sobre os alunos com dificuldades de 

aprendizagem, muitas vezes era discutido e/ou tomado medidas cabíveis apenas se o aluno 

apresentasse um diagnóstico advindo de um profissional e não simplesmente por apresentar 

uma forma de aprender diferente, necessitando muitas vezes do que chamamos de adaptação 

curricular ou meramente um tempo maior para realização das atividades. Neste ponto me 

perguntava: Como pode ser possível deixar um aluno à margem da aprendizagem? Como é 

possível assumir o exercício da docência e não considerar as diferenças de condições de cada 

um dos alunos? 

Sabemos que o desconhecido assusta e quase sempre nós, professores, julgamos não 

estarmos preparados para atender determinadas especificidades relativas aos estilos de 

aprendizagem e às limitações dos alunos, mas essa postura marca a falta de envolvimento e de 

assumir o compromisso que temos como docentes. 

Podemos concluir que, realmente, muitos de nós, professores, tivemos uma formação 

inicial essencialmente focada na homogeneidade e nos conteúdos e, ao mesmo tempo, pouco 

crítica – fruto do sistema dominante na época. Mas isso não nos impede, como seres humanos 

pensantes, de estarmos abertos, atentos, atualizados, dispostos a buscar respostas para superar 

determinados obstáculos, algo que por extensão é intrínseco à profissão docente. Diante desta 

demanda nos questionamos: Como é, hoje em dia, a formação inicial de professores numa 

perspectiva inclusiva? 
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São muitas as dificuldades e os obstáculos para a inclusão educacional e o tratamento 

à diversidade de todos os alunos na rede regular de ensino. Em face de tais dificuldades e 

obstáculos, neste trabalho, abordamos o questionamento acerca do preparo dos professores, 

em especial, no que se refere à carência de formação inicial para trabalhar numa escola 

inclusiva sob os pressupostos de educação para todos, independentemente de sua condição, 

que tanto a legislação como a sociedade exigem.  

Quando abordamos, no contexto da pesquisa, a formação inicial de professores, 

sempre temos muitos olhares e perspectivas que demonstram as dificuldades e a necessidade 

de mudanças efetivas. 

 

No que concerne à formação de professores, é necessária uma verdadeira 

revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da 

formação. As emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É 

preciso integrar essa formação em currículos articulados e voltados a esse 

objetivo precípuo. (GATTI, 2010, p. 1375). 

 

A formação inicial de professores constitui o assunto principal de uma boa resposta 

educativa, mais especificamente, a formação de professores para uma escola inclusiva é 

absolutamente necessária e imprescindível para a melhoria da qualidade da educação e o logro 

da inclusão, e muitos estudos reiteram a necessidade de se realizar mudanças importantes 

nesta área: 

 

Portanto, 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. (PLESTCH, 

2009, p. 148). 

 

Desde a experiência docente na educação básica tenho percebido que, de um lado, 

estão as crianças em condição de deficiência e com outras diversidades foram incorporadas 

nas escolas regulares e a cada dia incrementa seu número; e, de outro lado, estão os 

professores que devem atender a estes alunos com duas demandas incisivas, uma derivada da 

insegurança ocasionada pela falta de formação aliada à carência de recursos e a outra cercada 

pelos medos de enfrentar mudanças que os deixam em desconforto perante turmas 

heterogêneas. 

As constatações e vivências anteriormente mencionadas motivaram o desenvolvimento 

desta pesquisa, a fim de identificarmos o que está acontecendo na atual formação inicial de 
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professores e, de alguma maneira, perceber como estão organizados os cursos de Pedagogia 

que, mesmo com uma legislação e teorias muito avançadas e promissoras, preparam os 

docentes para atuar em contextos educacionais inclusivos.  

À vista do exposto, definimos a seguinte questão de pesquisa: O curso de pedagogia 

da UNESP-FCLAr prepara aos professores para a escola inclusiva? 

Para organizar este trabalho estabelecemos como objetivo principal analisar a 

configuração da estrutura curricular e os princípios que sustentam o curso de Pedagogia da 

referida universidade, numa perspectiva inclusiva. Entendemos que o estudo de uma realidade 

concreta poderia aportar informação determinante sobre como esta acontece. 

Com o intuito de alcançarmos o objetivo principal, definimos os seguintes objetivos 

específicos: identificar quais são as disciplinas e os conteúdos programáticos que atendem ao 

modelo no curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr; analisar quais são as percepções dos alunos 

sobre a escola inclusiva ao longo da sua formação no curso; e promover uma discussão para que 

se pense na educação inclusiva no curso de Pedagogia. 

