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Resumo Desde 1990 o governo brasileiro tem implementado a política educacional inclusiva 

provocando sérias transformações na organização e funcionamento da escola e na prática pedagógica 

utilizada nas salas de aula. Escola e professor precisam estar preparados para atender, com qualidade, 

nas salas regulares de ensino, toda a diversidade de alunos, inclusive os que apresentam condições 

muito diferenciadas de aprendizagem como alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e/ou alunos com altas habilidades. Tal fato implica em um modelo de formação 

docente diferente em que se desenvolvem novas competências e novos conhecimentos. Neste sentido, 

a presente pesquisa pretendeu mapear e conhecer a situação dos seis Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo, Brasil, verificando se estão 

adequados à política e legislação vigentes, ou seja, se os cursos preparam o professor para atuar na 

perspectiva da educação inclusiva. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental que teve como 

base a análise qualitativa dos Projetos Políticos Pedagógicos e dos planos de ensino dos cursos de 

Pedagogia dos campi da Unesp de Araraquara, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São 

José do Rio Preto. Os critérios de análise dos documentos foram: identificação de conceitos sobre 

educação inclusiva nos projetos políticos pedagógicos e, carga horária, quantidade de disciplinas e 

conteúdos desenvolvidos nos planos de ensino das disciplinas a respeito de temas relacionados com 

a educação especial e a educação inclusiva. Os resultados da pesquisa apresentaram uma diferença 

significativa entre os cursos tanto na maneira de tratar a educação inclusiva nos Projetos Políticos 

Pedagógicos como, também, na quantidade de disciplinas, na carga horária e nos conteúdos a respeito 

desse tema. Constatadas tais discrepâncias, se verifica a necessidade premente de se discutir e pensar 

em um novo modelo de formação de professores, com um curso de Pedagogia capaz de preparar 

adequadamente o professor e o gestor para desenvolver ações que atendam às necessidades 

educacionais especiais da diversidade do alunado presente na escola. Neste sentido, no atual contexto 

inclusivo, é fundamental conhecer e identificar quais as novas competências exigidas para o futuro 

profissional da educação e cobrar de todos os cursos de Pedagogia, condições mínimas necessárias 

para se garantir qualidade em sua formação. 
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