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RESUMO 

O presente texto busca divulgar os primeiros resultados e discussões de um trabalho de 

pesquisa que está sendo desenvolvido no âmbito das atividades do Grupo de Pesquisa 

“Formação Profissional em Contextos Educacionais Inclusivos – FOCUS”, que reúne 

pesquisadores de diferentes áreas e instituições de ensino no Estado do Paraná, Brasil. 

Contudo, as informações que aqui se apresentam, dizem respeito especificamente ao Curso de 

Licenciatura em Geografia da Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste), Campus de 

Irati, Paraná, as quais foram colhidas por meio de entrevistas estruturadas feitas a estudantes do 

terceiro ano do referido curso. Como fundamento para o estudo, utilizou-se o referencial 

oferecido pela Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), a qual concebe o mundo 

das ideias partilhadas, como um produto da relação entre dois universos distintos: um 

consensual e outro reificado. Dessa forma, o pensamento dos entrevistados foi abordado como 

uma estrutura coletiva, vivificada pelas experiências individuais, o que se constitui numa 

condição para a compreensão dos modelos de mundo que conformam suas ideias, inclusive no 

que se refere à questão da atuação do professor de Geografia em contextos inclusivos. A 

pesquisa demonstrou que os estudantes compreendem a urgência de se discutir a questão da 

inclusão na escola, e que muitas vezes os cursos de licenciatura, em especial o Curso de 

Geografia da Unicentro/Irati, são carentes de momentos que possibilitam a discussão efetiva de 

questões relacionadas à atividade profissional do professor. Esse cenário evidencia a 

descaracterização que alguns cursos de licenciatura sofrem ao não possuir uma identidade 

específica de um curso de formação de professores. Além disso, ao apontar os desafios 

impostos pela carência estrutural das escolas e em seu processo formativo, os alunos trazem ao 

centro do debate das licenciaturas, a urgência em se pensar em mecanismos formativos que 

sejam capazes de lidar efetivamente com a demanda por uma educação plena para todos. 

 



INTRODUÇÃO 

 A mundialização das relações viabilizada pelos novos processos e técnicas da 

comunicação produz uma interessante e contraditória configuração dos contextos culturais: ao 

mesmo tempo em que ressoa o discurso da unificação e homogeneização do mundo, 

possibilitada pela ampliação do acesso a tecnologias informacionais específicas, uma 

efervescente e complexa diversidade de identidades torna-se um dos principais fundamentos da 

sociedade contemporânea.  

 A escola, nesse contexto multicultural, assume um papel central na democratização 

das oportunidades e acessos, demandando dos profissionais que a integram sensibilidade e 

posturas capazes de efetuar o reconhecimento e a valorização da diversidade que caracteriza a 

cultura da comunidade na qual está inserida. Na esteira desse processo, as demandas sociais 

em torno da questão da inclusão induzem a uma verdadeira transformação dos modos pelos 

quais a atividade educativa se dá. A relação educador/aluno passa a se assentar sobre bases 

flexíveis, forjadas pelo diálogo e realizadas por meio da atenção às especificidades. 

 Dentro deste cenário, os cursos de formação de professores são convidados ao debate 

e à implementação de procedimentos que respondam às demandas sociais e legais relacionadas 

à questão da inclusão, tanto no que se refere à diversidade da cultura como ao acesso à 

educação aos portadores de necessidades educacionais especiais. 

 O presente texto busca divulgar os primeiros resultados e discussões de um trabalho de 

pesquisa que está sendo desenvolvido no âmbito das atividades do Grupo de Pesquisa 

“Formação Profissional em Contextos Educacionais Inclusivos – FOCUS”, que reúne 

pesquisadores de diferentes áreas e instituições de ensino no Estado do Paraná (PR). Cada 

pesquisador(a), desenvolveu essa primeira etapa do estudo, entrevistando alunos de seu curso 

de licenciatura, com a finalidade de promover a reunião de informações gerais acerca da 

questão da inclusão no contexto amplo dos cursos envolvidos. Contudo, as informações que 

aqui se apresentam, fazem referência somente ao Curso de Licenciatura em Geografia da 

Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste), Campus de Irati/PR, sendo que a 

divulgação dos resultados gerais da pesquisa será feita no seu devido momento, incrementados 

pelas informações que serão colhidas por meio da realização de grupos focais com os alunos 

das licenciaturas envovidas. 

