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RESUMO

Este artigo, fundamentado em uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e pautado em estudo de caso,
objetiva fomentar as reflexões sobre a acessibilidade do aluno com necessidades educativas especiais no
ensino superior no que se refere principalmente à compreensão dos desafios advindos desse processo e dos
caminhos para superá-los. Especificamente, visa-se discutir sobre as implicações do currículo no Ensino
Superior, apresentar um breve panorama sobre a questão das adaptações curriculares para a inclusão no
Brasil e finalmente, verificar como vem ocorrendo as adaptações curriculares e a formação do professor do
Ensino Superior, na perspectiva inclusiva, no lócus investigado. Conclui-se que, até o momento, há
necessidade de um novo olhar para o processo de ensino e aprendizagem, pautado em um permanente
processo de avaliação e elaboração do currículo, que vise a ação educativa favorável a todos na perspectiva
inclusiva.
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ABSTRACT

This article, based on a qualitative, descriptive and ruled on a case study, aims to encourage reflection on the
accessibility of students with special educational needs in higher education especially in relation to
understanding the future challenges of this process and the ways to overcome them. Specifically, the aim is to
discuss the implications of the curriculum in higher education, provide a brief overview on the issue of
curricular adaptations for inclusion in Brazil and finally check as it has adapted the curriculum and teacher
education Higher Education in inclusive perspective, the locus investigated. We conclude that, to date, there is
need for a fresh look at the process of teaching and learning, based on an ongoing process of assessment and
curriculum design, aimed at educating favorable action on all inclusive perspective.

Keywords: Inclusion. Curricular adaptations. Teacher training.

Introdução

Há por trás das aparências algo a mais para ser conhecido, desencoberto [...] nada
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encontraremos de novo na planura, na superfície [...] quando vamos fundo, nós nos
modificamos, mudamos [...], a consciência, a forma de ver e de sentir o mundo a
nossa volta e dentro de nós. É por demais importante observar o que se passa à
nossa frente, ao nosso lado, ou atrás, o escondido e às vezes o oculto. O nosso ofício
é o de realizar o “descobrimento”, o de revelar o oculto, o de esclarecer o enigma da
vida social (ESPINHEIRA, 2008, p. 64-68).

O cenário da educação brasileira tem sido marcado por significativas mudanças decorrentes dos avanços

econômicos, tecnológicos, científicos e sociais, o que exige das instituições educativas, uma ressignificação da

sua organização, um repensar sobre a formação docente, do processo de ensino e de práticas pedagógicas

que atendam a diversidade em uma sociedade globalizada. Este artigo, fundamentado em uma pesquisa

realizada em uma instituição de ensino superior da cidade do Salvador-BA, se volta para essas questões.

As discussões objetivam fomentar as reflexões sobre a acessibilidade do aluno com necessidades educativas

especiais no Ensino Superior no que se refere principalmente à compreensão dos desafios advindos desse

processo e dos caminhos para superá-los. Especificamente, visa-se discutir sobre as implicações do currículo

no Ensino Superior, apresentar um breve panorama sobre a questão das adaptações curriculares para a

inclusão no Brasil relativas ao processo de ensino e aprendizagem e, finalmente, verificar, a partir da

observação direta e de entrevistas com coordenadores de curso, como vem ocorrendo as adaptações

curriculares e a formação do professor do Ensino Superior, na perspectiva inclusiva, no lócus investigado.

Tomando as ideias de Espinheira (2008) na epígrafe deste texto, acreditamos que como educadores,

necessitamos ir além das aparências, principalmente em se tratando da Educação Inclusiva. Esta é uma tarefa

desafiadora, porque permite o enfrentamento tanto com a nossa competência técnica e humana (valores e

crenças), como com o nosso compromisso político (Leal, 2011) e que demanda em esforços, conforme se

verifica nos resultados desta pesquisa, para garantir não somente as adaptações arquitetônicas que se fazem

necessárias à acessibilidade de todos, mas, sobretudo, nas adaptações curriculares que garantam processos

de ensino flexíveis e heterogêneos, capazes de responder a cada educando em sua individualidade e

diferença.

