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Resumo: A inclusão educacional de pessoas com deficiência no Ensino Superior está garantida em
documentos legais, porém a efetivação da mesma ainda encontra muitos desafios. Realizado mediante uma
pesquisa bibliográfica, este estudo tem o objetivo de discutir a importância da formação docente para inclusão
da pessoa com deficiência no Ensino Superior, analisando como tem ocorrido a formação do professor que
atua nesse nível de ensino, e a importância de uma formação que possibilite uma atuação mediante a
perspectiva inclusiva. Os resultados demonstraram a ausência dos conhecimentos da área pedagógica na
formação desses docentes, a necessidade de garantia dessa formação, assim como a ausência e relevância da
capacitação dos mesmos em aspectos relacionados à inclusão educacional, sendo que o processo formativo
deve ocorrer tanto na formação inicial, como durante todo o seu percurso profissional, de forma continuada.
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Abstract: The educational inclusion of people with disabilities in higher education is guaranteed in legal
documents, but the realization of it still faces many challenges. Conducted through a literature search, this
study aims to discuss the importance of teacher education for inclusion of people with disabilities in Higher
Education, has been analyzing how teacher education that operates this level of education, and the
importance of training enables a performance by the inclusive perspective. The results demonstrated the lack
of knowledge in the area of pedagogical training of such teachers, the need to ensure that training, as well as
the lack of training and relevance of these aspects in the educational inclusion, and the training process
should occur both in initial training as throughout his career, continuously.
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1. Introdução
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A inclusão de estudantes com deficiência no Ensino Superior garantida através de leis que instituem no Brasil
a educação inclusiva como a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394/ 96, demanda mudanças de práticas pedagógicas por parte dos docentes desse nível de ensino, pois
os mesmos, diante da diversidade encontrada na sala de aula, precisam ser capazes de favorecer o processo
de ensino e aprendizagem para que todos que estejam inseridos neste espaço possam participar de forma
efetiva das atividades desenvolvidas.

Para isso, o docente precisa reconhecer a diversidade existente no espaço educativo, entender como ocorre o
processo de ensino e aprendizagem, e compreender que cada pessoa com deficiência tem as suas
especificidades, o que demanda, em algumas situações, um apoio docente específico.

Esse conhecimento exige desse docente uma formação pedagógica tanto para atuar no Ensino superior,
quanto para trabalhar com a perspectiva de uma educação inclusiva que atenda a todos os alunos. Para isso,
é preciso que o docente tenha acesso a esta formação, seja através de um momento inicial, na graduação ou
na formação continuada. Neste sentido, este artigo visa abordar questões relacionadas a formação docente
para atuar no Ensino superior, assim como para lidar com o processo de ensino inclusivo nesse nível de
ensino.

Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, para o desenvolvimento do mesmo, considerando que
esta oferece meios para auxiliar a definição e resolução dos problemas já conhecidos, assim como possibilita a
análise de um tema sob novo enfoque ou abordagem, favorecendo a produção de novas conclusões. Segundo
Marconi e Lakatos (2006, p. 182), a pesquisa bibliográfica fornece ao pesquisador diversos dados, tendo como
finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito, dito, ou filmado sobre
determinado assunto. Diante disso para proceder ao levantamento dos dados, foram realizadas leituras de
teses, dissertações, artigos científicos e legislações pertinentes à temática estudada.

Mediante a importância da formação docente para o desenvolvimento de ações que visem favorecer a
inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior, o texto é iniciado com uma discussão acerca da
formação docente para atuar no Ensino Superior, fazendo uma análise, a partir do que tem sido produzido
sobre a temática, de como tem ocorrido essa formação. Logo em seguida, apresenta-se de forma mais
específica uma discussão sobre a formação do docente do Ensino Superior para atuar em um contexto
inclusivo, atendendo dessa forma às necessidades dos estudantes com deficiência matriculados na
universidade.

Considerando a necessidade de favorecer a inclusão educacional a todas as pessoas, o texto conclui
identificando a ausência de uma formação pedagógica dos docentes para atuação no Ensino Superior, e
enfatizando a importância da garantia da formação inicial e continuada desse docente, inclusive para uma
atuação em uma perspectiva inclusiva, visando a inclusão das pessoas com deficiência, possibilitando a
participação destes sujeitos em diversos espaços sociais.