 Para a realização deste trabalho, foram ouvidos 15 alunos do 3º. ano do referido curso, 

mediante uma entrevista estruturada, ou seja, um questionário onde as perguntas foram 



elaboradas previamente, constituindo-se em um roteiro sistemático de entrevista. Isso permitiu a 

comparação das respostas não somente entre os entrevistados do Curso de Geografia, como 

também, das outras licenciaturas que participaram da pesquisa.  

Como fundamento para o estudo, utilizou-se o referencial oferecido pela Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici (2003), a qual concebe o mundo das ideias partilhadas, 

como um produto da relação entre dois universos distintos: um consensual e outro reificado. O 

primeiro é o mundo da experiência, do senso comum, onde as relações humanas são 

essencialmente “humanas”. Neste universo consensual a interação entre os indivíduos se dá 

sem diferença de nível. A arte da conversação se impõe, disseminando e contrapondo pontos de 

vista e visões de mundo. O compartilhamento é o que marca profundamente este universo 

consensual, que é o ambiente onde a individualidade se exprime e ultrapassa a si mesma, 

criando significados coletivos a tudo aquilo que envolve a realidade experimentada.  

Já o universo reificado é o mundo da ciência, política e ideologia. Neste, as relações são 

institucionalizadas, onde cada um tem seu papel e grau de importância. As concepções que os 

alunos de licenciatura possuem acerca da questão da inclusão na escola, são resultado da 

interação desses acadêmicos com as ideias reificadas da academia, mas também com o 

conjunto dos valores adquiridos e partilhados entre eles, e fora do contexto da Universidade. 

Abordar o seu pensamento como uma estrutura coletiva, vivificada pelas experiências 

individuais, se constitui numa condição para a compreensão dos modelos de mundo que 

conformam suas ideias, inclusive no que se refere à questão da atuação do professor de 

Geografia em contextos inclusivos. 

 

A LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA UNICENTRO/IRATI EM FACE AOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS QUE A ORIENTAM 

 O Curso de Geografia ofertado pela Unicentro, Campus de Irati, desde 2004, ano em 

que a primeira turma concluiu sua graduação, vem formando professores que atuam, 

principalmente, em escolas públicas de Irati e municípios vizinhos. Por conta de iniciar suas 

atividades como uma “extensão” do Curso de Geografia do Campus Universitário situado em 

Guarapuava/PR, um grupo reduzido de professores atuou em sua implantação e efetivação. 

Como resultado de um processo intenso de lutas travado pela comunidade acadêmica de Irati 

em busca da independência do Curso com relação ao seu co-irmão guarapuavano, no ano de 



2004, criou-se definitivamente o Departamento de Geografia em Irati - DEGEO/I, confirmando 

assim o caráter permanente de suas vagas ofertadas em concurso vestibular (DEGEO/I, 2010). 

A partir desse período, muitos e novos elementos foram sendo agregados à estrutura do 

curso, principalmente no que se refere ao seu corpo docente. Com a paulatina e constante 

chegada de novos professores ao longo dessa primeira década de existência, o curso foi se 

transformando, adquirindo novos contornos. Destacamos aqui o ano de 2010, e o debate em 

torno de um novo Plano Político Pedagógico (PPP) para o Curso, o que já a partir ano de 2011, 

possibilitou uma nova grade de disciplinas e atribuições, a qual passou a orientar suas atividades 

e a promover uma série de mudanças com a finalidade de melhor atender as inquietações de 

sua comunidade acadêmica.  

A estrutura do novo PPP acaba por adquirir os contornos oferecidos pela formação dos 

docentes que passaram a integrar o curso, sendo uma expressão do atual momento vivido pelos 

docentes do curso. O novo PPP está estruturado a partir de 3 grandes grupos de disciplinas: as 

disciplinas da chamada “Geografia Humana”, da “Geografia Física” e as disciplinas voltadas 

especificamente para a formação do profissional da licenciatura (estágios supervisionados e 

práticas de ensino).  

Contudo, visando flexibilizar os limites entre esses grupos de disciplinas, o novo PPP 

procura articular os conhecimentos das chamadas disciplinas de “conteúdo específico”, com as 

ditas “pedagógicas”, mediante um recurso denominado de “carga horária de prática curricular”. 

Este recurso se constitui num mecanismo onde os professores das disciplinas de “conteúdo 

específico”, devem estimular a realização das devidas e necessárias conexões entre os 

conceitos científicos trabalhados no contexto do conhecimento acadêmico, e a realidade que 

possivelmente o licenciado encontrará na escola.  