O Currículo e suas implicações no Ensino Superior

Para atender o educando em sua individualidade e diferença, a educação tem como um de seus desafios na

contemporaneidade, possibilitar a todos, a permanência e o direito a aprendizagem “[...] acomodando os

diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade mediante currículos

apropriados, modificações organizacionais, estratégias de ensino, recursos e parcerias com suas

comunidades” (SCHNEIDER, 2004, p.1). Considerar que as pessoas são diferentes entre si, implica propiciar

uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem as diferentes necessidades e ritmos

individuais, visando ampliar e enriquecer suas capacidades, considerando-os como pessoas singulares e com

características próprias.

Nesse contexto, é necessário que as Instituições de Ensino, se adéquem para atender aos interesses e as

necessidades dos educandos a partir do desenvolvimento de práticas inclusivas, que respondam a

heterogeneidade, valorizem a diversidade e incentivem a autonomia, favorecendo a aprendizagem de todos.
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Para tanto deve desenvolver atividades que contemplem as diferenças de habilidade, conhecimento, gênero,

etnia, tipo físico, possibilitando uma formação de acordo ao ritmo e tempo de cada educando; o que requer

uma ressignificação do currículo a partir da seleção e organização de conteúdos “que garantam um ensino

com níveis diversificados e dê aos alunos de todos os níveis oportunidade de se envolverem de forma positiva

nas atividades da classe” (PORTER, 2000, p. 44), posto que:

Currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de

conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente,

o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser

selecionados, buscam justificar porque “esses conhecimentos” e não “aqueles”

devem ser selecionados [...] (SILVA, 2010, p.15).

Pensar o currículo pressupõe, então, viver o dia a dia da instituição educacional para além do formal e

tradicional, que proponha conteúdos que derivam de outros referenciais para além do relacionado ao campo

específico da área disciplinar, considerando toda uma dinâmica das relações estabelecidas, voltando o olhar

para o hibridismo sociocultural vivenciado no cotidiano. O currículo para ser transformado precisa ser

compreendido em sua complexa relação de construção, considerando as transformações sofridas por este

através dos tempos, assim como a mudança de paradigmas da sociedade, o que implicou na inclusão de

temas de relevância social nos planos das instituições educacionais, como elemento integrador de história e

culturas diversas.

No âmbito das Instituições de Nível Superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 e as Diretrizes

Curriculares para o Ensino Superior, propõem uma flexibilização e uma reorganização do currículo aprovado

pelas IES, no intuito de atender de fato as necessidades dessas instituições e da sua comunidade, já que na

trajetória da educação no Brasil, o currículo das universidades se revelou desconexo e engessado,

uniformizando o conhecimento.

Um currículo estanque, aplicado de maneira rígida, sem a necessária reflexão,

resulta obviamente num potente recurso de exclusão social, pois não permite espaço

para discussões que levem a adaptações curriculares, necessárias para o

atendimento à diversidade, presente na sala de aula (JUNG, 2012, p. 05).

Estimular a participação dos educandos em diferentes níveis e contextos da sociedade, por meio de uma

proposta que tenha seus princípios pautados no respeito e valorização das diferenças individuais e na

compreensão de que todas as pessoas têm direito a educação e a aprendizagem, dentro das suas

possibilidades, é a tônica do currículo na contemporaneidade. Uma proposta que considere a inclusão na

perspectiva de ensino e educação de qualidade para todos, o que exige das IES “novos posicionamentos que

implicam num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais, para que o ensino se modernize e

para que os professores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à diversidade dos aprendizes”

(SCHNEIDER, 2004, p.1).

Nessa perspectiva, torna-se necessário para a organização de um currículo que contemple a diversidade,
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considerar a existência das diferenças em sociedade e, mais que isso, não apenas identificar esta diferença,

mas também aprender a dialogar com a mesma. Neste sentido, constitui imperativo “dar espaço para a

expressão de cada um e para a participação de todos na construção de um coletivo apoiado no conhecimento

mútuo, na cooperação e na solidariedade” (AMBROSETTI, 2002, p.92).