2. Formação docente para o Ensino Superior: indo além das especialidades

Muitos profissionais que atuam no Ensino Superior são bacharéis formados em áreas diversas, com
pós-graduação stricto sensu em programas de mestrado ou doutorado, nem sempre na área de educação. A
formação através de programas de mestrado ou doutorado é exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em seu artigo 66, que diz: “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á
em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.” (BRASIL, 1996, p.
37), sendo, segundo o parágrafo único do artigo citado, possível a supressão de título acadêmico no caso do
docente possuir notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim. No
entanto, segundo Cunha e Soares (2010, p. 582), a exigência dessa titulação, “não tem tido a força legal
própria de um dispositivo de formação e nem se configura como condição para ingresso ou permanência na
docência superior, pois a referência legal, o artigo 52, inciso II da referida lei, (...) estabelece, apenas, o
percentual mínimo (cerca de 33%) de mestres e doutores no quadro funcional das Instituições de Ensino
Superior (IES).”
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Ressalta-se também que vários desses profissionais são de áreas distintas da educação e, portanto, não
tiveram contato com disciplinas pedagógicas em seu processo de formação profissional, além de que muitos,
quando ingressam no Ensino Superior, são recém egressos dos programas de pós-graduação, e embora
possam ter muitas experiências com o desenvolvimento de pesquisas, a experiência com a prática de ensino
foi mínima ou inexistente. Segundo Cunha (2009), a influência da concepção epistemológica dominante,
advinda da ciência moderna e presidida pela racionalidade técnica, favoreceu na docência universitária a
valorização do conteúdo específico, ligado à especialidade das áreas do conhecimento de atuação do docente,
e inspirado nas ciências exatas e da natureza, em detrimento ao conhecimento pedagógico e das
humanidades na formação de professores, desqualificando a dimensão pedagógica no Ensino Superior.

Diante disso, muitos são os docentes que não possuem o conhecimento pedagógico necessário para atuar em
sala de aula, prevalecendo, dessa forma, o conhecimento específico sobre o conhecimento pedagógico.

Entretanto, para Maciel (2009), a formação do docente do Ensino Superior carece de uma pedagogia
específica, e a qualificação destes profissionais através dos cursos de pós-graduação não leva a problemática
da docência do Ensino Superior para a transformação, por não valorizar as experiências destes profissionais
que atuam nesse nível de ensino. Cunha e Soares (2010) chamam atenção para a falta de exigência, nas
políticas públicas, de uma formação dos professores de Ensino Superior que contemple os saberes específicos
da docência, tais como: processos de ensino e aprendizagem; planejamento; avaliação e condução das aulas.
Pimenta e Anastasiou (2010, p. 37) ressaltam que esta falta de formação se reflete na prática, pois

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, embora
seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de estudos em
suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um desconhecimento científico
do que seja o processo de ensino e aprendizagem, pelo qual passam a ser
responsáveis a partir do instante em que ingressam em sala de aula.

Em relação à formação docente desenvolvida nos cursos de pós-graduação stricto sensu, Maciel (2009) afirma
que, “Tais cursos, em sua maioria, não estão destinados à formação docente, pois, no máximo, incluem em
seus currículos, a disciplina de metodologia do ensino superior, que não abrange as experiências do professor
de ensino superior, os seus saberes e fazeres, decorrentes dos espaços em que se move. (MACIEL, 2009, p.
64)”

Considerando a ausência de formação pedagógica específica para atuar na docência no Ensino Superior,
inúmeros docentes atuam em sala de aula reproduzindo as práticas dos professores que tiveram, inclusive por
pensar que qualquer sujeito pode ser professor. No entanto, para ser docente é preciso ter formação
adequada e fundamentada nos saberes e competências essenciais para o exercício da profissão. Uma
formação que busque atender a complexidade do ato de ensinar. (CUNHA, 2009).