No que se refere à implementação de ações para a formação docente em favor da 

atenção à diversidade e à inclusão, as quais compõem a temática principal deste artigo, o 

referido PPP, ao apontar o perfil do formando no curso, prevê que o mesmo deve possuir a 

habilidade de  

 

ensinar os educandos, respeitando as suas diferenças e o seu desenvolvimento 
psicogenético, a observarem o mundo, a partir de um diagnóstico preliminar da 
realidade vivenciada (DEGEO/I, 2010, p. 36). 

 



 O texto torna-se mais específico, com relação à temática da diversidade e da inclusão, 

quando apresenta o quadro geral das disciplinas. O referido PPP ressalta o caráter obrigatório 

da oferta de algumas disciplinas, como é o caso da disciplina de Libras, indicando que 

 

Todos os cursos de licenciatura, das diferentes áreas do conhecimento terão que ofertar 
a disciplina de Libras, para isto seus Projetos Políticos Pedagógicos deverão incluir a 
referida disciplina, com ementa e carga horária próprias (DEGEO/I, 2010, p. 44). 

 

 A presença dessa disciplina na grade curricular do curso de Geografia, além de 

cumprir com o seu papel de buscar oferecer ferramentas fundamentais para a comunicação por 

meio desta linguagem, poderia também promover, em conjunto com outras atividades 

curriculares, um movimento reflexivo quanto a função do professor no processo de construção 

de uma escola com posturas cada vez mais inclusivas frente a diversidade. No entanto, a 

articulação entre a disciplina de libras com outros componentes curriculares que trazem à tona a 

discussão da inclusão, se desenvolverá, quando ocorrer, de forma não formalizada, ficando a 

critério da perspectiva de trabalho de cada professor, que julgará sua relevância ou não, já que 

tais ações não estão previstas no plano. 

 Além da disciplina de Libras, o atual PPP do curso de Geografia da UNICENTRO/Irati, 

prevê, mediante argumentação fundamentada na obrigatoriedade legal, o trabalho com a 

“educação das relações étnico-raciais”. De acordo com o PPP (DEGEO/I, 2010, p. 43), 

 

As disciplinas marcadas com (****)1 serão as que cumprirão a Resolução CNE/CP 
1/2004, de 22 de junho de 2004, que prevê na seção 1, p. 11, a instituição de diretrizes 
curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana.  

 

 Segue dizendo que 

 

A referida legislação não obriga a criação de uma disciplina específica para tratar da 
temática, podendo o colegiado de curso definir o melhor método e/ou metodologia para 
abordar os assuntos e a bibliografia pertinente. Assim, em consonância com o § 1º do 
artigo 1º da Resolução CNE/CP 1/2004, a educação das relações étnico-raciais e o 

                                                           
1 Marcação utilizada no quadro geral das disciplinas para destacar as disciplinas em questão. 



tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescentes, serão assim 
abordadas nas disciplinas: Pensamento Geográfico; Geografia Política; Geografia 
Social e Cultural; Geografia Agrária; Geografia Urbana; Geografia da População; 
Geopolítica e Relações Internacionais e Ordenamento Territorial do Brasil, conforme 
ementário das mesmas. 

 

 Dessa forma, as disciplinas acima citadas, em suas ementas, contêm referências ao 

trabalho com temáticas ligadas à diversidade cultural e às espacialidades e temporalidades dos 

diversos grupos culturais que compõem a identidade brasileira, em especial, os 

afrodescendentes e indígenas.  

 De acordo com o referencial exposto no texto do atual PPP do curso de Geografia da 

UNICENTRO/Irati, sob a perspectiva da legislação, busca-se por meio do documento atender o 

que sugerem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Geografia2, as Diretrizes 

Gerais para a formação de professores para a Educação Básica3 e a Resolução CNE/CP no. 

02/2002, que dispõe sobre a carga horária das licenciaturas. As Diretrizes Curriculares para 

os Cursos de Geografia (2001), em nenhum momento do texto apontam para a necessidade de 

se incluir na estrutura curricular das licenciaturas em Geografia o debate em torno das questões 

da diversidade e da inclusão. Seu enfoque é privilegiadamente técnico e por vezes 

procedimental, enfatizando o conjunto dos conteúdos conceituais exigidos aos profissionais da 

área de Geografia, tanto aos bacharéis quanto aos licenciados. 