É neste contexto que se inscreve a luta pela construção de uma universidade inclusiva comprometida com a

diversidade, em especial, de pessoas com necessidades educacionais especiais. Tal luta deve procurar dar voz

aos diferentes atores envolvidos no processo, a partir de um currículo que atenda a esta diversidade e

especificidades dos educandos, aprofundando reflexões concernentes as adaptações curriculares voltadas ao

processo de inclusão, assim como para a formação de professores que evidencie a ressignificação de

metodologias, atividades e instrumentos de avaliação, adequando as pessoas com necessidades educativas

especiais.

Adaptações curriculares para a acessibilidade no Ensino Superior

A inclusão de alunos com deficiência na educação regular foi considerada, por muitos anos, como uma

proposta irrealista pela maioria das pessoas e, infelizmente, por um número preocupante de educadores.

Esquecidos e aparentemente invisíveis para a escola, uma considerável parte da população vivenciou as

consequências de movimentos desumanizantes de uma sociedade que quando a enxergava, a estigmatizava

com marcas que se caracterizavam pela associação das deficiências à possessões demoníacas e até mesmo a

tendências criminosas.

No rastro do movimento eugenista, entre os anos de 1900 e 1930, consolidou-se uma percepção perversa da

deficiência, que encorajou a segregação e práticas como a esterilização da população assim identificada. Os

reflexos, fortemente sentidos na educação, fomentou a consolidação de um currículo pautado em aparentes

necessidades e habilidades, assim como na expansão das classes especiais.

O currículo escolar baseado nas necessidades ou nos níveis de habilidades

acadêmicas do aluno era usado rotineiramente para relegar as crianças pobres e em

condições desvantagem a ambientes inferiores, não acadêmicos. Eram feitas

exceções à educação obrigatória, que afetava principalmente as crianças dos grupos

socioeconômicos inferiores. As classes especiais na extremidade inferior da esteira

tornaram-se uma das características básicas das escolas públicas (KARAGIANNIS,

STAINBACK E STAINBACK, 1999, p. 38).

Cabe acentuar que o mote para o surgimento das classes de educação especial não foi exatamente o olhar

educativo para as possibilidades de aprendizado da criança com deficiência. Rejeitadas nas classes regulares,

foi necessário criar um espaço a parte para elas. Ainda que esses guetos muitas vezes fossem construídos

dentro das escolas regulares, como foi o caso de países como os Estados Unidos, acabavam se constituindo

em “pequenos prédios escolares vermelhos para alunos considerados excepcionais” (Karagiannis, Stainback e

Stainback, 1999, p. 38). Os alunos com deficiências e os seus professores estavam, assim, na escola, mas de

muitas formas não eram parte dela.
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Mesmo com o movimento expansionista da educação especial, as educações regulares e especiais

continuaram a se desenvolver por muitos anos paralelamente. Foi por volta da década de 1990 que os

“ventos das mudanças” em prol da inclusão, começaram a ser sentidos. Movimentos como o de integração,

ganharam forças sem precedentes, suscitando nas últimas décadas intenções e determinações que advogam

em prol de uma educação para todos, preferencialmente em classes comuns do ensino regular. Esses intuitos,

fomentados em grande parte por conferências como as ocorridas em Jomtien/Tailândia em 1990 e

Salamanca/Espanha, no ano de 1994, são respaldados no Brasil pela Constituição Federal de 1988 e por leis

como a 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.

Como resultado dos movimentos voltados à inclusão de todos, sem restrição, na escola, já é possível se

constatar nos dados censitários brasileiros a crescente evolução nos números da matrícula de alunos que

historicamente ficavam a margem da educação regular, aí incluídos aqueles com comprometimentos físicos,

mentais e/ou sensoriais. A inclusão, assim, começa a se constituir em realidade, principalmente nas redes

públicas de ensino dos principais centros urbanos.