Para desenvolver a pesquisa, organizamos, inicialmente, um estudo do estado da 

questão, que chamamos de lições aprendidas, subdividido em três seções. Na primeira seção 

abordamos a inclusão desde a ótica de escola para todos, em que buscamos conceitualizar 

escola inclusiva e educação especial e, na sequência, apresentamos uma revisão do que 

entendemos por alunos objeto da inclusão, desde uma perspectiva ampla de diversidade que 

supera o de deficiência e os serviços de apoio à inclusão escolar, para concluir a seção com 

algumas ideias do que é entendido por escola inclusiva.  

Na segunda seção – dedicada à formação inicial de professores desde a perspectiva 

inclusiva – elaboramos uma revisão histórica e, na sequência, analisamos os dispositivos 

legais que ordenam esta formação. O assunto principal é trabalhado com foco no professor, 

em uma perspectiva inclusiva, na qual expomos como é a formação do professor para este 

atendimento educacional especializado e para diversidade, chegando a uma análise das 

competências docentes para trabalhar numa escola com tais condições. 

Na terceira seção abordamos a questão dos cursos de Pedagogia num sentido amplo, 

valendo-nos da sua organização em princípios, objetivos, conteúdos e o tratamento dado para 

a atenção à diversidade e à escola inclusiva. 

Cabe ressaltar que organizamos esta pesquisa como uma investigação qualitativa, que 

se inicia com o estudo da produção científica dos últimos anos, com base nos dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Estabelecemos 

duas fases para o seu desenvolvimento: a primeira contou com a análise documental de fontes 
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primárias da própria universidade, como é o Projeto Político Pedagógico e os Programas das 

disciplinas; e a segunda foi realizada com base no questionário criado “ad hoc” e validado por 

critérios de conteúdo/construto e especialistas. 

Na parte relativa à investigação, realizamos uma análise de conteúdo dos documentos 

indicados, a fim de conhecer como é a filosofia e o conteúdo transmitido aos alunos neste 

curso, a partir de categorias de análise aproximativas detalhadas na pesquisa. O questionário, 

por sua vez, estudamos numa perspectiva de categorização das respostas, para explicar o que 

os alunos têm recebido de formação sobre os descritores incorporados ao questionário e os 

eixos de pesquisa definidos. 

Segundo a perspectiva metodológica adotada, como pesquisadores, nossa preocupação 

foi descrever e secundariamente analisar os dados. Esta pesquisa se importa com todo o 

processo, o que aconteceu, assim como o produto e o resultado final, desta forma importa o 

significado das coisas, ou seja, o porquê e o quê.  

Observamos, como síntese de resultados, que o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

apresenta de forma muito ampla a filosofia de uma escola inclusiva, entretanto, notamos que 

não está desenvolvido explicitamente nos programas das disciplinas, pois muitos dos 

conteúdos considerados como básicos ou fundamentais foram contemplados. Observamos, 

ainda, que é ratificada pelos alunos esta carência formativa em escola inclusiva que é 

abordada por uma única disciplina, durante um semestre, e complementada de forma muito 

segmentada em outras disciplinas, porém, sem atingir a competência necessária para atuar 

como docentes numa escola inclusiva, manifestado pelos entrevistados do curso de Pedagogia 

da UNESP-FCLAr. 

Estes dados nos levam a considerar que ainda é necessário fazer algumas mudanças na 

programação curricular do referido curso, a fim de alcançar objetivo de formar professores 

para atuar numa escola inclusiva. Nesse sentido, lançamos algumas ideias (entre outras 

muitas): possibilitar o desenvolvimento real dos programas das disciplinas com uma 

coordenação de conteúdos e atividades focadas na questão; incrementar as possibilidades de 

vivências e experiências no campo do atendimento educacional dentro de uma escola 

inclusiva e, por último, proporcionar aos alunos outras disciplinas, atividades, eventos, que 

possam complementar esta formação em escola inclusiva.  

Para finalizar esta apresentação, apresentamos uma série de propostas para futuras 

pesquisas, uma vez que identificamos a escassez de produção científica nesta área. Por 

exemplo, somente o fato de pesquisar e produzir conhecimento sobre as carências formativas 

pode servir para que a comunidade universitária reflita sobre as adequações que ainda tem por 
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fazer, sobretudo, pesquisar sobre as diferentes facetas da escola inclusiva. Outro exemplo 

volta-se para a pesquisa sobre o que os professores consideram fundamental para sua atuação 

em sala inclusiva. E, ainda, para complementar, sugerimos o investimento em pesquisas que 

abordem a análise do currículo real e ministrado nos cursos de Pedagogia. 

