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“... temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de
uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente
ou reproduza as desigualdades”.
(Boaventura Souza Santos)
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RESUMO
O enfoque deste trabalho de conclusão de curso é a Educação Especial no currículo do curso
de Pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP. Para isto, nos baseamos nas análises
das ementas e programas das disciplinas oferecidas nos anos de 2010 a 2015, no curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP a fim de entender a frequência com que
o tema é abordado durante o curso nestes anos. Para melhor compreensão da problemática em
tela, abordamos brevemente a contextualização histórica da Educação Especial e de suas
políticas, a formação de professores regulares e multifuncionais, e o percurso histórico do
curso de pedagogia no Brasil com enfoque na formação do(a) professor(a) e no curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp. Por fim, consideramos que a problemática
educacional das pessoas público-alvo da Educação Especial na perspectiva Inclusiva
demanda um trabalho formativo de reflexão e debate contínuo na formação do(a)
pedagogo(a).

Palavras-chave: educação especial, educação inclusiva, formação de professores, pedagogia.
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INTRODUÇÃO
Ter alguém próximo em sua família que seja deficiente é estar todo o tempo
participando das suas lutas diárias para não ser excluído na sociedade de tal forma que sua
participação ocorra de modo mais digno possível. Durante esse processo está presente o
período de escolarização, onde na maioria das vezes a inclusão não ocorre da melhor forma
possível havendo o bullying dos colegas e o despreparo da maioria dos(as) professores(as)
para lidar com toda a situação.
Quando tais situações ocorrem, sempre culpamos o(a) professor(a), pois acreditamos
que o mesmo escolhe não trabalhar com pessoas com deficiência ou simplesmente excluí-los
de todas as atividades. Assim que iniciei os estágios obrigatórios requeridos pelo curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp vi que a realidade dentro de sala de aula é
difícil e que a formação dos(as) professores(as) geralmente é falha.
É extremamente difícil para um professor ter pessoas deficientes, com transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação dentro de sala de aula, pois na
maioria das vezes a sua sala de aula está lotada e além de ter que trabalhar com muitos alunos
o(a) professor(a) tem de estar preparado para trabalhar com o aluno especial.
As universidades pouco abordam o tema da Educação Especial/Inclusiva durante a
formação dos pedagogos, dificultando então a inclusão escolar de pessoas deficientes, com
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
O principal objetivo deste trabalho é analisar o currículo do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da UNICAMP, para observar a forma como o tema Educação
Especial/Inclusiva é trabalhado ao longo da formação do pedagogo.
Este trabalho foi estruturado da seguinte maneira: no primeiro capítulo traremos
brevemente a história da Educação Especial/Inclusiva no Brasil e suas políticas, juntamente
de uma breve discussão acerca da formação de professores regulares e multifuncionais; no
segundo capítulo traremos uma contextualização do curso de pedagogia no Brasil e
posteriormente focando no curso de pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp; no
terceiro capítulo faremos a análise dos programas das disciplinas oferecidas no curso de
pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP de 2010 a 2015.
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1.

Educação Especial/Inclusiva

A Educação Especial/Inclusiva é um assunto que gera muitas discussões acerca de sua
prática e de suas políticas, já que é um tema relativamente recente e que, mesmo com grandes
conquistas, observa-se algum tipo de retrocesso.
O ensino regular tem excluído, sistematicamente, larga parcela de sua população,
sob a justificativa de que ela não reúne condições para usufruir do processo escolar
porque apresenta problemas pessoais (distúrbios dos mais diversos), problemas
familiares (desagregação ou desorganização familiar) ou “carências culturais”
(provenientes de um meio pobre).
O ensino especial também tem excluído, sistematicamente, grande parcela de seu
alunado, sob a alegação de que ela, por suas próprias características, não possui
condições para receber o mesmo nível de escolarização que as crianças normais.
Crianças têm sido mantidas por anos a fio no ensino especial sem que se consigam
mínimos resultados com relação à sua escolarização.
Por um lado, é interessante, mas trágico, verificar que o sistema seriado tem servido,
na escola regular, como uma forma de retenção de grande massa de alunos nos
níveis inicias de escolaridade e, mesmo assim, sem que os conteúdos
correspondentes a esses níveis sejam minimamente atingidos. A grande massa de
analfabetos funcionais com níveis de escolarização que não correspondem sequer às
três séries inicias do ensino fundamental ( às vezes cumprida em cinco, seis ou mais
anos, devido às repetências constantes) é a prova cabal disso. (BUENO, 2011,
p.124)

Ao analisar historicamente as Políticas de Educação Especial/Inclusiva no Brasil,
podemos perceber vários avanços em relação à integração dos alunos deficientes; porém, a
escola inclusiva ideal está longe de se tornar real.
A integração tinha como pressuposto que o problema residia nas características das
crianças excepcionais, pois centrava toda a sua argumentação na perspectiva da
detecção mais precisa dessas características e no estabelecimento de critérios
baseados nessa detecção para a incorporação ou não pelo ensino regular, expresso
pela afirmação “sempre que suas condições pessoais permitirem”.
A inclusão coloca a questão da incorporação dessas crianças pelo ensino regular
desde outra ótica, reconhecendo a existência das mais variadas diferenças [...].
(BUENO, 2011, p.120, grifos do autor)

A institucionalização da Educação Especial (EEs) no Brasil se deu a partir de 1973.
Antes disso os deficientes eram encaminhados a instituições especializadas que tinham como
base da prática pedagógica os conhecimentos das áreas da saúde (medicina e psicologia),
havendo depois de certo tempo a tentativa de escolarização do deficiente.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser
fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDBEN, Lei nº 4024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação,
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. (BRASIL, 1961 apud
MEC/SECADI, 2014)
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Durante a Ditadura Civil-Militar no Brasil, vários acordos entre o Ministério da
Educação (MEC) e a Agencia Norte Americana para o Desenvolvimento Interno (USAID)
foram assinados, para que o sistema educacional se enquadrasse na nova ordem econômica. A
educação seria então instrumentalizada, com caráter tecnocrático e sustentada na relação
educação – trabalho. Ou seja, todos estariam sendo formados para se tornar mão de obra, o
que faria com que o país crescesse economicamente. Foram incluídos inclusive os deficientes,
que ao serem educados poderiam contribuir economicamente para a sociedade.
Assim os princípios da economia da educação também foram sendo incorporados
pela área de EEs brasileira, trata-se de quatro vertentes pedagógicas na área de EEs
no período de 1973 aos dias atuais, a saber: 1) Economia da educação; 2)
Normalização/Integração/mainstreaming; 3) Inclusão; 4) Educação como Mediação.
(JANUZZI, 2006, p. 170-193 apud SILVA, 2016).

Tais vertentes estavam presentes na criação do Centro Nacional de Educação Especial1
(CENESP), que se torna órgão autônomo, responsável pela definição da política de Educação
Especial. O CENESP tinha como diretrizes a integração do excepcional à sociedade e o
planejamento sistêmico com base em levantamentos e diagnósticos.
Apesar de a criação do CENESP ter impulsionado ações educacionais voltadas para
pessoas

com

deficiências,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, nesse período não se efetiva uma política pública de acesso
universal à educação, permanecendo a concepção de “políticas especiais” para tratar da
educação de estudantes com deficiência. (MEC/SECADI, 2014).
A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento especial”
para os estudantes com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso
considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, não promove a
organização de um sistema de ensino capaz de atender aos estudantes com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação e acaba reforçando o encaminhamento dos estudantes para
as classes e escolas especiais. (BRASIL, 1971 apud MEC/SECADI, 2014).

Nessa mesma época a formação de professores para educação especial passa ser de
nível superior, fazendo parte dos cursos de pedagogia através das habilitações. Até então
os(as) professores(as) eram formados em educação especial através da prática ou de algum
curso especifico.

1

“A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes e a
educação inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração de Salamanca (1994), a partir da aprovação
da constituição de 1988 e da LDB 1996.” (Rogalski, 2010) Desta forma, até 1994 o termo Educação Especial
ainda era aceito, após 1994 o termo correto é Educação Inclusiva.
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Nos anos de 1980 e 1981, aconteceram respectivamente o I Encontro Nacional de
Pessoas Deficientes no Brasil e o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, promovido pela
ONU. Esse evento sintetizou o espírito da luta das pessoas com deficiência e contribuiu para
solidificar a participação da população na discussão de seus próprios problemas. (JANUZZI,
2006 apud SILVA, 2016).
Em 1985, é nomeado um Comitê Nacional de Educação Especial para traçar uma
política para aprimorar a educação especial e integrar à sociedade as pessoas deficientes, com
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Em 1986, o comitê
lança o Plano Nacional de Ação Conjunta para Integração da Pessoa portadora de Deficiência
– CORDE, já que até este momento o CENESP não havia obtido êxito em suas ações.
A Constituição Federal de 1988 definiu os direitos educacionais:
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 205,
a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206,
inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”
como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino
(art. 208). (BRASIL, 1988 apud MEC/SECADI, 2014).

Dessa forma os anos 90 foram marcados pelo processo de Reforma do Estado e da
Educação, visando à universalização da educação básica. (SILVA, 2016) As bases para essa
reforma foram as conferências de Jomtien 1990 e Salamanca 1994, que tinham como objetivo
respectivamente assegurar a permanência de todos na escola, o acesso à escola regular e a
importância das escolas inclusivas contra as atitudes discriminatórias. “As escolas deveriam
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras.” (BRASIL, 2006, p.330 apud MEC/SECADI, 2014).
Desde a Declaração de Salamanca, em 1994, a inclusão dos alunos com
necessidades educativas especiais em classes regulares passou a ser considerada a
forma mais avançada de democratização das oportunidades educacionais, pois
considerou-se que a maior parte dessa população não apresenta qualquer
característica intrínseca que não permita essa inclusão, “a menos que existam fortes
razões para agir de outra forma” (Conferência, 1994, p.2).
A perspectiva da integração de crianças com necessidades educativas especiais no
ensino regular não é nova. Já na constituição do Centro Nacional de Educação
Especial – Cenesp, do Ministério da Educação e Cultura – MEC, em 1974, a
orientação voltava-se para a integração. (BUENO, 2011, p.119, grifos do autor.)
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Os(as) professores(as) por sua vez voltam a fazer parte das discussões acerca da
educação especial/inclusiva, já que é necessário que os mesmos assumam novas competências
por conta da complexificação da sociedade. Porém, a capacitação para tal feito era feita
apenas mediante a procura individual de formação. (GARCIA, 2013).
A Política Nacional de Educação Especial é publicada em 1994, mas não promove
uma reforma das práticas educacionais. A Educação Especial, que não estava inclusa no
sistema educacional regular, passou a ser uma modalidade de educação escolar,
preferencialmente oferecida no ensino regular, mas mantendo a responsabilidade da educação
dos estudantes deficientes apenas nas instituições especializadas.
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a
educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e
modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial
ao ensino regular. (BRASIL, 1999 apud MEC/SECADI, 2014).