A despeito da evolução percebida no quadro da inclusão educacional, os efeitos nefastos das representações

cunhadas pela sociedade nas pessoas com deficiência ao longo da história, conforme denunciado por autores

como Mantoan e Prieto (2006) ainda são evidenciados em percepções sobre a educação, a escola, o currículo

e a pessoa. Essas percepções, por sua vez, obstaculizam as oportunidades e possibilidades de aprender na

educação regular das pessoas que antes tinham acesso apenas a Educação Especial. Como se não bastasse, a

lógica perversa, ainda predominante na maior parte dos sistemas educacionais, que desconsidera as

necessidades e especificidades de cada educando, amplia ainda mais o fosso da exclusão, pois vem se

mostrando incapaz de garantir a qualidade de ensino até mesmo para muitos que não apresentam

necessidades educativas especiais.

No Brasil, diretrizes diversas apontam os caminhos para garantir não apenas o acesso, mas, sobretudo a

permanência e sucesso do educando com necessidades educativas na escola regular. Este é caso dos

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - Adaptações Curriculares em ação, elaborado pela Secretaria de

Educação Especial, do Ministério da Educação de 1988. Nessas diretrizes é apontado que o currículo, na

perspectiva inclusiva, deve ser pautado também da ideia da diferença. Por esse caminho não é o educando

que necessita se ajustar às condições de ensino, mas sim os sistemas que necessitam promover as mudanças

necessárias para que o aluno consiga acessar o currículo (Aranha, 2003). Coerentes tanto com a atual

Constituição Federal de 1988 quanto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº

9.394/96, essas diretrizes já evidenciavam a necessidade de adaptações curriculares, definidas como:

[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos

alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do currículo regular, quando

necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades

especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de

ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos (BRASIL, 1988, p.33).

Por demandar em alterações ou modificações no processo educativo, as adaptações curriculares podem ser
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compreendidas também como flexibilização do currículo. Essa compreensão evidencia a necessidade de se

pensar o currículo para além das imutáveis grades curriculares, pois, a depender da necessidade do

educando, caberá à equipe técnico pedagógica da escola, aí incluindo o professor da sala comum, mapear

essas demandas para promover as alterações necessárias no currículo. Essas estratégias são divididas em

adaptações curriculares de grande porte e de pequeno porte.

As adaptações curriculares de grande porte envolvem ações de natureza política, administrativa, financeira,

burocrática, entre outras. Por esta razão, demandam da aprovação técnico-político-administrativa para serem

colocadas em prática, pois compreendem ações que são de responsabilidade de instâncias

político-administrativas superiores. Já as adaptações curriculares de pequeno porte envolvem modificações

que têm o objetivo de garantir que a produtividade do processo de ensino e aprendizagem do aluno com

necessidades educativas especiais na sala comum da escola regular, com outros educandos da sua faixa

etária. A implementação de tais adaptações, que se referem tanto ao atendimento coletivo quanto individual,

são da responsabilidade do professor da sala de aula comum, que deve partilhá-las com outros profissionais

da escola (BRASIL, 2001).

Cabe acentuar que é verificada uma diversidade de modalidades de Adaptações Curriculares, principalmente

de Grande Porte, nos documentos oficiais que se constituem em diretrizes para a Educação Inclusiva no

Brasil. Essas adaptações, definidas pelos elementos curriculares nos quais se inserem, se concretizam em

Adaptações de Acesso ao Currículo3, dos Objetivos4, de Conteúdos5, do Método de Ensino e da Organização

Didática6 e do Sistema de Avaliação7.

No Ensino Superior, as adaptações curriculares para a inclusão são ainda desconhecidas. Em um contexto

onde poucos aparentam saber que a educação especial é uma modalidade de ensino que transversaliza todos

os níveis, etapas e modalidades ou mesmo quem é o público da educação especial, as Instituições de Ensino

Superior bem longe estão do que estabelece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da

Educação Inclusiva para o ensino superior (BRASIL, 2008, p. 17):

Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio

de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas

ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a

promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados

nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o

ensino, a pesquisa e a extensãorealiza o atendimento educacional especializado,

disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e

seus professoresquanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular.