Dentro do processo de pesquisa desenvolvido, poderíamos fazer, rapidamente, 

algumas colocações interessantes. A primeira delas refere-se à pesquisa e à condição de 

pesquisadora, que serviu, pessoalmente, para ampliar os horizontes e me debruçar no mundo 

das leituras sobre a temática, contribuindo para a aquisição de conhecimento e de pensamento 

crítico. A segunda está relacionada ao amplo conhecimento existente sobre a temática e ao 

que ainda está por fazer, depende mais da construção do próprio docente e da própria escola 

do que dos mecanismos legais. A terceira é uma combinação de desespero e de medo, pois, 

mesmo pensando que avanços estão sendo produzidos, a cada ano professores são colocados 

para trabalhar em escolas inclusivas. A última das reflexões visa colocar um pensamento 

positivo em tudo isto, pois acreditamos que a partir da Universidade, muito pode ser feito para 

mudar o panorama atual, não apenas inserindo os conhecimentos, mas também incorporando 

pensamento crítico e proativo nos futuros educadores, dentro da linha das competências 

docentes para trabalhar em contextos educacionais inclusivos que incorporamos neste texto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do estudo desta análise de conteúdo do PPP e dos programas das disciplinas foi 

possível extrairmos algumas reflexões que nos sustentarão na apresentação das discussões que 

visam contribuir para a melhora do curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr. 

Considerando que o objetivo principal desta pesquisa foi analisar a configuração da 

estrutura curricular e os princípios que sustentam o curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr 

numa perspectiva inclusiva, podemos dizer que a configuração curricular está debilmente 

articulada em relação ao tema da escola inclusiva, uma vez que identificamos apenas sete 

disciplinas de um total de 42 que contemplam de forma direta o tratamento em seus 

programas. Da mesma forma, os alunos indicaram explicitamente que somente a disciplina de 

educação especial aborda de modo direto e quase exclusivo todo o conteúdo. No PPP está 

registrado que as referências à inclusão são escassas, com apenas duas aparições explícitas e 

outras indiretamente, estando relacionadas com disciplinas e não com modelos ou filosofia, 

como podemos notar, no excerto do PPP: “A UNESP recomendou que todos os Cursos de 

Pedagogia adotassem o regime de disciplinas semestrais; e adoção de pelo menos um 

conteúdo relativo à Educação Inclusiva” (FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE 

ARARAQUARA, 2007, p. 5). “Proposta de Disciplina Optativa: Alunos com necessidades 

educacionais especiais em classes regulares - ensino inclusivo?” (FACULDADE DE 

CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA, 2007, p. 28). 

No tocante aos objetivos específicos da pesquisa, verificamos que se encontram 

claramente identificadas as disciplinas e os conteúdos programáticos que atendem a este 

modelo de Educação Inclusiva no curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr, a saber: Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica; Sociologia da Educação; Psicologia da Educação; 

Desenvolvimento e Educação Infantil; Socioantropologia, Cultura e Escola; Formação da 

Identidade e Escolarização e Educação Especial. Notamos que estas disciplinas coincidem, de 

alguma forma, com as mencionadas pelos alunos, ou seja, as que apresentam conteúdos 

referentes à Escola Inclusiva, pois eles apontaram as seguintes: Educação Especial; Educação 

Fundamental Anos Iniciais; Socioantropologia; Cultura e Escola; Psicologia da Educação, e 

também outras como Estágio nos Anos Iniciais; Linguagens em Educação e História e 

Geografia, que inicialmente nos programas não há menção clara destes conteúdos.  

Esta constatação ratifica a debilidade da articulação do PPP do curso, que embora 

atenda a normativa legal que os regula, não é suficiente para garantir uma educação de 
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qualidade para as necessidades atuais de uma escola que atenda a todos na perspectiva 

inclusiva. Vale ressaltarmos, ainda, que o curso não incorporou a disciplina de Libras. 