Para Masetto (2000), a formação do professor é realizada para que o mesmo valorize os conteúdos, os
ensinamentos, assim como privilegie a técnica de aulas expositivas como forma de transmissão do
conhecimento, utilizando-se da prova para verificar o quanto foi assimilado pelos alunos. O autor afirma
ainda, que no Ensino Superior essa concepção ainda persiste, mediante a valorização da transmissão de
informações, técnicas e experiências.

O docente precisa compreender que o ato de ensinar é uma forma de intervir no mundo, e para que esta
intervenção aconteça torna-se necessário ir além do conhecimento de conteúdos específicos. Paulo Freire
(1996, p.64), ao se reconhecer como um professor a favor da “boniteza” de sua própria prática, que cuida do
saber a ser ensinado, e luta pelas condições materiais necessárias para o desenvolvimento desta prática,
afirma: “não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha
disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos.”
Sendo assim, é preciso reconhecer a importância de que a formação docente possa garantir os saberes
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específicos de cada área do conhecimento, mas também os saberes didático-pedagógicos.

O docente do Ensino Superior, tende a ver a atividade da docência na graduação como menos importante, por
não ter tanto privilégio quanto àquelas direcionadas à pesquisa, e por estas possibilitarem um maior
reconhecimento profissional como pesquisador no meio científico, além de serem mais valorizadas como
critérios para ingresso e ascensão na carreira acadêmica. Nesta perspectiva, Cunha (2007, p. 21) afirma que

a dimensão do ensino tem pouca valorização no espaço acadêmico, especialmente se
cotejada com a pesquisa. (...) O que dá prestígio ao docente, do ponto de vista da
carreira e da cultura acadêmica, são suas pesquisas e publicações, as teses que
examina, as conferências que profere, os financiamentos que consegue para seus
projetos.

Acerca disto, Guimarães (2011) lembra que o ensino no espaço universitário tem baixo status, pois os
docentes valem o quanto publicam, o quanto pesquisam e que isso ocorre porque há um equívoco no
pensamento de que ensinar é passar conhecimentos a outrem, doutrinar, no entendimento de que quem
ensina é superior àquele que aprende.

Considerando a lacuna existente na formação dos docentes do Ensino Superior em relação aos conhecimentos
pedagógicos, torna-se necessário defender um processo de formação de professores que possibilite aos
mesmos a construção de conhecimento em relação, não somente ao saber especializado, mas também ao
saber fazer pedagógico.

Torna-se fundamental então, entender que a atividade docente possui uma natureza pedagógica fundamental
para o desenvolvimento de um ensino reflexivo. Diante disso, é preciso que o docente, atuante no Ensino
Superior, ao se identificar como agente de uma prática educativa, que é também uma prática social, possa
pensar e agir acerca do seu trabalho, problematizando as situações vivenciadas no cotidiano.

Pimenta e Anastasiou (2010) afirmam que mediante o reconhecimento de que a capacidade autodidata de
ensinar do professor universitário é insuficiente, iniciativas de valorização da formação contínua ou em serviço
tem sido realizadas, “mediante cursos, seminários, disciplinas de pós graduação lato sensu, palestras,
estágios, etc.” (2010, p. 36), mesmo não sendo estas ainda regra geral.

Segundo Marcelo Gárcia (apud FERNANDES e SILVEIRA, 2007, p. 1),

O campo da formação de professores estuda os processos através dos quais os
professores – os professores em formação ou em exercício – se implicam
individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências ou disposições, e que
lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do
currículo e da escola com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os
alunos recebem. (MARCELO GARCIA: 1999, p.25)

Enfatiza-se, assim, a relevância da formação continuada para o desenvolvimento de uma prática profissional
que atenda as necessidades exigidas no Ensino Superior. Esta formação deve promover para o docente do
Ensino Superior, a aquisição de novas competências de ensino, para que ele possa se aprimorar e
acompanhar os novos tempos, que lhe possibilite construir conhecimentos sobre a prática docente, a partir da
reflexão crítica.

Para o desenvolvimento de uma formação continuada com qualidade é preciso que as instituições de Ensino
Superior criem espaços que favoreçam a discussão, reflexão e análise crítica da atividade docente, das
necessidades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, visando assegurar maior qualidade ao ensino
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de graduação.