Ratificando essas orientações, o programa Viver sem Limites (BRASIL, 2013) aponta para a necessidade de

ações institucionais voltadas à eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e

comunicacionais também no Ensino Superior, no intuito de garantir o acesso de estudantes, professores e

servidores com deficiência a todos os espaços, ações e processos, buscando seu pleno desenvolvimento

acadêmico.
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Aprender para incluir parece emergir como palavras de ordem para as instituições de Ensino Superior. Neste

sentido, as experiências exitosas – embora ainda tímidas – de algumas instituições escolares da educação

básica, se constituem em importantes norteadores para a efetivação da transversalidade da educação especial

no Ensino Superior. Superando perigosas lacunas, como a verificada na atual Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (BRASIL, 1996), que deixa, de acordo com Silva (2013), aberto um espaço para as

práticas de exclusão, uma vez que estabelece em seu artigo 58 que a educação de pessoas com necessidades

especiais deve ser realizada, preferencialmente e não obrigatoriamente, na rede regular de ensino, essas

instituições já efetivam práticas inclusivas, como o Atendimento Educacional Especializado na própria

instituição.

De acordo com Blanco (2004), as instituições educacionais, tradicionalmente, vêm delineando objetivos sem

considerar as características específicas de cada aluno. Essa postura, que toma corpo em propostas

homogeneizadoras, que se silencia sobre os diferentes contextos nos quais ocorrem os processos de ensino e

aprendizagem, vem resultando em dificuldades de aprendizagem, repetências, absenteísmo e fracasso

escolar. Neste panorama investir, sobretudo na formação do professor para a inclusão, é necessidade

premente. Ganha o educador, que necessita elaborar continuamente significados e conhecimentos sobre a sua

própria prática e não apenas reproduzir conhecimentos produzidos por outros e, sobretudo, todos os alunos

que passam a ter o privilégio de aprender com e na diversidade, conforme visto na sequência.

Adaptações curriculares e formação do professor para a acessibilidade no Ensino Superior no lócus

pesquisado

O professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem é corresponsável pelo desenvolvimento e

aprendizagem humana. Questionar a sua formação na e para a docência do Ensino Superior, constitui fonte

importante de informação, na medida em que permite investigar aspectos ou condições que geram

fragilidades na sua formação/atuação profissional. Em se tratando da Educação Inclusiva soma-se a este

desafio a necessidade, conforme visto neste artigo, de realizar as adaptações curriculares necessárias à

acessibilidade. Na pesquisa realizada em uma instituição privada do ensino superior do Salvador em dois

cursos de licenciatura, através da observação direta e de entrevista com os coordenadores, foi possível

verificar que estes ainda são desafios a serem superados.

A instituição escolhida para a pesquisa situa-se em uma área de revitalização do Comércio, bairro da região

metropolitana de Salvador que atende a comunidade circunvizinha. Em visível estado de expansão, a

instituição hoje conta com diferentes campi. No ano de 2013 a instituição, coerente o movimento inclusivo e

buscando assegurar o direito à educação e promover autonomia e independência das pessoas com deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em todos os seus campi instituiu o

seu núcleo de acessibilidade, do qual faz parte as autoras deste artigo. O intuito do núcleo é assegurar aos

estudantes público alvo da educação especial, matrícula nas classes comuns e oferta do atendimento

educacional especializado, previsto no projeto político pedagógico da instituição.

Uma das primeiras ações do núcleo está sendo a escuta dos diversos segmentos que compõe a instituição. É

o resultado de parte dos primeiros resultados desta escuta, realizado com coordenadores de curso, que está
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sendo aqui apresentado.