 Já as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica 

(2002), apresentam certa preocupação quanto à temática da diversidade e inclusão. Este 

documento, que também fundamenta a elaboração do referido PPP, publicado um ano após a 

homologação do parecer que instituiu as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Geografia, 

prevê, em seu artigo 2º., que as instituições formadoras de professores preparem esses 

profissionais para o “acolhimento e o trato da diversidade”. 

 Em seu artigo 6º. aponta que  

 

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, 
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 

                                                           
2 Parecer CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001.  
3 Resolução CNE/CP no. 01, de 18 de fevereiro de 2002. 



crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas [...] 

 

 Dessa forma, tais diretrizes sugerem a obrigatoriedade da presença no currículo do 

licenciando, de disciplinas que tratem com efetividade dos conhecimentos sobre pessoas com 

necessidades educativas especiais, com a finalidade implícita de promover posturas na relação 

professor/aluno de pró-atividade e autonomia quanto ao trato dessas questões.  

 Mais recentemente, no ano de 2010, em concomitância ao desenvolvimento do Plano 

Político Pedagógico do Curso de Geografia da UNICENTRO/Irati, publicou-se um documento de 

referência, não menos importante, o qual estabelece Diretrizes Curriculares Gerais para a 

Educação Básica4 no Brasil. Mesmo não se tratando de uma regulamentação diretamente 

voltada para o Ensino Superior, o mesmo acaba gerando demandas específicas nos cursos de 

licenciatura. 

 Este documento, em seu artigo 4º. aponta para a necessidade da educação básica 

promover a “igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola; 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e 

o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. Além disso, sugere como função central 

da escola e também como conceitos referenciais da atividade docente na educação básica, os 

atos de educar e cuidar, o que o endossa a ampla natureza da atividade do professor.  

 A qualidade da educação, com base no artigo 9º. deste documento, além de outros 

condicionantes, está sujeita à “consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o 

atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias 

manifestações de cada comunidade”. A atenção à diversidade e à inclusão expressa-se também 

em seu artigo 20º. que indica a necessidade de se promover 

o respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e 
identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, sendo responsabilidade 
dos sistemas a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à 
idade própria de percurso escolar. 
   

 Constitui-se então, um grande desafio para os cursos de licenciatura, a construção de 

planos que efetivamente promovam a formação profissional do licenciado que o habilite para o 

                                                           
4 Resolução CNE/CEB no. 04, de 13 de julho de 2010. 



trabalho com alunos portadores de necessidades educativas especiais, haja vista que em seu 

artigo 29º. as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica preveem que, por mais que 

esses alunos desenvolvam atividades complementares na escola, centros especializados ou 

entidades filantrópicas, devem estar matriculados nas classes comuns do ensino regular. 

 Sendo assim, é fato que, não somente este recente documento, mas também as 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica (2002) 

sugerem que os cursos de licenciatura incluam efetivamente em seus currículos conhecimentos 

acerca de crianças, jovens e adultos portadores de necessidades educativas especiais. Dentro 

dessa perspectiva, o Plano Político Pedagógico que foi objeto de análise neste artigo, depara-se 

com o desafio urgente de estabelecer estratégias que sejam capazes de responder a essa 

demanda. 

 Contudo, posturas e práticas na Universidade, além de buscar atender as 

recomendações legais sugeridas pelo sistema nacional de educação, devem representar o 

empenho em fazer cumprir o papel social da licenciatura na contemporaneidade, que também é 

o de formar professores capazes de efetivamente lidar com o conjunto das complexas 

atribuições demandadas por uma comunidade escolar que, assim como os conhecimentos 

trabalhados na escola, se constitui enquanto pluralidade. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GEOGRAFIA DA UNICENTRO 

(IRATI) SOBRE A QUESTÃO DA INCLUSÃO 

 Como afirmou-se anteriormente, uma das contradições que marca o contexto atual em 

que o mundo está imerso, diz respeito às tensões entre as forças homogeneizantes que a 

mundialização das relações impõem aos indivíduos, por um lado; e os mecanismos de 

resistência e tradução dessas forças produzidos pelos atores da vida cotidiana, por outro. As 

identidades na contemporaneidade, dessa forma, tornam-se expressões dessa relação 

globo/local, tornando-se assim produtos dessa contradição (HALL, 2003). 

 Considerando a escola como parte integrante e também um reflexo desse mundo que se 

complexifica, a questão da diversidade torna-se não só um elemento do processo de ensino, 

mas sim, seu fundamento central.  



