
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A PEDAGOGIA NO ENSINO SUPERIORTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE AURIFLAMAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LETICIA RAMOS SILVA, BRUNA RODRIGUES FERREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOÃO ANGELO SEGANTIN, JOSLAINE APARECIDA REGIOLI DE ANGELIS,
SILVIA MARA ANTONIASSI SEGANTIN
ORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo discutir a respeito da formação que o curso 

de Pedagogia traz à prática da Educação Inclusiva. Desta forma pretende: Reafirmar 

a educação especial como parte integrante e indissociável do curso de formação do 

profissional da educação; Analisar de que forma é trabalhada a questão da inclusão; 

Ressaltar a importância de uma didática mais abrangente á educação especial; 

Buscar conhecimentos para integrar-se a inclusão; Analisar a ementa das disciplinas 

referente à Educação Especial no curso de Pedagogia. Este artigo é resultado de 

análises e discussões sobre a formação do educador no curso de Pedagogia. Com 

base numa experiência concreta, na qual somos alunas do curso em questão, tendo 

como base deste artigo as disciplinas de Didática e Inclusão oferecidas pela UNIESP 

Faculdade de Auriflama. O objetivo do presente artigo é discutir a respeito da 

formação que o curso traz à prática da educação inclusiva, assim reafirmar a 

educação especial como parte integrante e indissociável do curso de formação do 

profissional da educação. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

As inquietudes que originaram este trabalho tiveram início no curso de 

Pedagogia, no ano de 2014, 6º período, quando foram implantadas as Disciplinas de 

Inclusão de Pessoas Deficientes na Educação Básica / Didática, Estratégias e 

Recursos da Educação de Pessoas Deficientes e o Estágio Supervisionado na 

Educação de Pessoas com Necessidades Especiais. 

Não podemos pensar isoladamente na formação do professor de educação 

especial, ao contrário, é preciso considerá-lo como parte integrante da formação dos 

profissionais da educação em geral e submete-la, portanto, às mesmas discussões 

que vem sendo realizadas neste âmbito, ou seja, na esfera nacional, estadual ou 

regional. 

 A Constituição de 1988 garantiu, em seu artigo 206, a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência dos alunos na escola: a educação como direito de 

todos é dever do Estado e da família (Art. 205) e deve estender-se também ao 

atendimento educacional especializado, vele dizer, aos deficientes (Art. 208, III), 



preferencialmente na rede regular de ensino. Isso quer dizer que, quando pensamos 

na formação do educador devemos também pensar em uma escola que dê a todos 

uma mesma formação básica, uma vez que nesse momento histórico o que 

queremos formar, em primeiro lugar, é o professor qualificado, o profissional 

preparado para lidar com o aluno, seja ele “normal” ou “deficiente.” 

 O que fazer para que a formação do profissional da educação possa contribuir 

para a diminuição da segregação da criança com necessidades especiais? 

 Os educadores de hoje não podem esquivar-se dessa realidade social e, 

muito menos perder de vista a viabilidade histórica de um projeto de transformação 

do real. Uma boa formação teórica e prática, básica e comum a todos, 

independentemente da clientela para qual ensinarão no futuro. Isso significa, por 

exemplo, saber analisar e criticar propostas oficiais ou institucionais da educação, a 

da “escola única” (Declaração de Salamanca, 1994), a “da Integração” (Política 

Nacional de Educação Especial, 1994), a fim de reconhecer suas pertinências, ou 

não, as condições históricas existentes, é preciso que estejamos sempre de espírito 

aberto à pesquisa e a busca incessante de novas respostas que nos ajudem a 

repensar o velho e o enfrentar o novo. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo discutir a respeito da 

formação que o curso de Pedagogia traz à prática da Educação Inclusiva para que 

esta realmente aconteça de forma efetiva e de qualidade. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Este trabalho tem como principal objetivo discutir a respeito da formação que 

o curso de Pedagogia traz à prática da Educação Inclusiva. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Reafirmar a educação especial como parte integrante e indissociável do 

curso de formação do profissional da educação. 

 Analisar de que forma é trabalhada a questão da inclusão. 



 Ressaltar a importância de uma didática mais abrangente á educação 

especial. 

 Buscar conhecimentos para integrar-se a inclusão. 

 Analisar a ementa das disciplinas referente à Educação Especial no curso de 

Pedagogia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente artigo é pautado em pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento 

diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes 

secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. “Na pesquisa 

documental, o trabalho do pesquisador requer uma análise mais cuidadosa, visto 

que os documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico” 

(OLIVEIRA, 2007, p.70). 

Para subsidiar a discussão entre os profissionais que o curso pretende 

formar, buscou-se dados existentes nos documentos referentes ao curso de 

Pedagogia da Uniesp – Faculdade de Auriflama. Inicia-se pela análise da ementa do 

curso, Novas Diretrizes do curso de Pedagogia e demais documentos que julgaram 

necessários. 