Nesta perspectiva, Cunha e Soares (2010) trazem reflexões acerca do desenvolvimento profissional do
docente, se referindo a este desenvolvimento como uma concepção de formação continuada, em que envolve
uma perspectiva institucional, sendo esta compreendida como um conjunto de práticas desenvolvidas com o
objetivo de mudar práticas, crenças e conhecimentos profissionais, envolvendo todos os profissionais atuantes
na instituição de maneira integrada, democrática e participativa, através das reflexões críticas e propositivas
do grupo. Por outro lado, o desenvolvimento profissional envolve também uma perspectiva pessoal do
docente que busca, permanentemente, o crescimento pessoal e profissional, através da reflexão constante,
individual ou coletivamente, acerca das atitudes, práticas e crenças, estando aberto para mudanças
necessárias.

Dessa forma, compreende-se a necessidade de que a formação continuada ocorra mediante parcerias entre as
instituições de ensino e os docentes, considerando a importância da oferta dessa formação pelas instituições
de Ensino Superior, por serem estes lugares essenciais de formação.

A prática se torna um espaço de construção de saberes, um espaço para a formação continuada de docentes
do Ensino Superior. Os saberes produzidos no cotidiano da prática docente fazem parte do processo de
formação dos professores e possibilitam a reflexão acerca das situações vivenciadas, a compreensão destas e
de suas complexidades.

Mediante as ações reflexivas desenvolvidas no processo formativo contínuo, o docente poderá analisar e
reelaborar sua prática docente, mobilizar os saberes e produzir novas competências para enfrentamento dos
dilemas profissionais assim como, com as diversas formas de aprender do sujeito. Nesse sentido, ao refletir
sobre a formação docente Cortelletti, Ribeiro e Stedile (2002, p. 16), afirmam que “o movimento da
ação-reflexão-ação torna-se pressuposto essencial na busca da educação continuada e necessária ao
profissional que acredita ser a educação um caminho para a transformação social”, sendo esta
ação-reflexão-ação o processo pelo qual os docentes aprendem mediante a análise e interpretação da
atividade que desenvolvem (GÁRCIA, 1992). Assim, essa formação precisa garantir que os docentes possam
ir além da atualização dos conhecimentos específicos de sua área de atuação, favorecendo também o
interesse por outras áreas do conhecimento, assim como pelas questões relacionadas aos aspectos
pedagógicos.

O docente precisa se apropriar constantemente do saber acumulado, possibilitando sua compreensão no
cotidiano da sala de aula, nas trocas de experiências com seus estudantes, com os demais docentes e
profissionais do ambiente educativo, repensando e re-significando suas práticas educativas de forma a
garantir, através dessa formação contínua, a conquista de saberes e competências essenciais para uma
atuação crítica, reflexiva e emancipadora.

Considerando a temática do presente artigo, ressalta-se a importância de que esta formação para a docência
no Ensino Superior, como ação que deve ser empreendida ao longo da carreira, também esteja preocupada
em fornecer subsídios para que os docentes possam atuar com a diversidade encontrada nas salas de aulas,
visando conhecer as diversas possibilidades de atuação junto a diversidade de sujeitos incluídos nas
instituições de ensino.

3. A formação do professor do Ensino Superior para o trabalho com a inclusão

Assim como nos demais níveis de ensino, a efetivação da inclusão no Ensino Superior precisa de professores
qualificados para atuar junto aos estudantes com deficiência. A Declaração de Salamanca, documento oriundo
da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, demanda dos
governos a garantia de que “no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de
professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das
escolas inclusivas.” (1994, p. 2). O Art. 59º inciso III da LDB dispõe que os sistemas de ensino, assegurarão
aos educandos com necessidades especiais professores com especialização para atuar no atendimento
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especializado e professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos nas classes
comuns.