Em relação à pesquisa cabe ressaltar que no contexto de fragilidades que caracteriza o fazer docente é

possível constatar que para o docente da educação básica exige-se a formação mínima em nível de

graduação, tendo como requisito a licenciatura na área. Tal exigência não se estende claramente a educação

superior. Ademais não é raro encontrarmos na e para a atuação docente no Ensino Superior, profissionais que

instituem a docência como uma segunda opção profissional, efetivando-a partir de o notório saber ou mesmo

pela vinculação profissional a área específica correlacionada com a sua atuação no mercado de trabalho. O

depoimento da coordenadora B comprova esta afirmação: “Em nossa instituição não é incomum no quadro de

professores mestres ou doutores que não são licenciados. Esta situação é comum principalmente nos cursos

de bacharelado”.

As Diretrizes Curriculares para a formação docente apontam que toda instituição educacional deverá ser

concebida como espaço que tem função social e formativa, vislumbrando uma educação que se desenvolve na

cidadania. Os saberes construídos a partir da multiplicidade de conhecimentos otimizados no âmbito formativo

deverão articular-se com o exercício profissional, atento às exigências da educação continuada advindas das

demandas sociais próprias de uma sociedade em constante processo de mudança. Uma dessas demandas é

hoje, certamente, a formação para a Educação Inclusiva. Em se tratando desta formação e das adaptações

curriculares na instituição pesquisada, comprova-se no depoimento das coordenadoras, que até mesmo a

obrigatoriedade do acolhimento ainda é percebida com preocupação:

Não acho que a instituição e/ou professores estejam preparados para incluir com

êxito alunos com necessidades especiais. É necessária, em minha opinião, uma

estrutura física e pedagógica para acolher os alunos, propiciando-lhe as condições

necessárias à aprendizagem (Coordenadora B).

Acho que a matricula dos alunos no atual momento resultaria em mais prejuízos que

em vantagens, já que não estamos preparados para acolhê-los. Em minha opinião,

seria mais vantajoso fortalecer as instituições de Educação Especial. (Coordenadora

A).

Cunha (2006) discorre que todos os professores em sua trajetória de vida foram alunos e que, a partir de

construções tanto objetivas como subjetivas, o fazer-se professor (a) constitui-se das experiências pessoais.

Essa perspectiva envolve desde as concepções epistemológicas, a posições políticas e didáticas, ou seja,

incorporam-se os modelos de outros professores, o que incide muitas vezes no processo de naturalização da

profissão. A convivência na diversidade, neste caminho, ainda é um desafio a ser superado, considerando que

nos acostumamos na trajetória escolar a reproduzir a homogeneidade e invisibilizar as diferenças. Nessa

perspectiva:

A inclusão só é possível lá onde houver respeito à diferença e, consequentemente, a

adoção de práticas pedagógicas que permitam às pessoas com deficiências aprender

e ter reconhecidos e valorizados os conhecimentos que são capazes de produzir,

segundo seu ritmo e na medida de suas possibilidades (SARTORETTO, 2006, p.273).
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Por certo, compreendemos que a priori, as práticas educativas necessitam se pautar na valorização da

heterogeneidade por parte dos docentes, levando-se em conta que as diferenças são manifestadas a partir de

diferentes motivações, expectativas, interesses e conhecimentos pautados em experiências anteriores desses

alunos. Nesse aspecto estariam também promovendo a aceitação dos alunos entre si, ao se perceberem

diferentes não somente na sala de aula, mas na dimensão social que sem dúvida é heterogênea.

Infelizmente, as coordenadoras pesquisadas aparentam discordar destes princípios. Este é o caso da

coordenadora B que assim afirma:

Acredito que a depender da deficiência, o aluno não poderá avançar no ensino

superior, principalmente se depender do acolhimento dos colegas. Para o professor,

em salas muitas vezes numerosas, é complicado combater situações como esta...

Pensar as demandas de uma instituição de Ensino Superior inclusiva na atualidade abre um leque

principalmente de possibilidades para o desenvolvimento de competências e habilidades a serem construídas

pelos docentes que assim lograriam, em nossa percepção, mudanças e transformações em decorrência da

acessibilidade /adaptabilidade no contexto sócio histórico, político e pedagógico no qual a educação inclusiva

se efetiva. Neste sentido, longe de se constituir tão somente em mais problema que se soma às conhecidas

mazelas que afligem os educadores ou de mais uma tendência educacional temporária, constitui-se em uma

oportunidade para o educador aprender com e na diversidade, conforme afirma a coordenadora A:

É complicado equacionar as nossas demandas diárias com um processo de formação

continuada. O educador trabalha hoje em várias instituições diariamente... Ainda

assim, percebo como indispensável esta formação. Sem ela certamente não

conseguiremos atender com êxito alunos com demandas e perfis tão diferentes,

como os que hoje chegam ao ensino superior. O pouco que sei, por exemplo, sobre

Educação Inclusiva aprendi em uma formação.