A convenção da Guatemala (1999), promulgada pelo Decreto nº 3.956/2001 no Brasil,
traz discussões acerca da educação especial ao afirmar que as pessoas com deficiências têm
os mesmos direitos que as demais pessoas, sendo então um impulso para o acesso à educação.
Desta forma os anos 2000 são marcados pela introdução da educação especial na
educação básica, pelas redefinições na política da educação inclusiva e na consolidação da
Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva.
O que parece caracterizar a trajetória da escola fundamental brasileira,
particularmente no ensino especial, é a perda de qualquer controle dos resultados
efetivos, consubstanciado em efetiva aprendizagem dos alunos. É aí que a educação
especial tem se aproximado do ensino regular: na falta absoluta de
acompanhamento, avaliação e aprimoramento da qualidade do ensino no âmbito dos
sistemas de ensino, das instituições escolares e da sala de aula.
Com relação ao ensino especial, parece-me que a defesa, em princípio, de sistemas
segregados de ensino, pouco tem servido para a melhoria da qualidade e a
ampliação de oportunidades de inserção social do alunado que a eles tem sido
encaminhado. Nesse sentido, a educação inclusiva, como meta, como norte de uma
política de educação especial não merece ser contestada. (BUENO, 2011, p. 125).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores na Educação
Básica definem que as instituições de ensino superior devem ter uma formação docente para a
diversidade.
Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em
sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de
gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso
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de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e à
garantia da acessibilidade. (MEC/SECADI, 2014).

Além do Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, outros dois
programas também são desenvolvidos: o Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais e o Programa Incluir.
A resolução n.1/2006 (Brasil, 2006a apud GARCIA, 2013) acabou por deliberar a
extinção das habilitações nos cursos de pedagogia, ou seja, os alunos que cursavam pedagogia
não teriam mais a opção de saírem capacitados para trabalhar com os alunos deficientes.
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é lançado em 2007, intensificando o
ingresso de estudantes deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas escolas públicas, garantindo o atendimento, o acesso e a
permanência no ensino regular, já que seus eixos continham a formação de professores para
educação especial, acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares e a implantação de salas
de recurso multifuncionais, entre outros.
Porém, a partir de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva passa por redefinições que retomam os termos presentes na política de integração.
Naquele momento, a documentação continha uma definição ampliada de
necessidades educacionais especiais. Mais ao final da década, com a definição de
um modelo de AEE regulado pelos diagnósticos dos estudantes, percebe-se uma
definição mais restritiva: “alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 2008b, p. 1; 2009, p.
1 apud GARCIA, 2013, p.107).

O Atendimento Escolar Especializado – AEE veio para fazer com que o aluno especial
seja matriculado e frequente as escolas regulares e não apenas escolas especiais, instituições
especializadas, privadas e filantrópicas, sendo então um complemento ou suplemento do
trabalho pedagógico realizado na sala de aula regular, neste caso o AEE será realizado no
Centro de Apoio Especializado e/ou na Sala de Recursos Multifuncionais.
Com a transformação para uma escola regular que visa à inclusão, pelo menos no
plano do discurso e de algumas práticas pontuais os(as) professores(as) regulares passam a ter
a necessidade de trabalhar em conjunto com os professores multifuncionais que trabalham na
AEE e o desafio de desenvolverem suas atividades pedagógicas com um público mais
diverso, que demandam novos tempos, mediações pedagógicas etc.
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Sendo assim a realidade escolar demanda um novo tipo de escola e profissionais da
educação, a formação inicial e continuada necessita de um profissional/professor com uma
visão de mundo capaz de objetivar o trabalho de formação humana de uma modo
radicalmente diferente do que acontecia muito recentemente.
1.1 A Formação de professores: regulares e multifuncionais
“Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados” (BRASIL, 2014, s/p apud SILVA, 2015, p.3).

A meta nº4 do Plano Nacional de Educação citada acima é para Silva (2016) a meta
mais desafiadora, já que para a concretização da mesma faz se necessário uma ação articulada
de professores, gestores educacionais, movimentos sociais de e para deficientes, familiares e
alunos com deficiência e necessidades especiais.
Neste sentido, independente de toda a movimentação necessária acerca da meta nº4, o
ator principal para a concretização da mesma é o(a) professor(a), já que desde a aprovação da
Declaração de Salamanca, em 1994, a formação do(a) mesmo(a) é vista como a responsável
para que a inclusão seja concretizada, pois o(a) professor(a), é o profissional que socialmente
tem a função de produzir em cada indivíduo a humanidade produzida histórica e
coletivamente.
Isto é, se, por um lado, a Declaração afirma o propósito da educação inclusiva, por
outro, aponta para o aprimoramento do sistema de ensino, sem o qual o princípio
primeiro, de que “toda criança tem o direito fundamental à educação e deve ser dada
a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem”(p.1), não se
efetivará. (BUENO, 2011, p. 121).

Mesmo com muito esforço os(as) professores(as) sofrem com a realidade do trabalho
docente, da formação precária que recebem, e da responsabilização pelo fracasso escolar/ não
aprendizagem dos seus alunos. (SILVA, 2016).
Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-se pelo
sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade
existente entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento curricular;
elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas
metodologias, estratégias e material de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e
trabalho em equipe (MEC, 2000, p. 5 apud PLETSCH, 2009, p.146).

Não obstante, as dificuldades observadas nas condições de trabalho e a organização do
trabalho pedagógico das escolas (sua lógica homogeneizadora), apontam alguns elementos da
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formação do(a) professor(a) que podem otimizar ou frear o movimento de construção de uma
escola pública de qualidade socialmente referenciada, inclusive para as pessoas com
deficiência.
Como podemos ver em Pletsch (2009, p.146.), os principais problemas na formação
inicial dos(as) professores(as) são:
a) a desconsideração do repertório de conhecimentos dos professores no
planejamento e desenvolvimento de ações pedagógicas; b) o uso desarticulado e o
tratamento inadequado dos conteúdos das várias áreas do conhecimento na prática
pedagógica; c) a falta de oportunidades para o seu desenvolvimento cultural; d) o
tratamento restritivo da sua atuação profissional, ligado tão-somente à preparação
para a regência de classe, deixando de lado outras dimensões fundamentais, como a
sua participação na formulação do projeto político-pedagógico da escola, o seu
relacionamento com alunos e com a comunidade; e) a ausência de estímulo para se
desenvolver uma postura investigativa, capaz de relacionar teoria e prática; f) a
ausência de conteúdos relativos às novas tecnologias da informação e comunicação;
g) a desconsideração das especificidades próprias dos níveis e/ou modalidades de
ensino em que são atendidos os alunos da educação básica; h) a desconsideração das
especificidades das áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular na
educação básica (MEC, 2000, p. 24-34).

Assim podemos perceber que a formação inicial dos(as) professores(as) necessita de
mudanças efetivas para resolver os problemas educacionais brasileiros, fazendo com que sua
formação atenda aos desafios da atualidade. (PLETSCH, 2009).
No artigo 59 da LDB (1996 apud PLETSCH, 2009, p.151). podemos ver a
importância da formação de professores para atender pessoas com necessidades especiais:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: III professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração [leia-se, inclusão] desses educandos nas classes comuns.

A falta de preparo do(a) professor(a) faz com que o mesmo não se sinta devidamente
capacitado para trabalhar com os alunos deficientes, e sem preparo para desenvolver uma
prática pedagógica que atenda as necessidades deste aluno. O que nos faz perceber que a
formação de professores atual não os prepara para trabalhar com a heterogeneidade dentro da
sala de aula. (PLETSCH, 2009). Para isso é vista a necessidade da formação continuada.
Na formação inicial é preciso superar a histórica dicotomia entre teoria e prática e o
divórcio entre a formação pedagógica e a formação no campo dos conhecimentos
específicos que serão trabalhados na sala de aula.
A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço
científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais
amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial
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atenção à formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. (idem,
p. 98, grifos do original apud GARCIA, 2013, p.102).

Em 2003, com a instituição do Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade,
a formação continuada ganha força, e em 2007 o programa passa a desenvolver o Curso de
Aperfeiçoamento de Professores do Atendimento Educacional Especializado - formação
diretamente ligada ao Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais
(SRMs). (GARCIA, 2013).
Mais recentemente, ao contrário do que tem ocorrido nos países de economia
avançada, tem-se colocado toda a ênfase na educação continuada, deixando
implícito que a formação inicial não jogaria papel tão importante na qualidade do
ensino e que a formação em serviço poderia suprir eventuais falhas. (BUENO, 2011,
p.133).

“É relevante destacar que, de modo geral, a formação recebida pelos(as)
professores(as) influencia diretamente no desenvolvimento dos alunos” (LIBÂNEO, 1998
apud PLETSCH 2009). Em outras palavras, trata-se de uma inclusão precarizada.
(PLETSCH, 2009).
Como podemos ver em Pletsch (2009, p.151), Bueno (1999 e 2001) defender que o
modelo inclusivo requereria a formação de dois tipos de professores:
a) os chamados generalistas, que seriam responsáveis pelas classes regulares e
capacitados com um mínimo de conhecimento e prática sobre a diversidade do
alunado; b) os professores especialistas, capacitados em diferentes necessidades
educacionais especiais e responsáveis para oferecer o necessário suporte, orientação
e capacitação aos professores do ensino regular visando à inclusão, ou para atuar
diretamente com alunos em classes especiais, salas de recurso, etc.