Dentre os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008) direcionada a todos os níveis de ensino, encontra-se a “formação de professores para o atendimento
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar”. Ressalta-se também
que a Portaria MEC N.º 1.793, de dezembro de 1994, traz a recomendação de inclusão da disciplina “Aspectos
Ético-Politico Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”,
com prioridade para os cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas, além de recomendar
também a inclusão de conteúdos relacionados à referida disciplina nos cursos da área de Ciência da Saúde, no
Curso de Serviço Social e nos demais cursos superiores. A efetivação das recomendações presentes na
referida portaria favorece o acesso ao conhecimento, mesmo que mínimo, sobre inclusão educacional durante
o processo de formação inicial dos profissionais, os quais irão atuar em diversos espaços profissionais, dentre
eles nas IES, como docente. No entanto, estudo realizado por Chacon (2001) demonstra que a maioria do
universo de 66 universidades pesquisadas não fizeram alterações nas matrizes curriculares para atender a
recomendação da portaria.

O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, traz a obrigatoriedade de inclusão da disciplina Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, em seus níveis médio e superior, e determina que nos
demais cursos de educação superior e na educação profissional ela constituir-se-á em disciplina curricular
optativa. Devido à obrigatoriedade e por ser analisada como critério durante processo de avaliação de cursos
de graduação para autorização e reconhecimento, esta inclusão torna-se mais efetiva nas IES, no entanto
estudos (ALMEIDA e VITALIANO, 2012; GUARINELLO, BERBERIAN, EYNG, FESTA, MARQUES e BORTOLOZZI,
2012; MACHADO e LÍRIO, 2011) demonstram que a carga horária disponibilizada para a disciplina nos cursos
que a ofertam se configura como uma dificuldade para a aprendizagem pelos estudantes, além disso, o fato
de não alcançar todos os cursos de graduação também se configura como um limitador para o processo
inclusivo, por dificultar o acesso a LIBRAS pelos profissionais das demais áreas.

Apesar das proposições elencadas acima direcionadas à formação docente, ressalta-se, que uma formação a
ser realizada mediante uma perspectiva inclusiva não pode ocorrer apenas através da inserção de algumas
disciplinas, centradas em exigências curriculares, mas sim, uma formação voltada efetivamente para os
princípios da inclusão. Uma formação pensada como algo permanente, considerando o trabalho desenvolvido
em sala de aula, as experiências e os saberes já construídos pelos docentes.

Dessa forma, compreende-se que a formação dos professores para atuação na diversidade é indispensável
para a efetivação da inclusão, no entanto, percebe-se que muitos docentes do Ensino Superior não têm
garantida essa formação nem no período de graduação, nem na formação continuada.

Brito (2008) afirma que após realização de pesquisa sobre formação docente para inclusão no Ensino
Superior, verificou que a situação de professores do Ensino Superior em relação à formação para atuar em
uma perspectiva inclusiva, não é muito diferente das dos professores do ensino básico, pois demonstram
estarem despreparados, necessitando de uma formação para se aprofundarem no assunto.

Vitaliano (2008) também destaca que as dificuldades encontradas por professores universitários que tiveram
experiência em atuar com estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são muito semelhantes
àquelas apresentadas por professores de outros níveis de ensino, estando centradas nas dificuldades relativas
ao processo de aprendizagem e socialização dos estudantes.

Reis, Eufrásio e Bazon (2010) ao realizar estudo sobre formação do professor no Ensino Superior,
considerando a prática docente com estudantes com deficiência visual, após entrevistas com cinco docentes,
verificou que nenhum dos participantes da pesquisa teve na formação inicial disciplinas que tratassem a
respeito de necessidades especiais, e apenas um já havia realizado formação continuada sobre a temática.
Enquanto resultado de pesquisa sobre inclusão no Ensino Superior, Pacheco e Costas (2006) também
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identificou que os docentes da IES pesquisada por eles, mesmo entendendo ser necessário o atendimento às
pessoas com necessidades educacionais especiais, ainda sentem-se sem o preparo e a orientação para
atendimento a essa demanda.