O aprofundamento teórico foi pautado nas Diretrizes Curriculares para o curso 

de Pedagogia, autores como Freitas, Libâneo e dentre outros fizeram parte da 

presente pesquisa. 

. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 A trajetória das pessoas com deficiências nas escolas 

 

Na Idade Moderna, com o avanço das ciências e a valorização da razão, a 

deficiência é vista como doença, algo patológico, que precisa ser curado ou 

normalizado¹. Na Contemporaneidade, com o passar do tempo, buscou-se 

evidenciar a educação como proposta para integrar o indivíduo com deficiência na 



sociedade (MARTINS; PIRES, 2008). A Política Nacional de Educação Especial 

(1994, p. 18) define integração como: “[...] um processo dinâmico de participação 

das pessoas num contexto relacional, legitimando sua integração nos grupos sociais. 

A integração implica reciprocidade.” 

A partir da análise de alguns autores, as décadas de 80 e 90 revestem-se de 

um caráter mais flexível, considerando as possibilidades do indivíduo com 

deficiência. Há uma transformação da terminologia de excepcional - década de 70, 

para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. Na Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva na Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 

passando-se a utilizar o termo “pessoa com deficiência”. 

Portanto, a educação inclusiva toma força nas discussões e, não mais a 

educação simplesmente integradora. A partir desta percepção, no Brasil iniciam-se 

discussões e estudos para a inclusão de alunos com deficiência nas escolas de 

ensino regular delineando políticas e legislações que amparam esta educação 

inclusiva. 

Pode-se dizer que a educação inclusiva teve seu início em 1948 com a 

Declaração dos Direitos Humanos e com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, constituição esta que é conhecida como “Constituição Cidadã”. 

Dentre outros, tem-se ainda a Convenção de Salamanca (1994), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº 9.394/96 e, mais recentemente, 

em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Todos esses documentos colaborando com a ideia da educação ser um 

direito de todos os seres humanos em mesmo nível de igualdade e reponsabilidade. 

Com o paradigma da inclusão, surgiu a necessidade de serem repensados os 

cursos de formação para professores-licenciaturas. 

Na idade moderna, a deficiência era vista como doença, eles acreditavam ser 

possível o indivíduo voltar a ser normal para fazer parte da sociedade. (MARTINS; 

PIRES, 2008). 

 

5.2 Formação no curso de Pedagogia da faculdade em questão.  

 

Para subsidiar a discussão entre os profissionais que o curso pretende 

formar, buscando-se dados existentes no curso de Pedagogia da Uniesp – 

Faculdade de Auriflama, assim, nos foi informado que em 2014, quando instituídas 



as Novas Diretrizes do Curso de pedagogia, foram inseridas as disciplinas de 

Didática, Estratégias e Recursos da Educação de Pessoas Deficientes, A Inclusão 

de Pessoas Deficientes na Educação Básica e o Estágio Supervisionado na 

Educação de Pessoas com Necessidades Especiais. 

Na ementa dessas disciplinas do curso buscam-se seus objetivos, para 

analisar de que forma é trabalhada a questão da inclusão. A busca não é de maneira 

nenhuma por fórmulas prontas, mas sim por orientações palpáveis para a realização 

deste trabalho pedagógico. 

Tem início pela análise da ementa das disciplinas citadas anteriormente, nas 

quais tiveram como objetivo fazer com que ao término das disciplinas o aluno seja 

capaz de ter conhecimentos básicos referentes à escola inclusiva e sua organização, 

que o aluno possa compreender os fundamentos da educação especial no Brasil e 

no mundo. 

Questiona-se como ditar que estas disciplinas justifiquem e possa dar 

estruturada prática educacional inclusiva na escola. É nessa perspectiva que se 

pode pensar, pois a educação inclusiva está acontecendo, os alunos estão nas 

escolas, e os professores, principalmente os recém-saídos dos bancos acadêmicos, 

necessitam ter conhecimento para trabalhar com esta realidade ou será necessário 

procurar uma especialização após a formação. 

 

5.3 Formação de professores 

 

De acordo com Pereira (2000), a discussão sobre formação de professores, 

vem sendo feita e destacou-se nas principais conferências e seminários sobre 

educação no país, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, quando 

estava em discussão, em âmbito nacional, a reformulação dos cursos de pedagogia 

e licenciaturas. 

 Atualmente, a formação de professores no Brasil vem ocorrendo de diversas 

maneiras, em tempos e espaços diferentes, seja através de cursos superiores, 

licenciaturas em geral, tais como o curso de Pedagogia, ou através de cursos de 

nível médio. Portanto, os espaços dos cursos de formação inicial de professores não 

são suficientes para que se adquiram todos os conhecimentos e saberes 

necessários para a docência. 



  É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação 

inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência 

física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas 

as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo.  

(MANTOAN, 2005.) 