Longe de imputar tão somente ao professor responsabilidade pela inclusão, considerando, em face da

pesquisa realizada que o conhecimento e a compreensão da legislação e da estrutura das IES, tanto quanto

os saberes da docência, são essenciais para a atuação do profissional no Ensino Superior e fundamentais para

a inclusão educacional. Soma-se a estas demandas a necessidade de uma “proposta pedagógica aberta e

móvel [...] para modificar as referências que ordenam o processo educacional e, sobretudo, os critérios de

pertença, a identidade do professor [...] desafiada pela inclusão” (LIMA, 2005, p. 85).

Com base nos pressupostos apresentados, acreditamos ser necessária para a efetivação da educação

inclusiva no Ensino Superior a interação do saber teórico-prático profissional, individual e coletivo,

concomitante a formação continuada e às adequações curriculares e de acesso ao currículo. Nesse sentido, há

que se oportunizar/contemplar conhecimentos teóricos e práticos nos currículos, como também norteados

pela pesquisa como propósito de uma visão mais ampla do pensar e fazer profissional, para favorecer, a partir

de então, as escolhas e aprofundamentos dos estudos possam privilegiar não só o saber e fazer do professor,

mas o âmbito educacional como um todo.
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Considerações Finais

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; [...]; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos.

(MELO NETO, 1994)

Ao pensar sobre a nossa trajetória como educadoras em escolas regulares, revivemos os desafios que nos

ajudaram e continuam a nos ajudar a tecer cotidianamente a nossa profissionalidade, agora também no

Ensino Superior. Neste rememorar, revimos que a superação dos obstáculos passou a ser menos árdua e

mais prazerosa quando nos despimos da vaidade e aprendemos a somar a nossa palavra-ação-reflexão a

outras vozes, tal qual expressa João Cabral de Melo na epígrafe que abre essas considerações finais. Esta

palavra compartilhada, que caracteriza também a escrita deste artigo, se apoia em nossa compreensão de

que a ação do educador exige rumo e partilha. Ousamos afirmar que este princípio deve caracterizar a

acessibilidade no Ensino Superior, quer seja em se tratando das adaptações curriculares ou da formação

docente.

É evidente, considerando as discussões aqui apresentadas, que a efetivação das adaptações que se fazem

necessárias à inclusão no Ensino Superior requer a compreensão também dos princípios da Educação

Inclusiva, da aceitação e valorização da diversidade como condição e riqueza humana, da superação da

padronização e homogeneização da pessoa. Neste caminho, não há como suprimir a participação de toda a

comunidade que compõe cada Instituição na redefinição das suas políticas e propostas de ensino, a partir de

uma postura política dos seus profissionais. Demanda ainda em um novo entendimento do processo de ensino

e aprendizagem, pautado em um permanente processo de avaliação e elaboração do currículo, sempre com

foco na ação educativa favorável a todos.

Sabemos que ainda é estranha para muitos a diversidade em sala de aula. Temos testemunhado, por

exemplo, que em alguns casos a preocupação com a deficiência acaba por silenciar a garantia de uma

educação de qualidade para todos, que deve ser o nosso principal compromisso. É chegada, todavia, a hora

de avançar no discurso que aponta a incapacidade das instituições educacionais e dos educadores para a

inclusão e avançar na quebra das barreiras para tornar, efetivamente, a educação inclusiva em uma realidade

dentro dos sistemas educativos. Já há, conforme visto neste artigo, suporte legal para tal, inclusive no Ensino
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Superior.
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