A ausência de formação sobre a temática dificulta o desenvolvimento do trabalho do docente em sala de aula,
pois, é necessário conhecer as especificidades de cada tipo de deficiência para que o mesmo possa adotar
práticas pedagógicas condizentes com a necessidade de cada estudante. Assim, ao se deparar com o
estudante com deficiência em sala de aula, o docente necessita repensar a sua prática, refletindo acerca dos
conteúdos, das metodologias utilizadas, do processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, da sua
formação, buscando conhecimentos que lhe possibilitem desenvolver ações pedagógicas que favoreçam estes
estudantes. Para Pimentel (2012, p. 140) a inexistência da formação docente para atuar na diversidade

gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja, apenas da figuração do estudante com
deficiência na escola regular, sem que o mesmo esteja devidamente incluído no
processo de aprender. Estar matriculado e frequentando a classe regular não
significa estar envolvido no processo de aprendizagem daquele grupo.

Diante do exposto, compreende-se a importância da garantia dessa formação para efetivação da inclusão dos
estudantes com deficiência, com participação efetiva dos mesmos nas instituições de ensino, tendo acesso a
uma educação de qualidade.

Para Castanho e Freitas (2005), a qualificação profissional do docente para lidar com a inclusão, exige uma
preparação que vá além do conhecimento específico, pois no desenvolvimento de sua prática existirão
singularidades, conflitos, incertezas que fazem parte do cotidiano acadêmico. Diante disso, torna-se
importante salientar que a formação docente para a inclusão deve ser promovida considerando a questão
teórica e prática, valorizando os conhecimentos sobre o tema e a análise das próprias experiências dos
profissionais.

Segundo Pimentel (2012) para efetivação da inclusão, o professor precisa reconhecer a diversidade existente
em sala de aula, e ter conhecimentos sobre as epistemologias que fundamentam a aprendizagem, assim
como habilidades e competências sobre mediação pedagógica no processo de ensino, buscando dessa forma
investir nas especificidades dos seus estudantes, promovendo a remoção de barreiras no processo de
aprendizagem. De acordo com a autora, a formação do professor para atuar no contexto da educação
inclusiva deve ser realizada visando favorecer a compreensão da diversidade, a problematização do currículo
e a busca de formas de ensinar.

De acordo com Veltrone e Mendes (2007) na formação inicial e continuada do professor para inclusão escolar
devem ser discutidas temáticas como: adaptação do ensino, tratando sobre como organizar situações de
ensino e aprendizagem que contemplem os estudantes nas suas diversidades e especificidades; a importância
do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar com outras áreas de conhecimento, dentre elas a Educação
Especial, de forma a contribuir para a compreensão e percepção da diversidade dos alunos; e a problemática
das mudanças atitudinais, visando modificar as concepções a respeito da diversidade, diferença e deficiência.

Compreende-se assim que a formação continuada do professor é condição essencial para o desenvolvimento
da prática pedagógica docente, assim como para favorecer o reconhecimento e valorização da diversidade,
visando possibilitar a efetivação de uma prática educativa que considere as diferenças inerentes a cada
indivíduo. Para isso, o docente precisa saber trabalhar com a diversidade, apoiando pedagogicamente os
estudantes de forma a enfatizar as suas potencialidades. Santos e Fumes (2012) afirmam que “a formação
continuada de docentes é um dos passos decisivos para a construção de um ambiente educacional inclusivo e
de uma prática pedagógica baseada na realidade do discente.” (p. 117), pois é através do conhecer sobre a
temática, ou aprofundar os conhecimentos já construídos que os docentes podem refletir, rearticular os
saberes das experiências e mudar a sua prática pedagógica. Ressalta-se que a formação tanto a inicial como
a continuada não pretende ofertar receitas prontas sobre como lidar com a diversidade, mas sim possibilitar
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reflexões por parte dos docentes para que os mesmos possam refletir e criar estratégias que ajudem os seus
estudantes, mediante análise do contexto vivenciado.

Santos (2014) relata em pesquisa realizada sobre trajetórias de estudantes com deficiência na universidade, a
posição de um estudante com deficiência visual, que no início de cada semestre, solicita alguns minutos da
aula ao professor para se apresentar ao mesmo e à turma, e dar dicas de como será a convivência com ele.
Através dessa ação o estudante possibilita que tanto os docentes, quanto os colegas de sala conheçam um
pouco sobre a deficiência que possui, de modo que, a partir do conhecimento adquirido, possam saber como
lidar com ele. A autora afirma ainda que com essa atitude, o estudante “evidencia lacunas da universidade em
relação à inclusão educacional de estudantes com deficiência, mas também possibilidades de enfrentamento
que pode ser configurada como situação de inclusão. (SANTOS, 2014, p.102).