Observamos que cerca de um terço dos alunos entrevistados sequer se lembraram de 

ter estudado muitos dos conteúdos básicos de escola inclusiva, tais como: Diversidade sexual 

e de gênero; Transtornos Globais do Desenvolvimento; Atendimento Educacional 

Especializado; Altas Habilidades e Superdotação; Deficiências Sensoriais ou Atenção à 

Diversidade. E também, de cada dois alunos, pelo menos um indicou que teve poucas 

experiências e/ou práticas concretas de trabalho ou atividades com diversos alunos. No 

extremo contrário estão as metodologias, que os alunos mencionaram ter estudado em 

diferentes disciplinas com foco na diversidade. Isso coloca em dúvida a formação que o curso 

oferece em matéria de escola inclusiva, sobretudo quando os mesmos alunos, de modo 

contundente, afirmam não se sentirem preparados, depois de quatro anos de estudo e todas as 

disciplinas cursadas, para enfrentar uma sala dentro de uma escola inclusiva. 

As concepções dos alunos sobre escola inclusiva nos deixam um tanto preocupados, 

pois, por um lado, observamos que eles estão bem sensibilizados pelo assunto, posicionando-

se a favor desse tipo de escola sem nenhuma dúvida e, ainda mais, o consideram de muita 

importância na formação docente. Entretanto, considerando que a maioria quer trabalhar 

como professor da Educação Infantil e/ou Educação Fundamental (anos iniciais). É 

extremamente preocupante que os alunos ainda manifestem dúvidas sobre o que significa 

escola inclusiva, no sentido de não ultrapassar a mera inclusão social, esquecendo-se de 

descrever a parte educacional inclusiva, com planos de trabalho e ações destinadas a todos 

dentro do mesmo contexto ou que, ainda mantenham um conceito muito clássico da função 

docente, como aquele que transmite conhecimentos ou conteúdos, pois esta opinião aparece 

em porcentagem significativa de manifestações dos alunos entrevistados. 

Para finalizar estas considerações, propomos uma discussão a fim de refletir sobre a 

educação inclusiva nos cursos de Pedagogia, pois os alunos manifestam que deveriam ter 

mais formação, uma vez que não se sentem preparados, embora os programas apresentem 

conteúdos e bibliografia. Nesse sentido, os alunos poderiam participar de outras atividades 

formativas complementares que a própria Universidade (ou outras) pudesse oferecer.  

Essas observações confirmam que as perguntas da nossa pesquisa – formuladas com o 

intuito de saber se o curso de Pedagogia da UNESP-FCLAr realmente formava profissionais 

capazes de atuar e promover um atendimento inclusivo aos alunos – em face de todas as 

evidências e dados aqui apresentados, revelaram que a resposta é negativa. 
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Certamente, à luz destes resultados, podemos apresentar algumas reflexões com o 

objetivo de subsidiar gestores e professores: 

 

 O PPP deve explicitar o que se entende por escola inclusiva; o que isso implica; o que se 

entende por ser professor hoje; e quais as competências necessárias. 

 O PPP poderia promover a realização de mais atividades complementares com foco na 

inclusão, para garantir a formação dos seus alunos. 

 Os programas de todas as disciplinas deveriam incorporar e/ou explicitar os conteúdos 

básicos de educação inclusiva que permitam um atendimento de todos os alunos na sala de 

aula regular. 

 Os programas das disciplinas de Metodologias poderiam focar seus objetivos em 

metodologias inclusivas. 

 Realizar uma revisão dos conteúdos necessários para a boa formação de um docente que 

pretende atuar numa escola inclusiva, a fim de garantir que todos estejam no programa do 

curso que os formará. 

 Deixar a maior parte da carga curricular de escola inclusiva concentrada na disciplina de 

Educação Especial não parece o mais adequado. 

 Incorporar a disciplina de Libras no currículo do curso. 

 

Para concluir este trabalho, que nos possibilitou amplo crescimento acadêmico e ainda 

provoca inúmeras conjecturas, gostaríamos de expressar que nossas considerações e reflexões 

aqui apresentadas constituem apenas um pingo d’água dentro do oceano de propostas por 

fazer. Desejamos que este pingo d’água, junto com outros, forme a suficiente quantidade de 

concretizações que tornem possível uma educação com equidade e uma vida melhor. 

Em meio aos questionamentos que permaneceram após este percurso, permitimo-nos 

abrir algumas possibilidades de novas linhas de pesquisa que ajudem na melhoria da escola, 

que não pode ser de outra forma se não inclusiva, são elas: pesquisas sobre ações e atividades 

bem sucedidas em escolas inclusivas; pesquisas sobre o que os professores consideram 

importante para atuar numa sala inclusiva, desde as competências docentes até as habilidades, 

estratégias e metodologias; pesquisas que abordem a análise do currículo real e ministrado nos 

cursos de Pedagogia. 
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