Desta forma os(as) professores(as) generalistas trabalhariam em conjunto com os(as)
professores(as) especialistas.
Art. 8. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização
de suas classes: I – professores das classes comuns e da educação especial
capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades
educacionais especiais dos alunos; II – condições para reflexão e elaboração teórica
da educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência e
conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica,
inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de
pesquisa. (MEC, 2000 apud PLETSCH, 2009, p.152).
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O que poderia acontecer entre o(a) professor(a) regular e professor da AEE2. Como
podemos ver em Silva (2016, p. 14):
[...] as demandas de formação para o professor da sala de aula regular são de
natureza:
1) Atitudinal – atender o direito dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação estudarem na sala de aula regular;
2) Pedagógica - Revisão das práticas educativas do professor – ensinar a sala toda;
Já as demandas de formação para o professor de AEE, são:
1) Responsável pela organização dos serviços e recursos das salas de recursos
multifuncionais;
2) Articulação com o professor da sala de aula regular para elaboração do plano de
ensino do AEE.

Porém atualmente o que vemos proposto pela atual política de “transformar o sistema
educacional em um sistema educacional inclusivo” (Brasil, 2008 apud GARCIA, 2013,
p.115.) os(as) professores(as) regulares terão em suas salas de aula alunos especiais.
Os(as) professores(as) de educação especial serão multifuncionais atendendo a todos
os tipos de alunos especiais nas SRMs, a formação desses professores terá de ser eclética,
tendo como marca de sua formação o aprofundamento de estudos. Sendo assim o(a)
professor(a) passa a ser um gestor de recursos de aprendizagem, perdendo a essência de ação
docente e afastando-o mais do(a) professor(a) regular. (MICHELS, 2011 apud GARCIA,
2013).

2

O AEE é definido como o serviço/recurso especial contemplado no Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola responsável pela identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que
liminam as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala
de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008b, p. 17 apud
Silva, 2016 p.15)
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2.

A Pedagogia

O termo “pedagogia” surgiu na Grécia, e foi a partir do século XIX que o termo
começou a ser utilizado para designar a conexão entre a ideia da educação e o fazer
consciente do processo educativo (SAVIANI, 2008), que esteve diretamente ligado na
problematização da formação de professores.
Após a Revolução Francesa, com a problematização da instrução popular que se inicia
o processo de criação das Escolas Normais, encarregadas de preparar professores. Ao longo
do século XIX França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram instalando suas
Escolas Normais.
A partir do século XIX houve a necessidade de universalizar a instrução dos(as)
professores(as), para que fosse possível formar professores em grande escala. Para organizar
os sistemas de ensino, fora decidido criar Escolas Normais de nível médio para formar
professores primários, e atribuindo ao nível superior a tarefa de formar os(as) professores(as)
secundários. (SAVIANI, 2008).
Desde sempre a formação de professores foi vista como um problema, já que em sua
maioria a formação nunca seguiu um modelo pedagógico-didático. (SAVIANI, 2008).

2.1 O curso de pedagogia no Brasil
No Brasil a discussão acerca da pedagogia está presente desde a vinda dos jesuítas em
1549, quando se deu origem a pedagogia Brasílica, a pedagogia do Ratio Studiorum em 1599
e pedagogia Pombalina em 1759.
No Brasil o termo “pedagogia” começou a ser utilizado em 1826, no projeto de lei do
ensino de Januário da Cunha, que tinha como meta instituir um sistema completo de educação
distribuído em quatro graus, sendo que o primeiro, relativo ao ensino elementar, aos
conhecimentos mínimos necessários a todos foi chamado de “pedagogias”. (SAVIANI,
2008).
O termo pedagogia causou estranheza na época, sendo então riscado do texto da lei.
Porém, independente desse fato, a problemática relacionada à pedagogia estava presente e
pela primeira vez surgiu a preocupação com a formação de professores.
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Desta forma na lei a mesma apareceu como o método monitoral-mútuo, no qual os(as)
professores(as) deveriam ser treinados, sendo então uma exigência no preparo didático na
formação de professores. (SAVIANI, 2008).
O Ato Adicional, promulgado em 1834, colocou a instrução primária como
responsabilidade das províncias, que por sua vez adotaram como método para formação de
professores as Escolas Normais, já utilizadas nos países europeus.
Em Niterói no Rio de Janeiro foi instalada a primeira Escola Normal, em 1835, e foi
seguido durante o século XIX pelas províncias: Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Piauí, Rio
Grande do Sul, Paraná e Sergipe, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de
Janeiro (DF) e Santa Catarina, Goiás, Ceará e Maranhão. Todas essas escolas eram fechadas e
reabertas periodicamente. (SAVIANI, 2008).
O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias que integravam o
currículo das escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha era que os
professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir
às crianças, excluindo-se, ou pelo menos secundarizando, o preparo didáticopedagógico sob fomra intencional e sistemática. (SAVIANI, 2008, p.15).

Em 1890 a reforma da instrução pública do estado de São Paulo foi marcada por dois
vetores que enriqueceriam as Escolas Normais. O primeiro vetor pretendia enriquecer os
conteúdos curriculares anteriores, e o segundo vetor pretendia dar ênfase nos exercícios
práticos de ensino, sendo caracterizado pela criação da Escola-Modelo anexa à Escola
Normal. (SAVIANI, 2008). Tal reforma acabou se estendendo por todo interior de São Paulo
e por outros estados, e pela primeira vez houve a tentativa de elevar os estudos a nível
superior.
A Lei n.88, de 8 de setembro de 1892, instituiu o curso superior da Escola
Normal organizado em duas seções, a científica e a literária, com dois anos
de duração, tendo como finalidade a formação de professores para as
Escolas Normais e ginásios. [...] Mas, embora essa legislação tenha
permanecido até a reforma de 1920, o curso superior previsto jamais foi
implantado. (SAVIANI, 2008, p. 18).

Apenas em 1931 que a discussão acerca do ensino superior foi retomada, a partir do
Decreto n.19.851/31 que baixou o Estatuto das Universidades Brasileiras, onde foi previsto
que entre os cursos necessários para construir uma universidade no Brasil eram educação,
ciências e letras, iniciando o espaço acadêmico da pedagogia. (SAVIANI, 2008).
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O período que vai de 1939 a 1972 é definido por Silva (1999 apud FURLAN, 2008)
como o período das regulamentações, onde era pretendido encontrar a identidade e a
definição do curso.
Durante o período de 1940 a 1968, a Universidade do Brasil determinou a organização
do nível de ensino superior. Em 1968 foi aprovada a Lei n.5.540/68, conhecida como Lei da
Reforma Universitária. No mesmo período o Decreto-Lei 1.190 de 4 de abril de 1939, é
promulgado e dá a organização à Faculdade Nacional de Filosofia.
A Faculdade Nacional de Filosofia estruturou-se em quatro seções: filosofia, ciências,
letras e pedagogia, acrescentando didática como seção especial. Filosofia, ciências e letras
continham diferentes cursos. Já pedagogia e didática eram compostas apenas por um curso
que continha o mesmo nome da seção, surgindo então o curso de pedagogia. (SAVIANI,
2008)
O curso de pedagogia, assim como os outros, era um curso de bacharelado e o
diploma de licenciatura era obtido através do curso de didática, acrescentando então mais um
ano de duração ao curso de bacharel, seguindo esquema 3+1. O seguinte currículo foi
definido:
1ºano: Complementos de matemática; história da filosofia; sociologia; fundamentos
biológicos da educação; psicologia educacional.
2ºano: Psicologia educacional; estatística educacional; história da educação;
fundamentos sociológicos da educação; administração escolar.
3ºano: Psicologia educacional; história da educação; administração escolar;
educação comparada; filosofia da educação. (SAVIANI, 2008, p.39).

No início dos anos 1960, a estrutura do curso de pedagogia sofre pequenas alterações
como, por exemplo, a duração do curso definida em quatro anos, englobando o bacharelado e
a licenciatura. O currículo continuava sendo generalista sem as habilitações técnicas. O novo
currículo era compreendido por cinco matérias obrigatórias e onze opcionais dentre elas os
alunos deveriam cursar duas.
As matérias obrigatórias eram as seguintes: psicologia da educação; sociologia
(geral e da educação); história da educação; filosofia da educação; e administração
escolar. A lista das opcionais compreendia: biologia; história da filosofia;
estatística; métodos e técnicas de pesquisa pedagógica; cultura brasileira; educação
comparada; higiene escolar; currículos e programas; técnicas audiovisuais de
educação; teoria e prática da escola média; e introdução à orientação educacional.
(SAVIANI, 2008, p.42).
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Através da Lei n.5.540/68 e do Decreto-Lei n. 464, de 11 de fevereiro de 1969
determinou que o curso de pedagogia fosse feito através de disciplinas semestrais,
estabelecendo também as habilitações.
Para Saviani (1996 apud ARANTES, 2013, p. 85.) a Reforma Universitária (Lei
n.5540/688):
[...] procurou atender à primeira demanda proclamando a indissociabilidade entre o
ensino e pesquisa, abolindo a cátedra, instituindo o regime universitário como forma
preferencial de organização do ensino superior e consagrando a autonomia
universitária cujas características e atribuições foram designadas e especificadas. De
outro lado, procurou atender à segunda demanda instituindo o regime de créditos, a
matricula por disciplina, os cursos de curta duração, a organização fundacional e a
racionalização da estrutura e funcionamento.

A grade curricular passou a ser composta por duas partes. A primeira era constituída
das matérias: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, História da
Educação, Filosofia da Educação e Didática. Já a segunda parte era composta pelas oito
habilitações: magistério das disciplinas pedagógicas do segundo grau; orientação educacional,
administração escolar, supervisão escolar, inspeção escolar.
O período de 1973 até 1978 foi definido por Silva (1999 apud FURLAN, 2008) como
o período das indicações, que fez com que o curso fosse desdobrado em habilitações,
chamado de licenciaturas das práticas pedagógicas.
Definido por Silva (1999 apud FURLAN, 2008) o período que vai de 1978 até 1998 é
denominado de período das propostas. Neste período professores(as) e estudantes
universitários se unem para construir um movimento em relação às reformas da ditadura.
Foi no final da década de 1970, a partir da notícia de que as indicações sustadas
começavam a ser reativadas pelo MEC, que professores e estudantes universitários
se organizaram para controlar o processo de reforma dos cursos de formação de
educadores no Brasil, através de movimentos que perduram até nossos dias. (...) No
que se refere ao curso de pedagogia, o I Seminário de Educação Brasileira realizado
na Universidade de Campinas, em 1978, constituiu-se numa oportunidade para
iniciar-se uma reação mais organizada no intuito 16 de se pensar conjuntamente os
estudos pedagógicos em nível superior. (Silva, 2003 apud Almeida, 2008, p. 15).