Dessa forma, as IES precisam envidar esforços para garantir momentos de formação para seus docentes,
visando capacitá-los e qualificá-los para responder às necessidades diferenciadas de seus alunos e assim
adequar as ações pedagógicas à diversidade dos mesmos.

O documento orientador do Programa Incluir[1] traz a formação de profissionais para o desenvolvimento de
práticas educacionais inclusivas como umas das ações contempladas pelos projetos submetidos pelas IES no
período de 2005 a 2010. Atualmente os recursos financeiros do Programa, são diretamente previstos na
matriz orçamentária das Instituições, para que essas implementem ações de acessibilidade estruturadas com
base em quatro eixos: Infra-estrutura; Programas de extensão; Programas de pesquisa; e Currículo,
comunicação e informação, sendo assim, possível desenvolver formação docente no âmbito do Programa,
visando a garantia de pleno acesso, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência.

Ressalta-se, no entanto, que as instituições devem prever permanentemente a formação de seus profissionais
para a inclusão, pois segundo o documento orientador do Programa Incluir, o investimento das IES nas
condições de acessibilidade deve ser realizado mediante o estabelecimento de uma política de acessibilidade
voltada à inclusão das pessoas com deficiência. Diante disso, as ações a serem desenvolvidas para a
efetivação dessa política de acessibilidade devem fazer parte do plano de desenvolvimento da instituição,
como ação contínua, prevista no planejamento orçamentário da IES. Sendo assim, essa formação não pode se
dar apenas no âmbito do Programa Incluir, e sim ser uma política institucional.

Ribeiro (2013), ao retratar o trabalho desenvolvido para construção da Política de Educação Inclusiva da
Universidade Estadual de Feira de Santana, ressalta que dentre as orientações a serem observadas pela
administração, departamentos e colegiados encontra-se o apoio técnico e pedagógico aos professores e a
promoção de formação continuada do corpo docente na área da educação inclusiva.

Assim, compreendendo a formação docente como um processo contínuo, para a sua efetivação é preciso que
tanto o próprio professor quanto a instituição em que o mesmo desenvolve o seu trabalho, envidem esforços
para garantir essa formação, a qual deve acontecer, tanto durante o momento de formação inicial, quanto
através da formação continuada, possibilitando a este profissional, realizar mudanças em suas práticas
pedagógicas para que a inclusão educacional seja efetivada na prática.

5. Considerações Finais

A inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior é uma garantia definida em lei. No entanto, muitos
ainda são os obstáculos enfrentados por este público para ter este direito efetivado. Visando garantir a
efetivação deste direito, é preciso que as instituições estejam preparadas para atender a esses estudantes, e
consequentemente que os docentes tenham formação adequada para lidar com a diversidade existente na
sala de aula inclusiva.

Verificou-se que a maioria dos docentes do Ensino Superior não possuem formação pedagógica, e sim
formação em áreas de conhecimentos específicas, assim como também não possuem formação para atuar em
uma perspectiva de educação inclusiva. Compreende-se dessa forma, a necessidade de garantia de formação
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aos docentes atuantes no Ensino Superior, para que os mesmos tenham compreensão acerca de como ocorre
o processo de ensino e aprendizagem, assim como tenham acesso aos conhecimentos sobre inclusão da
pessoa com deficiência no Ensino Superior, visando possibilitar a reflexão da sua prática docente, e o
desenvolvimento de estratégias necessárias para atender ás especificidades dos estudantes.

Sendo assim, percebe-se a importância da garantia do processo de formação dos docentes do Ensino
Superior, seja inicial ou continuada, para que o acesso a esse nível de ensino seja de fato efetivo,
favorecendo também a permanência, através do desenvolvimento de práticas que reconheçam a diversidade.
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