 Dentro desse contexto, emerge uma concepção de escola em que a mesma deve 

oferecer a todos as mesmas condições de aprendizagem, e que se constitua como um ambiente 

efetivamente inclusivo.  

 

O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam elas extrínsecas 
ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as formas de acessibilidade e de apoio 
de modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente, garantir (o que deve constar 
dos projetos político-pedagógicos dos sistemas de ensino e das escolas e que deve ser 
executado), tomando-se as providências para efetivar ações para o acesso, ingresso e 
permanência bem-sucedida na escola (CARVALHO, 2011, p. 73). 

 

 Em face a essa demanda que se apresenta, os cursos de formação de professores 

colocam-se em um processo de reflexão em torno de seus currículos, exigindo das instituições 

de ensino superior que se atentem não somente à legislação vigente acerca da questão, mas 

também ao conjunto das peculiaridades que compõem o campo profissional do licenciado. 

 De acordo com Prieto (2006, p. 58),  

 

os conhecimentos sobre o ensino de alunos com necessidades educacionais especiais 
não podem ser de domínio apenas de alguns ‘especialistas’, e sim apropriados pelo 
maior número possível de profissionais da educação, idealmente por todos.  

 

Essa preocupação foi um dos elementos centrais que orientaram os estudos que aqui 

apresentamos, haja vista que, ao exercermos nossa função de docente em um curso de 

formação de professores, torna-se imprescindível buscar compreender as representações que os 

alunos de licenciatura, e futuros professores, possuem sobre esse importante componente de 

sua formação. 

 Sendo assim, as questões dirigidas aos alunos procuraram identificar as representações 

que possuem quanto a sua concepção de inclusão, sobre as possibilidades de efetivar-se na 

escola, bem como ao que se refere a uma dimensão mais prática, sugerindo situações-

problemas onde os estudantes pudessem indicar alternativas pontuais de trabalho. 



A partir das respostas dos alunos, foi possível identificar alguns pontos que, de certa 

forma, sintetizam as representações partilhadas por eles sobre a questão da inclusão, os quais, 

logo adiante são apresentados. 

a) A inclusão é possível, porém, sob certas condições 

De acordo com o que apontam em suas respostas, os alunos do Curso de Licenciatura 

em Geografia da Unicentro/Irati, pensam que a questão da inclusão é algo urgente na escola. 

Indicam que existem sim possibilidades de sua efetivação, contudo apontam uma série de 

“condições” para que se realize plenamente. 

De acordo com a aluna “A5”,  

 

“é possível efetivar a inclusão escolar a partir do momento em que não só os 

professores estejam preparados, mas a escola, os alunos, enfim todos os sujeitos que 

fazem parte da realidade escolar.”6  

 

Para a referida aluna, assim como pôde ser verificado em outras entrevistas, a inclusão 

escolar é um processo que não depende apenas do professor, sendo uma responsabilidade de 

todos os agentes envolvidos na construção da realidade escolar. A aluna “S”, sobre isso, 

complementa que  

 

“não basta somente a opinião dos professores, pois no caso da inclusão de surdos, por 

exemplo, torna-se difícil para um professor sem experiência em libras trabalhar, cabe 

aos cargos governamentais responsáveis pela educação terem consciência de que 

tradutores/intérpretes em libras são fundamentais para este tipo de inclusão.” 

 

Abstrai-se desses trechos das entrevistas, uma tendência dos estudantes em 

partilharem as responsabilidades relativas à implementação das práticas inclusivas na escola. 

                                                           
5 Optou-se pelo uso no texto das iniciais dos entrevistados, a fim de preservar sua identidade. 
6 Com a finalidade de melhor distinguir as falas dos entrevistados com relação às outras partes do texto, optou-se 
em destacá-las em itálico, e com um breve recuo a direita.  



Por vezes, deixam clara a ideia de que a “inclusão” é um conjunto de práticas que se 

fundamentam em conhecimentos superespecializados, delegando às possíveis carências de seu 

processo formativo inicial, a causa dessas dificuldades.  

Além disso, os entrevistados destacam as limitações impostas pela estrutura que dá 

suporte à atividade de ensino, como fatores de impedimento para a implantação de ações 

inclusivas na escola. Como afirma o aluno “A”, seria necessário, por exemplo,  

 

“uma diminuição de números de pessoas em turmas, [pois] se com 20 alunos fica difícil, 

imagina duas pessoas a mais portadoras de necessidades educacionais especiais.” 