Para Almeida (2008), as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) representavam
a possibilidade dos educadores terem parte na direção das discussões políticas educacionais.
Um dos objetivos do Comitê Nacional era o de divulgar o que vinha sendo
produzido acerca da formação do educador, com o intuito de dar referência aos
debates das instituições que implementavam reformulações em seus cursos de
pedagogia (BREZEZINSKI, 1996 apud ALMEIDA, 2008, p.16).
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Tais conferências foram co-promovidas pela Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED), o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES).
Em 1983 foi formada a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação
dos Educadores (CONARCFE) em substituição ao Comitê (ALMEIDA, 2008). Os anos de
1980 foram então marcados por movimentos de reformulações e reflexões acerca do curso de
pedagogia, onde os educadores passaram a escrever sua própria história. (Brzezinski, 1996
apud FURLAN, 2008).
No mesmo ano ocorre o I Encontro Nacional em Belo Horizonte, onde surgiu a
discussão da base comum nacional, a qual permanece até hoje como proposta para a formação
dos educadores e que prevê a docência como base da formação de todo educador.
(ALMEIDA, 2008)
Em 1986, ocorre o II Encontro Nacional, onde foi definida que a base comum
nacional deveria abranger três dimensões como podemos ver em Almeida (2008, p.18):
a) a dimensão profissional que define a docência como base da
formação do educador quando afirma que “como professores,
devemos confluir num certo saber e num certo fazer”;
b) a dimensão política que aponta para a necessidade de os
profissionais do ensino estarem capacitados para repensar e recriar a
relação teoria prática, entender as relações educação-sociedade e o seu
papel na sociedade, “comprometidos com a superação das
desigualdades”; e
c) a dimensão epistemológica que “remete à natureza dos
profissionais da escola, instituição necessária à transmissão e à
elaboração de um saber, onde o científico deve ter um espaço
privilegiado” (CONARCFE 1988, apud FREITAS 1996, p. 69).
Como podemos ver em Almeida (2008, p. 19), o III Encontro realizado em 1988, em
Brasília, teve apenas um trabalho organizativo. No IV Encontro em 1989, em Belo Horizonte,
reafirmou os princípios gerais e formulou mais dois princípios:
a) os cursos de formação do educador deverão estruturar-se de forma a propiciar o
trabalho interdisciplinar e a iniciação científica no campo da pesquisa em educação;
b) paralelamente à política profissional haverá o desenvolvimento de uma política
científica que permita aos discentes o envolvimento significativo com a iniciação
científica no campo da pesquisa em ensino (CONARCFE 1989, apud FREITAS
1996, p.70).
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Em 1990 acontece o V Encontro em Belo Horizonte, tal encontro marcou um
importante momento no movimento dos educadores, pois nele foram aclaradas e reafirmadas
todas as tendências de reformulações curriculares, assim como foi criada a Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) em substituição à
Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores (CONARCFE),
criada em 1983. (ALMEIDA, 2008).
O VI Encontro em Belo Horizonte em 1992 formula de forma concreta uma proposta
para a política de formação do profissional da educação. Em Almeida (2008, p.20), podemos
ver os princípios apresentados pela ANFOPE:
a) A questão da formação do educador deve ser examinada de forma
contextualizada. Insere-se na crise educacional brasileira a qual constitui uma das
facetas de uma problemática mais ampla, expressão das condições econômicas,
políticas e sociais que configuram uma sociedade profundamente desigual e injusta
que vem esmagando a grande maioria da população e relegando-a a uma situação de
exploração e miséria.
b) A transformação do sistema educacional exige e supõe sua articulação com a
própria mudança estrutural da sociedade em busca de condições de vida justas,
democráticas e igualitárias para as classes populares. Ter presente estas amarras
mais amplas é fundamental para evitar que o debate da formação do educador
concentre-se apenas em questões técnicas. Esta etapa já foi vencida há muito tempo
pelo movimento.
c) É dever do Estado atribuir recursos financeiros adequados prioritariamente à
manutenção das instituições educacionais públicas, a fim de garantir o direito dos
cidadãos à qualidade e à gratuidade do ensino em todos os níveis.
d) A valorização dos profissionais da educação, decorrência da valorização social da
educação, é fator extremamente importante para viabilizar o compromisso com a
qualidade de ensino.
e) No movimento de luta pela democratização da sociedade brasileira está inserida a
necessidade da gestão democrática da escola e da educação, em todos os níveis e
esferas.
f) A autonomia universitária supõe a afirmação da liberdade acadêmica e científica,
da organização administrativa e da gerência de recursos materiais e financeiros. A
efetivação da autonomia universitária passa pela descentralização do poder de
decisão na área da educação, tanto a nível interno quanto externo (gestão
democrática). A autonomia não implica em que o Estado se descomprometa com a
manutenção e o desenvolvimento das instituições públicas de ensino.
g) Quanto aos cursos de formação de educadores, as instituições deverão ter
liberdade para propor e desenvolver experiências pedagógicas a partir de uma base
comum nacional.
h) Todos os cursos de formação do educador deverão ter uma base comum: são
todos professores. A docência constitui a base da identidade profissional de todo
educador.
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i) A teoria e a prática devem ser consideradas o núcleo integrador da formação do
educador, posto que devem ser trabalhadas de forma a constituírem unidade
indissociável, sem perder de vista o contexto social brasileiro.
j) Os cursos de formação do educador deverão ser estruturados de forma a propiciar
o trabalho interdisciplinar e a iniciação científica no campo da pesquisa em
educação (ANFOPE, 1992, p.8-9).

Em Almeida (2008) podemos ver que o VII Encontro ocorrido em Niterói em 1994
tinha como preocupação encaminhar questões sobre a política global de formação de
professores. O VIII Encontro realizado em Belo Horizonte em 1996 se aprofunda nas
questões apresentadas no VI e VII encontros.
Em Campinas ocorre o IX Encontro, realizado em 1998, onde se buscava uma
tentativa de sistematizar a base comum nacional:
a) sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus
fundamentos históricos, políticos e sociais bem como o domínio dos conteúdos a
serem ensinados pela escola (matemática, ciências, história, geografia, química, etc)
que permita a apropriação do processo de trabalho pedagógico, criando condições
de exercer a análise crítica da sociedade brasileira e da realidade educacional;
Conceber os cursos de formação dos profissionais da educação como momentos de
produção coletiva de conhecimento buscando para isso novas formas de organização
curricular nas várias instâncias de formação , em particular nas Licenciaturas cuja
estrutura atual fragmenta e separa, no tempo da formação e no espaço curricular, as
disciplinas "de conteúdo específico" das disciplinas "de conteúdo pedagógico e
educacional", teoria e prática, pesquisa e ensino, trabalho e estudo.
b) unidade entre teoria/prática que implica assumir uma postura em relação à
produção de conhecimento que impregna a organização curricular dos cursos, e não
se reduz à mera justa-posição da teoria e prática em uma grade curricular; teoria e
prática que perpassam todo o curso de formação e não apenas a prática de ensino, o
que implica em novas formas de organização curricular dos cursos de formação; a
ênfase no trabalho docente como base da formação e fonte dessa forma nova de
articulação teoria/prática; ênfase no desenvolvimento de metodologias para o ensino
dos conteúdos das áreas específicas; tomar o trabalho como princípio educativo na
formação profissional, revendo-se os estágios e sua relação com a rede pública e a
forma de organização do trabalho docente na escola ; e ênfase na pesquisa como
meio de produção de conhecimento e intervenção na prática social.
c) gestão democrática como instrumento de luta contra a gestão autoritária na
escola. O profissional da educação deve conhecer e vivenciar formas de gestão
democrática , entendida como "superação do conhecimento de administração
enquanto técnica, na direção de apreender o significado social das relações de poder
que se reproduzem no cotidiano da escola , nas relações entre os profissionais, entre
estes e os alunos, assim como na concepção e elaboração dos conteúdos
curriculares"(idem, ibidem).
d) compromisso social do profissional da educação, contra "concepções
educacionais obsoletas" e com ênfase na concepção sócio-histórica de educador,
estimulando a análise política da educação e das lutas históricas destes profissionais
professores articuladas com os movimentos sociais.
e) trabalho coletivo e interdisciplinar entre alunos e entre professores como eixo
norteador do trabalho docente na universidade e da redefinição da organização
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curricular; a vivência e a significação dessa forma de trabalho e produção de
conhecimento permite a apreensão dos elementos do trabalho pedagógico na escola
e das formas de construção do projeto pedagógico-curricular de responsabilidade do
coletivo escolar.
f) incorporar a concepção de formação continuada, em contraposição à idéia de
currículo extensivo, sem comprometer a formação teórica de qualidade, permitindo
que o aluno/professor retorne à Universidade, via cursos de extensão/especialização
a partir do contato com o mundo do trabalho (ANFOPE, 1998 apud ALMEIDA,
2008, p.24).

O X Encontro ocorreu em Brasília em 2000, onde como podemos ver em Almeida
(2008) foi apenas reafirmada a base comum nacional e debate as Diretrizes Curriculares para
a formação dos profissionais da Educação. Apenas em 2002 quando ocorre em Florianópolis
o XI Encontro, é que se discutem, especificamente, as Diretrizes para o Curso de Pedagogia,
quando discute a proposta elaborada conjuntamente e encaminhada ao CNE (Conselho
Nacional de Educação).
Em 2004 ocorre em Brasília o XII Encontro, onde foi procurado ampliar as discussões
acerca das implementações legais referentes às delimitações dos cursos de formação dos
educadores, reafirmando o caráter de referência propositiva da ANFOPE em relação às
políticas de formação. (ALMEIDA, 2008)
Apenas em 2006 que foram definidas as diretrizes curriculares do curso de pedagogia.
Em resumo, o espírito que presidiu à elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Pedagogia foi à consideração de que o pedagogo é um
docente formado em curso de literatura para atuar na “Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar,
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”
[...]. (SAVIANI, 2008, p.65.)

