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RESUMO 

 
 

O currículo escolar está pautado nas necessidades de cada comunidade onde a 

escola está inserida, devendo ser flexível de forma que atenda a todos os alunos 

sem discriminação, respeitando as diversidades. No contexto da educação inclusiva, 

esse currículo deve contemplar as especificidades das necessidades educacionais 

especiais, por meio de ajustes realizados pelo professor no intuito de oferecer ao 

aluno pleno acesso ao conhecimento. A esses ajustes dá-se o nome de adequações 

de pequeno porte. Existem também outros ajustes que dependem, além do 

professor, de esferas governamentais, por se tratar de adequações muito 

significativas, que são chamadas de adequações de grande porte. Mas vale salientar 

que as instituições escolares devem preocupar-se em estabelecer em seus Projetos 

Pedagógicos, ações que viabilizem essas adequações curriculares, como prevê o 

MEC por meio da Resolução CNE/CEB Nº 2 de 2001. Este estudo, realizado no 

Município de Novo Gama – GO teve como objetivo detectar as maiores dificuldades 

encontradas pelos professores na realização das devidas adequações no currículo 

de forma que favoreça a aprendizagem dos alunos que possuem necessidades 

educacionais especiais. Foram entrevistados treze professores, que expuseram 

suas dificuldades em fazer essas adequações, os quais afirmaram não se sentirem 

preparados pedagogicamente para isso. Portanto, chegou-se à conclusão que o 

Município deve realizar investimentos em formação continuada na área da educação 

inclusiva, objetivando cumprir a determinação do documento da UNESCO – 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que prevê a satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, além de outros documentos oficiais como a 

Constituição Federal do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Documentos e Resoluções do Ministério da Educação. 

 

 

Palavras Chave: Currículo. Adequação Curricular. Educação Inclusiva. 
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APRESENTAÇÃO 

Uma das funções da escola é educar o cidadão inserido em seu contexto. 

Diante desse objetivo, viu-se obrigada a abandonar uma educação de enciclopédia e 

atemporal e voltar-se para uma educação substancial, essencial, com a atenção 

dirigida ao seu contexto histórico-social e que desenvolve o saber ser, o saber fazer 

e o saber estar, englobando em seu currículo a ética, os valores, os 

comportamentos, as artes, as ciências, as tecnologias, as profissões e a ecologia. 

O Currículo escolar, instrumento que direciona o trabalho do professor, é um 

documento elaborado com o intuito de organizar os conteúdos acadêmicos de forma 

que atenda as exigências necessárias para uma aprendizagem satisfatória por parte 

do aluno. 

Um currículo, para apresentar coerência com o momento histórico – o da 

inclusão - precisa conjugar valores éticos e morais como a alteridade, que tem como 

princípio básico o profundo respeito do homem pelo seu semelhante, demonstrando 

que não se depreda os valores e os bens materiais e espirituais, mas reflete, admira 

e constrói; que não se atira pedras, mas as retira por onde se deve passar; que não 

se agride, mas se coopera; que não se ridiculariza, mas se reconhece e estima. 

Ao elaborar o Projeto Pedagógico, a equipe escolar deve preocupar-se em 

inserir ações voltadas para a flexibilidade do currículo, de forma que envolva o aluno 

com necessidades educacionais especiais (ANEE) no processo de ensino 

aprendizagem.  

A captação de dados para a pesquisa será feita por meio de entrevistas a 

professores que atuam com ANEE’s, com o intuito de observar e detectar suas 

maiores dificuldades em proporcionar-lhes um ensino de qualidade, oferecendo-lhes 

um currículo que atenda às especificidades de suas necessidades especiais. 

As entrevistas fazem parte de uma metodologia de pesquisa qualitativa, que 

proporciona ao pesquisador uma forma de coleta de dados mais abrangente, sendo 

direcionada aos objetivos estipulados anteriormente. 

O trabalho será apresentado em forma de capítulos que abordarão temas 

referentes ao desenvolvimento humano; à educação; à diversidade e cidadania; ao 
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percurso da inclusão com o passar dos anos; ao currículo escolar e suas 

adequações às especificidades das necessidades educacionais especiais de cada 

aluno incluso; e às redes de apoio. É importante ressaltar que tudo será embasado 

em documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Educação, mais 

especificamente pela Secretaria de Educação Especial (SEESP) e de escritos de 

autores renomados como Maria Teresa Eglér Mantoan, Vygostsky, Amaralina 

Miranda de Souza, entre outros.  