 

Destaca-se aqui um dos pontos essenciais da relação entre teoria e prática educativa, 

que é a delimitação de papéis os quais indivíduos e estrutura desempenham na conformação do 

ambiente educativo na escola. Os alunos entrevistados, a partir do referencial utilizado para a 

realização da análise de seus discursos, apresentam uma concepção que confere às infra-

estruturas do processo educativo, papel significativo na limitação e/ou na potencialização dos 

mecanismos de inclusão, sem deixar de considerar a centralidade do professor nesse processo. 

Alguns estudantes entrevistados, ao revelarem certo descontentamento com relação à 

essas estruturas que dão suporte à atividade de ensino, vão mais longe, apontando para uma 

certa “impossibilidade” de se realizarem práticas inclusivas na escola. O aluno “E” destaca que  

 

“a inclusão escolar está longe de ser alcançada, pois não existe investimento suficiente 

na área. Por exemplo, no nosso curso que é licenciatura, temos a disciplina de libras 

apenas uma vez por semana durante um semestre, o que é, sem dúvida, muito pouco. A 

formação acadêmica atual, portanto, não prepara pra lidar com determinadas situações”. 

 

Contudo, vale ressaltar, a clareza demonstrada pelos entrevistados quanto à importância 

da questão da inclusão como condição para a construção de uma escola efetivamente 

democrática, o que exprime, de certa forma, uma situação de atenção dos mesmos com relação 

à referida questão.  



b) A indisciplina é um resultado da falta de reconhecimento e valorização da diversidade 

na escola. 

Uma das perguntas sugeridas aos entrevistados procurava estimular uma reflexão em 

torno da questão da indisciplina, como um indicativo da falta de envolvimento dos alunos durante 

as aulas.  

A ampla maioria das respostas dadas pelos alunos a essa questão indicou que a 

utilização de metodologias didáticas inovadoras pode trazer uma série de resultados positivos, 

tanto no que se refere à aprendizagem dos alunos, quanto à questão da indisciplina. É o que se 

percebe em alguns fragmentos das entrevistas: 

 

“(...) para ser professor é necessário se utilizar de muita dedicação e criatividade, para 

não tornar uma aula chata e cansativa. Professores novos devem inovar seus métodos 

de ensino para fugir dos métodos tradicionais onde se é imposto o conteúdo e não 

dinamizado com o aluno” (Aluno “M”).  

 

“Conhecer a realidade dos alunos, interagindo, através de uma dinâmica que pudessem 

expor seus anseios. Trabalharia o conteúdo relacionando e fazendo refletir sobre a sua 

realidade, ou seja, conteúdo que tenha significado ao aluno, adicionado a uma 

metodologia apropriada, que deixasse a aula mais dinâmica e atrativa” (Aluno “T”) 

 

“(...) para ser professor é necessário se utilizar de muita dedicação e criatividade, para 

não tornar uma aula chata e cansativa. Professores novos devem inovar seus métodos 

de ensino para fugir dos métodos tradicionais onde se é imposto o conteúdo e não 

dinamizado com o aluno” (Aluno “A”). 

 

 Partindo dessas proposições, conclui-se que os alunos do curso mostram-se 

conscientes a respeito da necessidade de refletir acerca de sua postura enquanto professores, 

mostrando o “problema” da indisciplina como um resultado de aulas “chatas” e não dinamizadas. 

Além disso, alguns deles deixam transparecer uma representação de que professores com mais 



tempo de serviço, tendem a possuir práticas pedagógicas mais tradicionais, o que potencializa o 

“risco” da indisciplina. 

 As aulas dinâmicas, nos apontamentos dos alunos, não estão diretamente relacionadas 

à questão da inclusão. Verifica-se que o conceito que os alunos possuem de uma atuação 

docente de postura inclusiva, está muito mais relacionada a elementos de acessibilidade, ou em 

práticas voltadas para alunos cegos, surdos, mudos, ou com algum tipo de necessidade mais 

evidente, do que à procedimentos cotidianos que busquem valorizar a ampla diversidade das 

turmas. 

Contudo, em vários momentos das entrevistas, identifica-se no discurso dos estudantes 

a consciência da importância que os conhecimentos trazidos pelos alunos possuem nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, em suas falas, relacionam diretamente a 

dinamicidade da aula à identificação e valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, o que 

de certa forma, aponta para uma postura aberta à inclusão e acolhimento da diversidade. 