Deixando claro que o curso de pedagogia deve ser pautado na docência, as
habilitações foram extintas e o pedagogo terá uma formação teórica, diversidade de
conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso. (Furlan, 2008)
Por ter uma formação mais abrangente, o pedagogo ainda continua sendo formado
para atuar em espaços escolares, dentro e fora da sala de aula, e também em outros
espaços onde se fizer necessária a sua presença. Sua importância se faz notória
graças a uma formação integral, onde campos de conhecimento como História,
Psicologia, Sociologia, Filosofia e Política tornam este profissional preparado para
enfrentar a escola tal qual está posta hoje: diversificada. (FURLAN 2008, p. 3873.)

Levando em consideração toda a história da Pedagogia no Brasil e suas lutas,
podemos citar Silva (2014, p. 63):
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Historicamente, a Faculdade de Educação vem sendo construída como um espaço
político, social e pedagógico, um lugar impar destinado à formação de professores,
um lugar de inclusão social que potencializa outras oportunidades aos profissionais.
Ao se reposicionar, a FE enfrentou as práticas de desvalorização das ciências
humanas e sociais, revelando a lógica de priorização das ciências exatas e
posicionou-se como lócus de formação e de produção científica.

Em 09/06/2015, foram aprovadas pelo CP/CNE as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério. Como
podemos ver em Dourado (2015, p.315), as diretrizes se voltam para a necessidade de superar
a dicotomia entre a teoria e a prática e incentivando a articulação entre as políticas e
dinâmicas de organização, gestão e financiamento da educação.
Na direção de políticas mais orgânicas, as novas diretrizes curriculares ratificam
princípios e buscam contribuir para a melhoria da formação inicial e continuada os
profissionais do magistério ao definir a base comum nacional, demanda histórica de
entidades do campo educacional, como referência para a valorização dos
profissionais da educação no bojo da instituição de um subsistema de valorização
dos profissionais da educação envolvendo, de modo articulado, questões e políticas
atinentes a formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho.
As diretrizes aprovadas enfatizam a necessária articulação entre educação básica e
superior, bem como, a institucionalização de projeto pró- prio de formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério da educação básica, por parte das
instituições formadoras, tendo por eixo concepção formativa e indutora de
desenvolvimento institucional que redimensiona a formação desses profissionais a
partir de concepção de docência que inclui o exercício articulado nos processos
ensino e aprendizagem e na organização e gestão da educação básica. (DOURADO,
2015, p.315)

2.2 O curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP
O curso de pedagogia da Unicamp começou a funcionar em 1974, após o Professor
Marconi Freire Montezuma, responsável pelo departamento de educação, ter expedido em 05
de outubro de 1973 um ofício nº 1147/73 para o Reitor Zeferino Vaz onde foi solicitado
autorização para a instalação e funcionamento do Curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação da Unicamp. (COUTINHO, 2002)
Por sua vez, quando começou a funcionar, o curso tinha como característica formar
especialistas para a educação. O curso foi organizado através de três habilitações, como
podemos ver em Coutinho (2002): Orientação Educacional, Administração Escolar e
Supervisão Escolar. Apesar de não constar nos catálogos de graduação de 1974, 1975 e 1976
também continham a habilitação em Magistério, onde o licenciado em pedagogia poderia
atuar no primeiro e segundo grau. Em 1977, o catálogo do curso de pedagogia também
apresentava a habilitação de magistério da Escola Normal, onde o licenciado poderia dar
aulas na Escola Normal.
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Apenas em 04 de outubro de 1979 curso de pedagogia da Unicamp começou é que o
curso de pedagogia é reconhecido através da publicação no Diário Oficial da União sob o
decreto 80.480 assinado pelo presidente Ernesto Geisel. Onde o curso passou a ser organizado
em quatro habilitações: Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e
Magistério das Disciplinas Especializadas em 2º Grau. O currículo então era organizado em
dois blocos, um com todas as habilitações e outro específico a cada habilitação escolhida.
(COUTINHO 2002)
Em 1979 ocorre a primeira reformulação curricular do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da Unicamp. Um grupo de professores elaborou um projeto de
pesquisa sobre currículos dos cursos de pedagogia e submeteu-os ao INEP em 1978.
(COUTINHO, 2002)
Como vemos em Coutinho (2002) em meio a debates e pesquisas com o intuito de
redefinir o currículo do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp acontece
o I Seminário de Educação Brasileira na FE/Unicamp, que foi organizado para o lançamento
da revista “Educação e Sociedade” e foi realizado de 20 a 22 de novembro de 1978.
O currículo de 1979 continuou organizado através das quatro habilitações, vistas
acima, porém dividido em duas partes: disciplinas de fundamentos que eram História da
Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e Psicologia da Educação; e
disciplinas específicas que continham as especificidades de cada habilitação além da inclusão
dos estágios. (COUTINHO, 2002)
De 1983 a 1984 ocorreu na Faculdade de Educação da Unicamp o I Encontro
Nacional da CONARCFE, que tinha como objetivo fazer mudanças na Habilitação
Magistério do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp. (COUTINHO,
2002)
Como podemos ver em Coutinho (2002, p. 74) no fim das reformulações, as alterações
que se seguiram foram:
1. a introdução das cinco didáticas específicas como obrigatórias para os alunos de
Habilitação Magistério.
2. a introdução de Metodologia, Ciência e Sociedade e da Didática Integrada
(disciplina oferecida somente uma vez)
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3. ampliação da carga horária de Metodologia de Ensino de 1º grau de 4hs para 8hs
(4 teóricas e 4 práticas)
4. ampliação do número de oras de estágio de 6 horas semanais para 12 horas
semanais (180 hs/semestrais-360 has/anuais), incluídas na carga horária do aluno.

A partir de 1986 inicia-se um processo de avaliação dos cursos de graduação e
incentivo a implantação dos cursos noturnos. O documento “Elementos para a Reformulação
do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp (1987)” serviu como base
para a elaboração curricular do curso noturno que foi implementado em 1991, possibilitando
a mudança curricular de 1992 do curso diurno. (COUTINHO, 2002).
Como vemos em Coutinho (2002), o curso de pedagogia passa a ser organizado em
dois momentos: o primeiro que compreende o curso comum com as chamadas disciplinas de
“fundamentos” que eram História da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da
Educação e Filosofia da Educação, e o segundo incluindo as disciplinas obrigatórias da
segunda habilitação escolhidas pelo aluno que podiam ser Magistérios da séries iniciais do
primeiro grau, Administração Escolas, Supervisão Escolar, Magistério para educação préescolar e Educação Especial – formação de professores de deficientes mentais.
A duração do curso era de 9 semestres (4 anos e meio) tanto para o diurno quanto
para o noturno sendo que em todos os semestres há disciplinas do “eixo prático do
currículo” (Pesquisa e Prática Pedagógica I, II, III; Prática de Ensino do I Grau;
Estágios; Didática; Metodologia do I Grau), tendo como função articular os
fundamentos teóricos com a prática pedagógica. O estágio era realizado nas duas
habilitações escolhidas: Magistério (obrigatório) e a segunda habilitação.
(COUTINHO, 2002, p. 80).

De 1996 a 1998 ocorreu o processo de reformulação curricular do Curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da Unicamp, onde foram propostas as seguintes estruturas de
interação social para tomar as decisões finais no processo decisório. Como podemos ver em
Coutinho (2002, p. 81):
a) Congregação; [...] b) Direção; [...] c) Coordenação; [...] d) Conselho
interdeparmental; [...] e) Comissão de pedagogia; [...] f) Comissão Ampliada; [...] g)
Comissões auxiliares da Comissão Ampliada; [...] h) Departamentos da Faculdade
de Educação da Unicamp; [...] i) Centro Acadêmico da Pedagogia.

Em 1996 é iniciada a reformulação curricular do Curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação da Unicamp. Em 1997 a primeira versão do currículo estava pronta e foi
apresentada à Comunidade Acadêmica, mas apenas em 1998 a reformulação do currículo foi
implementada.
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Com a reformulação que ocorreu, algumas disciplinas do “eixo prático” foram
modificadas. Como podemos ver em Coutinho (2002) as disciplinas de Pesquisa e Prática
Pedagógica (I, II, III) passam a ser chamadas de Pesquisa Pedagógica e foram diminuídas
para apenas duas (I e II); a Prática de Ensino de I Grau passou a ser Prática de Ensino nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental; o Estágio por sua vez passou a ser feito em diversas
áreas de atuação do pedagogo (Magistério, Administração Escolar, Educação Infantil,
Educação Não-Formal). O currículo então passa a se basear no Magistério das Séries Iniciais
do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), desta forma algumas antigas habilitações passam a ser
parte do currículo com o objetivo de dar ao curso uma visão global da Instituição Escolar.
No currículo há, portanto, várias disciplinas de Fundamentos metodológicos
(Alfabetização, Matemática, Ciências, História e Geografia), Didática, Metodologia
de Ensino, Estágio, Estrutura e Funcionamento da Educação Báscia, Planejamento
Educional, Administração Escolar, além das chamadas disciplinas de
“fundamentos”( História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da
Educação e Psicologia da Educação). (COUTINHO, 2002, p.94).

Em 2006, a publicação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia
demandou uma revisão de alguns aspectos curriculares do curso de pedagogia da Unicamp,
como podemos ver em Jeffrey, Assis e Grandin (2016):
No caso da Pedagogia a expressão “prática” deixa de ser algo difuso e toma corpo
diante de um longo rol de aptidões determinadas no artigo 5º da Resolução CNE/CP
n.º 1 de 2006, que vão desde princípios e valores até atividades específicas de
docência e gestão. Também como indicativo da Resolução anterior, dita-se como
deve se constituir o curso, organizado por três núcleos, quais sejam: de estudos
básicos, de aprofundamento e diversificação de estudos e de estudos integradores
(art. 6º, I, II e III Resolução CNE/CP n.º 1 de 2006).