Historicamente, o curso de pedagogia desde sua criação no Brasil, através do 

Decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, passou por diversas modificações quanto 

ao seu currículo, sendo alvo de muitos questionamentos e problematizações 

referentes aos seus objetivos, estrutura curricular e ao tipo de profissional que visava 

formar. Na atualidade, as Diretrizes 

Curriculares nacionais para a pedagogia (DCNP), através da ementa CNE/CP 

n.1 de 15 de maio de 2006, orienta que: O curso de Licenciatura em Pedagogia 

destina-se a formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos curso de Ensino 

médio, na modalidade normal, de Educação profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 2006, p.2). 

Assim, com as DCNP, institui-se a docência como parte da formação na 

pedagogia, sendo um dos objetivos do curso formar, prioritariamente, o professor da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Desse modo, grande 

parte dos cursos de pedagogia já vinha com uma trajetória na formação de 

professores. 

Com o término das habilitações, ocorre uma ampliação do campo de atuação 

do pedagogo ao possibilitar-lhe o trabalho “em outra áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos” (BRASIL, 2006, p.2). 

É essencial que o curso de formação inicial se reformule de acordo com a 

realidade existente nas salas de aula e na sociedade. Se vivemos nos tempos em 

que a educação é para todos, em nível de igualdade, e as leis vigentes são de 

inclusão de todas as diferenças nas salas de aula, o curso de formação inicial 

precisa atender a essas novas diretrizes. Segundo Freitas (2006, p.93), “[...] o 

debate deste tema consiste na tentativa de discutir os entendimentos de uma 

inclusão que não seja feita em termos voluntários e semi-clandestinos, mas, pelo 

contrário, que se assume como política social e educativa”. 



Sendo assim, resta clara a necessidade de rever conceitos de formação de 

professores e reformulação de currículos. 

É necessário que esse profissional, depois de sua inserção no mercado de 

trabalho, retorne à universidade para aprofundamento de estudos em questões 

teóricas que emergiram do interior de sua prática pedagógica ou para realizar novas 

pesquisas. 

 

6. RESULTADOS  

 

Com o presente artigo buscou-se repensar o curso de pedagogia, objetivando 

discutir a educação inclusiva de modo a contribuir que o profissional formado por 

este curso possa vir a cooperar para uma educação de qualidade nas escolas. 

  A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho, para 

todos, é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na 

infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão 

possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor 

que, por direito, ocupem o seu espaço na sociedade. Se isso não ocorrer, essas 

pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade. Você não 

pode ter um lugar no mundo sem considerar o do outro, valorizando o que ele é e o 

que ele pode ser. Além disso, para nós, professores, o maior ganho está em garantir 

a todos o direito à educação. (MANTOAN, M. T. E.; 2005.) 

 O fato de a docência ter sido colocada como parte da formação na pedagogia, 

tem sido questionado e contestado por alguns pesquisadores, a exemplo de Libâneo 

e Pimenta (2006). De acordo com autores mencionados, a palavra pedagogia, em 

sua origem epistemológica, é mais ampla que a docência. Então limitar a Pedagogia 

à atividade docente implica em reduzir, ou até mesmo eliminar, seu caráter como 

campo teórico da educação. Mas, como a formação docente ainda é vista em 

primeiro lugar dentro dos cursos de Pedagogia, o estágio curricular se torna uma 

experiência muito importante para a formação dos futuros docentes. 

Acredita-se ser um momento propício de reflexão acerca da formação 

docente frente aos desafios que convivemos na educação brasileira, pois o instituto 

da inclusão está estabelecido por lei e vem se solidificando na perspectiva da 

educação para todos. Os professores e acadêmicos de Pedagogia precisam estar 



preparados para fazer um trabalho de qualidade com todos os alunos. Este trabalho 

demonstra a necessidade por mudanças e por uma formação concreta.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa encontra relevância social e acadêmica, que teve por 

seu objetivo geral discutir a respeito da formação que o curso de Pedagogia traz à 

prática da Educação Inclusiva, acredita-se que a melhoria da grade acadêmica para 

a formação do professor inclusivo é fundamental, pois ainda com todas as mudanças 

que tem sido feita ao longo dos últimos anos, a qualificação é vaga para o quão 

julga-se necessário para uma boa formação. 

Diante desse quadro levantado, queremos salientar que a educação especial 

é parte integrante e indissociável do curso de formação do profissional da educação. 

O processo de educação e formação de um profissional não deve se encerrar nos 

limites de um curso de Pedagogia. A atualização e o estudo constante do professor 

formado é de suma importância, haja vista estar, ele, trabalhando com a pessoa 

mais valiosa no processo educacional que é o aluno. 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. 

Faz-se aqui um convite à reflexão acerca do tema e futuros investimentos na 

formação de professores, já que são eles que sistematizam e procuram sistematizar 

o conhecimento, possibilitando, assim, que a prática pedagógica seja reorganizada 

nas escolas e se efetive numa educação inclusiva de qualidade e um espaço de 

conhecimento, em busca de alternativas que permitam o desenvolvimento dos 

potenciais e a valorização das diferenças de todos aqueles que estiverem envolvidos 

no processo educativo. 
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