 

c) Sabe-se “o que” é para fazer, mas nem sempre sabe-se “como” fazer! 

 A terceira questão colocada aos alunos na entrevista forçava-os a sugerir uma proposta 

de trabalho, dentro de uma perspectiva de inclusão, em uma situação educativa hipotética. 

Solicitou-se aos alunos uma sugestão para a organização de um ambiente de aprendizagem, 

numa escola situada em um bairro de periferia, com uma turma de 33 alunos, e com a presença 

de um aluno surdo e outro cego. 

 A partir das respostas oferecidas pelos alunos, pode-se perceber que os mesmos 

apontam várias alternativas, indicando, soluções gerais para a organização desse ambiente de 

aprendizagem. Alguns alunos sugerem 

 

“identificar esses casos, e procurar trabalhar de uma maneira mais dinâmica, envolvendo 

mais os alunos entre si” (Aluno E). 

 

 Outros apontam também a importância dos trabalhos em grupo. O aluno “R” diz que 



 

“faria trabalhos em dupla, com rotatividade em relação aos companheiros dos alunos 

com deficiência. Assim incentivaria os alunos normais a aprenderem o braile e a libras, e 

aumentaria o contato entre os alunos (normais e deficientes).” 

 

 Percebe-se aqui, novamente, a ideia de que aulas “dinâmicas”, ou diferentes, são 

importantes para dar conta da diversidade existente na escola. De certa forma, as considerações 

elaboradas pelos alunos acerca da necessidade de dinamizar as aulas, vão ao encontro do que 

propõe Lotan (apud SACRISTÁN, 2002), em torno da relevância da denominada pedagogia da 

complexidade para o trabalho em contextos inclusivos. De acordo com o autor, os pontos mais 

importantes dessa pedagogia são: 

 

riqueza de materiais, incentivo das interações em pequenos grupos, delegação de 
certas responsabilidades aos estudantes, tarefas que exijam o uso de múltiplos 
materiais e provoquem a participação de habilidades diversas, estimulação da 
participação dos estudantes de baixo nível, aulas com simultaneidade de tarefas 
diferentes e com múltiplas funções do professor (p. 36-37). 

 

Entretanto, por mais que os alunos apontem para importância de dinamizar as aulas, 

nem todos indicam procedimentos práticos ligados especificamente ao ensino de Geografia, que 

possam dar conta de trabalhar com a possível realidade hipotética sugerida. Menos da metade 

dos alunos entrevistados apontaram situações pontuais práticas, privilegiando o trabalho com 

conceitos do saber geográfico na escola. Destaca-se aqui algumas dessas proposições. 

 

“as saídas de campo com duração de algumas horas para diferentes lugares existentes 

no espaço para a maior interação dos alunos com a Geografia, onde o surdo poderia 

olhar na realidade o que era passado em sala na teoria e o cego ouvisse os sons para 

diferenciar os lugares” (Aluna S). 

 



“Elaboraria um material que chamasse sua atenção através da percepção visual, através 

de cartazes, material concreto para o aluno surdo, já para o aluno cego faria trabalhos 

em grupos, estimulando sua audição, mapas com material concreto (em E.V.A. para 

montar e desmontar, se for alfabetizado em braille pode fazer os registros” (Aluno M). 

 

 Esses dois fragmentos das entrevistas, demonstram a preocupação de oferecer aos 

alunos, em especial o cego e o surdo, condições para que possam perceber o espaço que o 

envolve, mediante atividades que estimulam os diversos sentidos, como a audição, tato, visão e 

olfato. Além disso, um dos alunos evidencia a necessidade de se buscar alternativas para o 

trabalho com a linguagem cartográfica, essencial para os estudos geográficos.  

 No entanto, na maioria das respostas trazidas pelos alunos, verifica-se um certo 

sentimento de impossibilidade de se efetivar ações inclusivas frente às estruturas oferecidas pelo 

sistema de ensino público, especificamente. Por mais que essas alternativas acima elencadas, 

apareçam em alguns momentos das entrevistas, estão condicionadas às infra-estruturas do 

trabalho do professor, refletindo assim, uma ideia geral de existência de uma série de limitações 

impostas ao professor. A aluna “S”, por exemplo, ao passo que propõe as saídas de campo 

como uma alternativa para a “dinamização” das aulas, indica que 

 

“em relação aos dois alunos (surdo e cego), seria necessário uma mobilização para que 

a Secretaria da Educação proporcionasse algum tipo de ajuda, com um estagiário, por 

exemplo.”  