A reforma curricular de 2008 incoporou aos príncipios da reforma curricular de 1998,
que consistiam em:
 A docência torna-se base para a formação do pedagogo;
 A proposta de uma formação integrada e multidisciplinar, superando a
fragmentação existente com as habilitações específicas;
 A incorporação da gestão como componente central da formação;
 A ampliação da perspectiva de formação do pedagogo para além da visão
disciplinar;
 Destaca a centralidade da pesquisa e do estágio curricular para o processo de
formação;
 Ampliação de carga horária para a formação em Pedagogia.
(Faculdade de Educação, 2016 apud JEFFREY, ASSIS e GRANDIN, 2016).

Os seguintes aspectos:
 Eixo da pesquisa vinculada à prática desde o primeiro semestre do curso;
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 Adoção de uma perspectiva multidisciplinar e de trabalho coletivo no processo
formativo;
 Valorização de experiências não disciplinares de formação;
 Reformulação dos
interdisciplinaridade;

núcleos

temáticos,

mantendo-se

o

princípio

da

 Reorganização da nomenclatura, ementas e período de oferta das disciplinas.
 Delimitação do lócus e forma de registro do estágio curricular supervisionado:
a) Estágios que contemplem o ensino, bem como a vivência na escola em sua
totalidade, em que se inclui a gestão democrática, o projeto político pedagógico e
outras dimensões do cotidiano escolar;
b) Estágio que contemple a educação infantil, as séries iniciais do ensino
fundamental, a educação de jovens e adultos, além dos espaços e experiências de
educação não-escolar e não-formal;
c) A necessidade de elaboração de um projeto de estágio que possibilite o
estabelecimento de convênios com as redes públicas e que não seja dependente de
iniciativas individuais, quer seja do professor, quer seja do aluno. Nesta perspectiva,
é importante que as escolas conveniadas participem da construção de uma proposta
de estágio, e que se estabeleça uma relação de reciprocidade entre as mesmas e a
Faculdade de Educação;
d) A formulação de uma proposta de estágio curricular supervisionado que
contemplasse a Faculdade de Educação coletivamente.
e) Realização do estágio curricular supervisionado, a partir do 5o semestre do curso,
a fim de permitir a imersão do aluno nos contextos mencionados. (JEFFREY,
ASSIS e GRANDIN, 2016)

Este novo currículo foi implementado em 2008 sendo reconhecido pela Portaria CEESP n. 289 de 01/07/2011. Recentemente o curso foi recredenciado novamente pela CEE-SP,
ocorrendo uma discussão sobre a reformulação curricular na Faculdade de Educação.
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3. A Educação Especial/Inclusiva no curso de Pedagogia da UNICAMP
A promulgação da atual LDBEN (Brasil, 1996a apud Bueno, 2011, p.190), trouxe
pela primeira vez um capítulo integralmente dedicado à educação especial, trazendo a
discussão acerca da formação de professores. A partir da promulgação da Resolução n.
2/2001, foi regulamentado que:
- professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação,
de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial. (§
2º do Art. 18)
- professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram
competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir,
implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização,
adaptação curricular, procedimentos didáticos Pedagógicos e práticas alternativas,
(...), bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum. (§ 3°
do Art. 18) (BUENO, 2011, p.190).

Com o fim das habilitações nos cursos de pedagogia pelas Diretrizes Curriculares do
Curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP Nº 1/2006, que incluiu as habilitações em Educação
Especial (Deimling, 2013, p.245), os cursos deveriam elaborar um novo projeto político
pedagógico que utilizasse as extintas habilitações como novas disciplinas para formação do
pedagogo, como podemos ver em Deimling (2013, p.244):
Como atribuições do pedagogo, as Diretrizes definem: lecionar na Educação Infantil
e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, atuar na gestão educacional, em
espaços não escolares, realizar pesquisas dentro do campo educativo, além de
atender a novas demandas da sociedade como o reconhecimento à diversidade –
compreendida como as diferentes peculiaridades do ser humano, características
físicas, culturais, sociais, religiosas, entre outras – e contribuir para superação de
exclusões e preconceitos a essas diferenças (Brasil, 2006).

Já em relação à educação especial, pouco foi comentado nas Diretrizes, no caso o
assunto só é abordado em dois artigos:
[...] artigo 5º, inciso X – “demonstrar consciência da diversidade, respeitando as
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas
geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre
outras” e artigo 8º, inciso III – “atividades complementares envolvendo [...]
opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a educação do
campo, a educação indígena, a educação em remanescentes de quilombos, em
organizações não-governamentais, escolares e não-escolares, públicas e privadas”.
(Saviani, 2009 apud DEIMLING, 2013, p.244).

Desta forma, na formação em pedagogia, o(a) professor(a) deve obter conhecimentos
sobre o desenvolvimento de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo
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aqueles que possam apresentar NEE3 em alguma das dimensões citadas. Incluem-se também a
necessidade de estar capacitado para trabalhar com alunos utilizem LIBRAS. (Deimling,
2013, p. 244).
[...] não é função do curso de Pedagogia formar especialistas em Educação Especial.
No entanto, consideramos ser necessário que esses cursos ofereçam aos futuros
professores os conhecimentos básicos sobre esses diferentes códigos de linguagem –
ou, ao menos, uma discussão sobre a existência e importância de cada um deles –, a
fim de prepará- los, mesmo que minimamente, para a atuação com alunos que
apresentem diferentes tipos de NEE. (DEIMLING, 2013, p. 244).

Sendo assim, os(as) professores(as) devem ao menos: “conhecerem as políticas de
educação inclusiva e compreenderem suas implicações organizacionais e pedagógicas, para a
democratização da Educação Básica no país. A inclusão não é uma modalidade, mas um
princípio do trabalho educativo” (Brasil, 2005b, p. 12 apud Deimling, 2013, p. 244).
Para que isso ocorra é necessário que durante a sua formação os(as) professores(as)
tenham disciplinas que abordem o tema. Não é necessário que existam disciplinas que
trabalhem estritamente o tema, mas que todas as disciplinas presentes no currículo do curso
de pedagogia abordem de alguma forma durante seu percurso a Educação Especial/Inclusiva.
Desta forma, o estudante teria a vivência em todos os campos da pedagogia para discutir a
Educação Especial.
No curso de pedagogia da Unicamp existem duas disciplinas obrigatórias, para que a
Educação Especial/Inclusiva esteja em pauta durante a formação dos pedagogos, as
disciplinas são: EP 348 - Educação Especial e Inclusão e EP 529 - Educação de Surdos e
Língua Brasileira de Sinais, as mesmas são apresentas nos últimos dois semestres do curso de
pedagogia.

3

Optamos por utilizar o termo pessoa/criança/aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) para
designar os alunos da Educação Especial, ou seja, educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em conformidade com o documento sobre a Política Nacional
de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008). Vale ressaltar que o termo “aluno com
necessidades educacionais especiais” tem como referência o documento que estabelece as “Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica”, de 2001. (Deimling, 2013, p. 239)
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Disciplinas Obrigatórias do Currículo do
Curso de Pedagogia da Unicamp
Obrigatórias Gerais

Obrigatórias destinadas a trabalhar a Educação Especial/Inclusiva
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2
Diurno e Noturno

Figura 1: Grade Curricular do ano de 2012

Existem também duas disciplinas eletivas que são oferecidas em semestres aleatórios
para os alunos, que são: EP 528 - Educação de Surdos e Língua Brasileira de Sinais e EP 810
– Seminário de Educação Especial.
Neste caso o curso de pedagogia da Unicamp oportuniza aos futuros(as)
pedagogos(as) a oportunidade de estar em contato com o tema pelo menos duas vezes ao
longo do curso, podendo ser prolongada para quatro vezes caso haja a disponibilidade das
eletivas serem oferecidas.
Sendo assim, ao pesquisar e analisar as ementas das disciplinas oferecidas pelo curso
de pedagogia da Unicamp houve a oportunidade de verificar os programas de aulas
produzidos pelos(as) professores(as), para analisar se o tema Educação Especial/Inclusiva é
trabalhado apenas nas quatro disciplinas expostas acima ou se o tema é trabalhado em outras
disciplinas. Ao analisar os programas de curso das disciplinas dos anos de 2010 a 2015, que
estão estruturados e baseados na Reforma Curricular de 2008, tais análises podem ser
consultadas nos Apêndices A, B, C, D, E e F, e na sequência deste capítulo.
As estruturas utilizadas para analisar as disciplinas e construir os apêndices foram:


Ano de oferecimento das disciplinas;
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Códigos4 (e turmas, quando disponível) das disciplinas;
As analises foram feitas de forma a observar quando e quantas vezes o tema Educação

Especial apareceria, utilizando as categorias a seguir:


Aparece no título da Disciplina



Aborda o tema na ementa da Disciplina



Aparece no programa da Disciplina
Ao analisar a ementa das disciplinas apenas as quatro disciplinas citadas acima o

abordam de alguma forma, então faz-se atenção ao programa de todas as outras disciplinas,
pois apenas se o(a) professor(a) tivesse o interesse em trabalhar com o tema o mesmo
apareceria em algum momento.
O Apêndice A apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2010. Neste ano apenas duas disciplinas abordaram de alguma forma o tema, a EP 528 que já
foi mencionada anteriormente e a EP 165 que abordou o tema ao longo da bibliografia do seu
programa de curso.
O Apêndice B apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2011. Apenas as duas disciplinas obrigatórias EP 348 e EP 529, abordaram o tema durante
todo o ano.
O Apêndice C apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2012. As únicas disciplinas que abordam o tema são EP 165, já citada anteriormente, através
da bibliografia do seu programa de curso e a EP 810 citada anteriormente por ser a eletiva
sobre Educação Especial.
O Apêndice D apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2013. Apenas a disciplina EP 529, obrigatória do curso, aborda o tema.
O Apêndice E apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2014. Assim como ocorreu no Apêndice D a única disciplina que trabalhou o tema ao longo
do ano foi a disciplina obrigatória EP 529.
4

Por questões éticas preferimos informar os códigos das disciplinas evitando a identificação e exposição
desnecessária dos docentes.
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O Apêndice F apresenta as disciplinas do primeiro e segundo semestres do ano de
2015. Neste ano três disciplinas abordaram o tema, a obrigatória EP 348, a Eletiva EP 810 e a
disciplina EP 129 que abordou o tema através da bibliografia de seu programa.
Como podemos ver ao longo dos anos de 2010 a 2015, dos aproximadamente 262
programas de disciplinas analisados e utilizados pelos(as) professores(as), o tema Educação
Especial/Inclusiva foi abordado por apenas onze vezes, sendo que duas disciplinas que não
são destinadas a tratar do tema se propuseram a trabalhar com a Educação Especial/Inclusiva
ao longo do semestre.
300

250
Total de disciplinas analisadas:
262

200

Disciplinas que NÃO
ABORDARAM o tema Educação
Especial/Inclusiva: 251

150

100

Disciplinas que ABORDARAM o
tema Educação
Especial/Inclusiva: 11

50

0
Resultado das análises das disciplinas

Como podemos ver no gráfico abaixo, de 2010 a 2015 apenas 4% das disciplinas
abordaram o tema:
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Análise dos programas das disciplinas de 2010 a 2015

4%

Disciplinas que NÃO
ABORDARAM o tema Educação
Especial/Inclusiva
Disciplinas que ABORDARAM o
tema Educação
Especial/Inclusiva

96%

Se separarmos as disciplinas destinadas a trabalhar o tema, das duas únicas que se
propuseram a abordar o tema teremos o seguinte gráfico:

Disciplinas que trabalharam a Educação Especial/Inclusiva
de 2010 a 2015
3%

1%

Disciplinas que NÃO ABORDAM
o tema Educação
Especial/Inclusiva
Disciplinas DEDICADAS a
trabalhar o tema Educação
Especial/Inclusiva

96%

Disciplinas que se
PROPUSERAM TRABALHAR o
tema Educação
Especial/Inclusiva

Como podemos ver o tema Educação Especial/Inclusiva é abordado em apenas 3% de
todo o curso, sendo que das disciplinas dedicadas a trabalhar o tema, apenas duas são
obrigatórias, o que diminui mais ainda essa porcentagem. Tal fato se torna um problema,
levando em consideração a necessidade das pessoas com deficiências, pois ao ter tão pouco
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contato com o tema, os formandos em pedagogia terão que procurar nas formações
continuadas formas de se preparar para trabalhar com a diversidade em sala de aula e na
instituição escolar.
Como podemos ver em Bueno (2011, p.135)
Se a perspectiva da inclusão dessas crianças implica, portanto, a preparação do
professor da classe regular, ainda por muito tempo permanecerá a necessidade do
concurso conjunto de professores especializados. Mesmo e se os sistemas de ensino
tiverem atingido níveis elevados de qualidade e de preparação de professores do
ensino regular para a absorção de crianças com necessidades educativas especiais,
haverá necessidades de educadores especiais que deverão se responsabilizar pela
formação dos primeiros.
Assim, tanto do ponto de vista das necessidades atuais quanto em termos de uma
visão prospectiva em relação à inclusão de crianças com necessidades educativas
especiais, nada justifica o fim da educação especial, como se o nosso sistema de
ensino estivesse totalmente preparado para receber essas crianças, e mais, por partir
de uma perspectiva ilusória, de que, resolvidos ou pelo menos encaminhados de
forma mais satisfatória, os problemas que atingem a escola brasileira, a inclusão das
crianças com necessidades educativas especiais pudesse ser feita sem levar em conta
determinadas especificidades.

Desta forma, para que a escola inclusiva que tanto se almeja seja vista funcionando de
forma plena, será necessário um trabalho em conjunto entre professor regular e professor
especialista, dentro de uma escola preparada para trabalhar com a inclusão desses alunos.
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Considerações Finais
Infelizmente como podemos constatar o tema é pouco abordado nos cursos de
pedagogia, incluindo a Faculdade de Educação da UNICAMP. Apesar de sua importância
social em uma parcela importante da categoria estudantil, ainda assim pouco se discute se
ensina e aprende sobre o tema.
Tal constatação nos mostra a dificuldade que o(a) professor(a) regular enfrenta, já que
a escola inclusiva, proposta pelas Diretrizes Nacionais de Educação, precisa de professores
regulares capacitados para trabalhar com os alunos especiais e com o(a) professor(a)
especialista. Com o pequeno contato que os mesmos têm durante sua formação, tudo se torna
mais difícil tanto para o(a) professor(a) quanto para o aluno especial.
Como podemos ver em Bueno (2011, p.142):
Com relação à inclusão dos alunos no ensino regular, não se pode deixar de
considerar:

que a perspectiva de inclusão exige modificações profundas nos sistemas de
ensino que não se podem ater somente às pretensas dificuldades das crianças com
necessidades educativas especiais, mas que precisam se estender aos processos de
exclusão da mais variada gama de crianças;

que essas modificações não podem ser estabelecidas por decreto, no
afogadilho das paixões ou de interesses corporativos ou meramente eleitorais, mas
demandam ousadia, por um lado, e prudência, por outro;

que uma política efetiva de educação inclusiva deve ser gradativa, contínua,
sistemática e planejada, na perspectiva de oferecer, às crianças com necessidades
educativas especiais, educação de qualidade;



que a gradatividade e a prudência não podem servir de escudo para a
manutenção, sem razão, de processos segregados de ensino.

A discussão em relação à Educação Especial deve ser pensada não apenas através das
necessidades dos alunos especiais, mas também através das necessidades formativas dos(as)
professores(as). Uma formação inicial pouco aprofundada no tema é o motivo pelo qual
muito se discute acerca da inclusão escolar. Quando o(a) professor(a) não é capacitado para
trabalhar com alunos especiais vários problemas são acarretados incluindo a dificuldade do
aluno especial em se sentir incluído dentro de sala de aula.
Desta forma um dos vários problemas que teremos que enfrentar e discutir em relação
à educação especial/inclusiva é a formação do(a) professor(a). Pois atualmente, como vimos
anteriormente, muitas leis são feitas para que a inclusão escolar aconteça, mas se não temos a
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oportunidade de discuti-las mesmo que durante a nossa formação, pouco poderá ser feito para
que as mesmas sejam colocadas em prática.
O permanente movimento na sociedade humana implica no redimensionamento de
papeis das agências ou instituições sociais e dos profissionais que as integram.
Nesse contexto a formação de professores passa por uma redefinição das
competências e das principais funções a eles atribuídas. A formação inicial, bem
como a formação continuada de professores visando a inclusão de todos os alunos e
o acesso deles ao ensino superior, precisa levar em conta princípios de base que os
instrumentalizem para a organização do ensino e a gestão da classe, bem como,
princípios éticos, políticos e filosóficos que permitam a esses profissionais
compreenderem o papel deles e da escola frente ao desafio de formar uma nova
geração capaz de responder as demandas do nosso século. No que consiste a
educação, o cotidiano da escola e da sala de aula exige que o professor seja capaz de
organizar as situações de aprendizagem considerando a diversidade de seus alunos.
(FIGUEIREDO, 2008, p.141)

Através dos gráficos, apresentados no capítulo anterior, podemos perceber que ao
longo dos anos de 2010 a 2015, apenas 1% das disciplinas que não são dedicadas ao tema
Educação Especial/Inclusiva se propuseram a trabalhar com o mesmo, agravando ainda mais
o problema em relação à formação dos pedagogos. O ideal seria que a Educação
Especial/Inclusiva aparecesse nas propostas de trabalho de todas as disciplinas durante o
processo de formação e não excluir o tema constantemente como pode ser visto através dos
gráficos acima.
Porém, podemos considerar que para alguns docentes seja inviável trabalhar com o
tema, sendo assim seria interessante que algumas disciplinas chave, como os estágios,
direcionassem os futuros pedagogos para terem uma vivência dentro da escola com pessoas
público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva, possibilitando a problematização
teórico-prática da Educação Especial/Inclusiva.
Além de uma disciplina de estágio com recorte mais específico no público-alvo da
Educação Especial/Inclusiva, sugerimos para uma formação mais completa e compreensiva
acerca da problemática educacional em questão, a criação de uma disciplina que tematize os
fundamentos da Educação Especial/Inclusiva.
Assim, além das duas disciplinas obrigatórias (EP 348 e EP 529) teríamos mais duas
disciplinas obrigatórias relacionadas ao tema, o que totalizaria quatro disciplinas, as quais
perpassariam o currículo abordando a problemática da educação especial/inclusiva e seus
desafios, desde os fundamentos até prática pedagógica nas escolas da cidade de Campinas e
Região.
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Com essas oportunidades, defendemos que os estudantes da Pedagogia formados pela
UNICAMP teriam melhores condições de compreender e enfrentar o fenômeno da “inclusãoexcludente” ou “dos excluídos da inclusão”, e assim, contribuindo de forma mais concreta
para a constituição de uma escola brasileira de caráter democrático.
O tema Educação Especial tem de ser abordado mais a sério, dentro das FE5s e em
todas as disciplinas presentes no curso, pois trazem algum tipo informação pertinente da
formação educacional dos alunos, ou seja, toda disciplina que tem a sua importância dentro
da sala de aula regular deve ser discutido também no âmbito da educação especial/inclusiva.
Pois se a educação especial é tratada de forma inclusiva não existe motivo para ser estudada a
partir de uma perspectiva exclusiva.
O assunto necessita de mais discussão e não pode ser colocado de lado já que diz
respeito ao futuro de cidadãos(ãs) da sociedade do século XXI.

5
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APÊNDICE A

2010 – 1º e 2º Semestres

Código e turma
da Disciplina

Aparece no
título da
Disciplina

Aborda o tema
na ementa da
Disciplina

Aparece no
programa da
Disciplina

EP 110

Não

Não

Não

EP 129

Não

Não

Não

EP 130

Não

Não

Não

EP 142 – C

Não

Não

Não

EP 142 – A

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Sim. Aborda o
assunto na
discussão sobre
“O Sistema
Educacional
Brasileiro”.