 

 Outro ponto a ser destacado, diz respeito às representações dos alunos acerca de sua 

formação. Destaca-se aqui duas passagens das entrevistas que, de certo modo, exprimem a 

concepção de grande parte dos entrevistados: 

 

“Precisa-se estar preparado para isso, e apenas a graduação não dá o preparo 

suficiente, então preparar-se com pós-graduação” (Aluno C).  

 



“Eu não me sentiria preparada para essa situação, pois seria necessária fluência em 

língua de sinais e conhecimento em braille, além de tempo hábil para avaliar cada aluno 

a sua maneira” (Aluno E). 

 

 Tais concepções mostram de forma muito clara uma ideia de que os alunos não 

encontram em seu processo de formação inicial elementos concretos para efetivamente lidarem 

com a inclusão na escola. Essa situação, em primeiro lugar, destaca um conjunto de pontos para 

a discussão no interior dos cursos de licenciatura, os quais progressivamente devem buscar 

atender as demandas profissionais do mundo contemporâneo, mediante a geração de 

mecanismos formativos que busquem dar conta delas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O mundo ocidentalizado, historicamente, foi muito eficiente em produzir modelos de 

sociedades e de indivíduos, os quais agem com muita força sobre as mentes e os corações das 

pessoas. 

 

A forma de vermos as coisas, de nos comportarmos diante delas e de sentirmos que 
estão relacionadas conosco e que nos desafiam são influencias por hábitos culturais, 
rotinas de nosso trabalho docente, deformações e formas de nos posicionarmos frente 
ao mundo. Por diversos tipos de condicionamentos, podemos chegar a ver as 
condições normais da realidade como anômalas (SÁCRISTÁN, 2002, p. 16).  

 

A questão da inclusão na escola é uma expressão desse contexto complexo de 

representações que deriva dos hábitos culturais desse mundo ocidentalizado, marcado pelo mito 

da perfeição e pela competitividade. Isso contribui, dentro do campo da atuação docente, para a 

geração de fundamentos e práticas que privilegiam o sucesso individual, em detrimento de um 

processo mais amplo de educação, entendido aqui como um conjunto de mecanismos e 

procedimentos capazes de possibilitar a cada um dos indivíduos a sua plena constituição como 

ser humano. Nas palavras de Sacristán (2002), acima citadas, a normalidade, ou seja, a própria 

diversidade, passa a ser vista como anomalia. 



O presente trabalho de pesquisa, em sua primeira etapa, foi capaz de revelar uma série 

de elementos, que poderão levar estudantes e docentes da licenciatura, a uma enriquecedora 

pauta de reflexões. Isso poderá conduzi-los por um contexto fértil de discussões e de reinvenção 

do processo formativo dos professores, onde a diversidade possa efetivamente se constituir 

como fundamento central da prática educativa. 

As entrevistas realizadas, ao passo que mostraram que os estudantes compreendem a 

urgência de se discutir a questão da inclusão na escola, revelaram também que muitas vezes os 

cursos de licenciatura, em especial o Curso de Geografia da Unicentro/Irati, são carentes de 

momentos que possibilitam, de forma mais incisiva, a discussão efetiva de questões 

relacionadas à atividade profissional do professor. Esse cenário, de certa forma, mostra um 

pouco a descaracterização que por vezes sofrem alguns cursos de licenciatura, que não 

possuem uma identidade específica de um curso de formação de professores, assemelhando-se, 

muitas vezes, mais a um bacharelado.  

 Além disso, os alunos apontam para a necessidade de se pensar sobre maneiras de 

promover superação dos desafios impostos pela carência estrutural das escolas. Ao passo que a 

classe docente necessita intensificar o processo de luta com relação a melhores condições de 

trabalho, é urgente também a busca de alternativas que, no âmbito do trabalho docente em sala 

de aula, ofereçam aos alunos da rede pública uma educação que respeite e valorize a sua 

diversidade. 

 O papel do professor, nesse contexto amplo de condições e determinações, torna-se, 

ainda mais central. A valorização do profissional da educação, portanto, constitui-se na condição 

para que as políticas de inclusão e de valorização da diversidade se concretizem na escola, 

tornando-a um espaço verdadeiramente democrático, capaz de oferecer a todos que a 

frequentam condições reais de se reconhecerem e de pertencerem ao mundo em que vivem. 
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