EP 315

Não

Não

Não

EP 317

Não

Não

Não

EP 317 – B

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não

EP 340

Não

Não

Não

EP 376

Não

Não

Não

EP 412

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não
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EP 471 – A e B6

Não

Não

Não

EP 815 – A

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 145

Não

Não

Não

EP 153 – B

Não

Não

Não

EP 164 – A

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 176 – A

Não

Não

Não

EP 204

Não

Não

Não

EP 206 – B

Não

Não

Não

EP 206

Não

Não

Não

EP 226

Não

Não

Não

EP 230 – A

Não

Não

Não

EP 230

Não

Não

Não

EP 340 – A

Não

Não

Não

EP 347 – A

Não

Não

Não

EP 372 – A

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 473 – A

Não

Não

Não

6

Todo código de disciplinas que tem mais de uma turma consigo se dá, porque o mesmo programa foi
utilizado em todas as turmas.
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EP 528

Sim: Educação de
Surdos e Língua
Brasileira de
Sinais

Sim.

Sim. Através da
bibliografia
obrigatória.

EP 790 - A

Não

Não

Não

EP 887 – B

Não

Não

Não

EP 911 – A

Não

Não

Não

EP 911 – B

Não

Não

Não
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APÊNDICE B

2011 – 1º e 2º Semestres

Código e turma da
Disciplina

Aparece no título da
Disciplina

Aborda o tema na
ementa da
Disciplina

Aparece no
programa da
Disciplina

EP 110

Não

Não

Não

EP 129

Não

Não

Não

EP 130 – B

Não

Não

Não

EP 130

Não

Não

Não

EP 140

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 146 – A

Não

Não

Não

EP 152

Não

Não

Não

EP 162 – A

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 175

Não

Não

Não

EP 226

Não

Não

Não

EP 226 – A

Não

Não

Não

EP 315 – A e B

Não

Não

Não

EP 317

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não
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EP 347

Não

Não

Não

EP 348 – A

Sim: Educação
Especial e Inclusão.

Sim.

Sim, através da
bibliografia
obrigatória e nas
atividades propostas.

EP 376 - A

Não

Não

Não

EP 376 – C

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 471 – A e B

Não

Não

Não

EP 473

Não

Não

Não

EP 142 – A

Não

Não

Não

EP 144

Não

Não

Não

EP 153 – B

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 166 – A

Não

Não

Não

EP 210 – A

Não

Não

Não

EP 230 – A

Não

Não

Não

EP 230

Não

Não

Não

EP 316 – A e B

Não

Não

Não

EP 333

Não

Não

Não

EP 372 – A e B

Não

Não

Não

EP 377 – D

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não
49

EP 567

Não

Não

Não

EP 529

Sim: Educação de
Surdos e Língua
Brasileira de Sinais

Sim.

Sim. Através da
bibliografia.

EP 790 – A

Não

Não

Não

EP 854 – A

Não

Não

Não

EP 911 – B e C

Não

Não

Não

EP 911 – A

Não

Não

Não

EP 914

Não

Não

Não
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APÊNDICE C

2012 – 1º e 2º Semestres

Código e turma da
Disciplina

Aparece no título
da Disciplina

Aborda o tema na
ementa da Disciplina

Aparece no
programa da
Disciplina

EP 107

Não

Não

Não

EP 110 – B

Não

Não

Não

EP 129 – A

Não

Não

Não

EP 130 – A

Não

Não

Não

EP 139

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 162 – A

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não

EP 340 – B

Não

Não

Não

EP 376 – A e C

Não

Não

Não

EP 412

Não

Não

Não

EP 471 – A e B

Não

Não

Não

EP 472 – A

Não

Não

Não

EP 472 – B

Não

Não

Não

EP 473

Não

Não

Não
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EP 566 – A

Não

Não

Não

EP 790 - A

Não

Não

Não

EP 887

Não

Não

Não

EP 910 – B e D

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 912 – A, B, C e
D

Não

Não

Não

EP 914 – A e B

Não

Não

Não

EP 128

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 158

Não

Não

Não

EP 165 – A

Não

Não

Sim. Aborda o
assunto na discussão
sobre “O Sistema
Educacional
Brasileiro”.

EP 230 – A

Não

Não

Não

EP 230

Não

Não

Não

EP 316 – A

Não

Não

Não

EP 316 - B

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não

EP 340

Não

Não

Não

EP 372

Não

Não

Não

EP 377

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não
52

EP 515 - A

Não

Não

Não

EP 567

Não

Não

Não

EP 567 – B

Não

Não

Não

EP 711

Não

Não

Não

EP 810 – A

Sim: Seminário de
Ed. Especial.

Sim

Sim. Através da
bibliografia
obrigatória e da
filmografia utilizada
em sala de aula.

EP 911 – A

Não

Não

Não

EP 913 – A,B,C e
D

Não

Não

Não

EP 914 - A

Não

Não

Não
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APÊNDICE D

2013 – 1º e 2º Semestres

Código e turma da
Disciplina

Aparece no título
da Disciplina

Aborda o tema na
ementa da
Disciplina

Aparece no
programa da
Disciplina

EP 110 – B

Não

Não

Não

EP 129

Não

Não

Não

EP 130 – A

Não

Não

Não

EP 130

Não

Não

Não

EP 139

Não

Não

Não

EP 140 – B

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 152 – A

Não

Não

Não

EP 152 – B

Não

Não

Não

EP 162 – A

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 315 – A

Não

Não

Não

EP 315 – B

Não

Não

Não

EP 317 – A

Não

Não

Não

EP 317 – B

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não

EP 376 – C

Não

Não

Não
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EP 376 – B

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 471 – A e B

Não

Não

Não

EP 472 – A e B

Não

Não

Não

EP 790 – A

Não

Não

Não

EP 814 - A

Não

Não

Não

EP 854

Não

Não

Não

EP 887

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 912 – A, B, C e D Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 167

Não

Não

Não

EP 210

Não

Não

Não

EP 230 – B

Não

Não

Não

EP 316 – B

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 473

Não

Não

Não

EP 474

Não

Não

Não

EP 529 – B

Sim: Educação de
Surdos e Língua
Brasileira de Sinais

Sim.

Sim. Através da
bibliografia.
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EP 568

Não

Não

Não

EP 790 – A

Não

Não

Não

EP 887

Não

Não

Não

EP 911 – A

Não

Não

Não

EP 911 – C

Não

Não

Não
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Apêndice E

2014 – 1º e 2º Semestres

Código e turma da
Disciplina

Aparece no título da
Disciplina

Aborda o tema na
ementa da
Disciplina

Aparece no
programa da
Disciplina

EP 887

Não

Não

Não

EP 914

Não

Não

Não

EP 107

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 107

Não

Não

Não

EP 110

Não

Não

Não

EP 130 – A e B

Não

Não

Não

EP 139 – A

Não

Não

Não

EP 140 – A e B

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 162 – A

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 168

Não

Não

Não

EP 226

Não

Não

Não

EP 315

Não

Não

Não

EP 317

Não

Não

Não
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EP 376 – A

Não

Não

Não

EP 376 – B

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 472 – A

Não

Não

Não

EP 472 – B

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 912 – C e D

Não

Não

Não

EP 128

Não

Não

Não

EP 153 – B

Não

Não

Não

EP 158

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 167

Não

Não

Não

EP 230 – A

Não

Não

Não

EP 340

Não

Não

Não

EP 347

Não

Não

Não

EP 377 – B e D

Não

Não

Não

EP 473

Não

Não

Não

EP 529

Sim: Educação de
Surdos e Língua
Brasileira de Sinais

Sim.

Sim. Através da
bibliografia
obrigatória sobre o
tema de inclusão.

EP 531

Não

Não

Não

EP 566 – B

Não

Não

Não

EP 567 – B

Não

Não

Não
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EP 887

Não

Não

Não

EP 911

Não

Não

Não

EP 913

Não

Não

Não

EP 914

Não

Não

Não

EP 811

Não

Não

Não
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APÊNDICE F

2015 – 1º e 2º Semestres
Código e turma
da Disciplina

Aparece no título
da Disciplina

Aborda o tema na
ementa da Disciplina

Aparece no programa
da Disciplina

EP 107 – A

Não

Não

Não

EP 110 – A

Não

Não

Não

EP 129 – B

Não

Não

Sim. Através de textos
do Vygotsky.

EP 129 – A

Não

Não

Não

EP 130 – A

Não

Não

Não

EP 139 – B

Não

Não

Não

EP 140 – A e B

Não

Não

Não

EP 340

Não

Não

Não

EP 142

Não

Não

Não

EP 152

Não

Não

Não

EP 162 – A

Não

Não

Não

EP 162 – B

Não

Não

Não

EP 164

Não

Não

Não

EP 165 – A

Não

Não

Não

EP 167 – A

Não

Não

Não

EP 168 – A

Não

Não

Não

EP 315 – A

Não

Não

Não

EP 315 – B

Não

Não

Não

EP 317 – A

Não

Não

Não

EP 317

Não

Não

Não

EP 330 – A

Não

Não

Não

EP 347

Não

Não

Não
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EP 348 – A

Sim: Educação
Especial e Inclusão

Sim.

Sim. Através da
bibliografia e
seminários.

EP 348 – B

Sim: Educação
Especial e Inclusão

Sim.

Sim. Através da
bibliografia e
seminários.

EP 376 - A

Não

Não

Não

EP 376

Não

Não

Não

EP 376 – C

Não

Não

Não

EP 412 – A

Não

Não

Não

EP 445

Não

Não

Não

EP 471 – A e B

Não

Não

Não

EP 790 – A

Não

Não

Não

EP 854 – A

Não

Não

Não

EP 910 – A

Não

Não

Não

EP 910

Não

Não

Não

EP 910 – B

Não

Não

Não

EP 912 – A, B e C

Não

Não

Não

EP 377 – D

Não

Não

Não

EP 153

Não

Não

Não

EP 153 – A

Não

Não

Não

EP 165

Não

Não

Não

EP 210

Não

Não

Não

EP 319 – B

Não

Não

Não

EP 568 – A e B

Não

Não

Não

EP 810 – A e B

Sim: Seminários de
Ed. Especial.

Sim

Sim. Através da
bibliografia, seminários
e palestras.

EP 911

Não

Não

Não

EP 994

Não

Não

Não
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