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para que sejam realizadas as 

devidas adequações curriculares, tão necessárias para o desenvolvimento do aluno 

com necessidades educacionais especiais. 

A pesquisa servirá de base para definir o papel do professor, o período do 

ano e a forma mais adequada para dar início a essas adequações curriculares. 

Poderá definir, também, a diferença entre adequações de pequeno e grande porte, 

demonstrando como as Redes de Apoio podem contribuir para o pleno 

desenvolvimento do aluno. 

O estudo será realizado no Município de Novo Gama – GO, que está em fase 

de regulamentação da educação inclusiva, necessitando, portanto, de pesquisas 

mais aprofundadas acerca da forma mais adequada de oferecer uma educação de 

qualidade para o Aluno com Necessidades Educacionais Especiais - ANEE. 

Novo Gama completou 15 anos de emancipação política e, há 9 anos vem 

demonstrando preocupação em melhorar em todos os aspectos e, em especial, na 

área educacional. Sendo assim, tem investido em projetos que beneficiam os alunos 

de um modo geral, dando atenção especial também àqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais. 

Faço parte do corpo docente deste município há 12 anos e venho 

acompanhando de perto esse processo de desenvolvimento. Atualmente componho 

uma equipe multiprofissional que tem lutado em prol do aluno incluso e trabalho na 

regulamentação da educação inclusiva no Município. Acredito, portanto, que essa 

pesquisa contribuirá para que meu objetivo seja alcançado, pois a inclusão só 

poderá acontecer, de fato, se o aluno tiver pleno acesso ao conhecimento por meio 
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de um currículo que atenda às especificidades da sua necessidade educacional 

especial. 

 

I FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

I.1 DESENVOLVIMENTO HUMANO 

As pessoas têm características próprias, que as distinguem umas das outras, 

cada qual com seu ritmo de desenvolvimento. Conforme Rabello e Passos (2007), 

“(...) a noção de desenvolvimento está atrelada a um contínuo de evolução, em que 

nós caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital.” (p. 1). Ou seja, durante toda a 

vida, o desenvolvimento humano vai se completando dia após dia, levando à certeza 

de que nunca se está totalmente pronto, pois em alguma área da vida, o homem vai 

se desenvolvendo, seja na parte física, emocional ou intelectual.  Segundo Kelman 

(2010) “Desenvolvimento estuda a trajetória do indivíduo, marcada não apenas pela 

herança que recebe de seus pais, mas pelas experiências que vivencia ao longo de 

sua vida.” (p. 13). 

Vários estudiosos escreveram sobre o desenvolvimento humano, cada um 

enfocando uma área específica, de acordo com seus objetivos de pesquisa.  Piaget 

conduziu sua linha de raciocínio para os estágios do desenvolvimento, sendo 

traçada, entre outras, de acordo com a idade do indivíduo. Piaget, segundo Kelman 

(2010), foi um dos principais teóricos responsáveis pela abordagem construtivista e 

conforme sua teoria, “O sujeito participa na construção do próprio conhecimento, de 

forma ativa, crítica e criativa, sendo por isso denominado de sujeito epistêmico ou 

cognoscente.” (p. 16).  Portanto, para Piaget, segundo o entendimento da autora, a 

aprendizagem ocorre de acordo com o nível de desenvolvimento, pois o indivíduo 

por si só é capaz de adquirir conhecimento. 

Já na concepção de Vygotsky o indivíduo depende do meio para desenvolver. 

Kelman (2010) ressalta que Vygotsky “diz existir no ser humano uma continuidade e 

uma ruptura entre o que é biológico e o que é cultural: o cultural supõe o biológico, 

ao mesmo tempo em que o transforma.” (p. 17). 
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Vygotsky nos deixou de herança o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal como pontua Souza et al (2005)  

Devemos a Vygotsky o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, 
conhecida como ZDP, que é a distância entre o desenvolvimento real e o 
potencial. É exatamente a área em que o educador atua para que a 
aprendizagem ocorra. (p. 30). 

Diante disso, Souza et al (2005) acrescenta ainda que “é muito importante 

que a nossa mediação pedagógica inclua estratégias de ensino que possibilitem a 

expressão das várias formas e estilos de aprendizagem de nossos alunos.” (p. 31). 

Oliveira (2009) também concorda com essa afirmação, quando diz que:  

O professor tem o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento 
proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 
espontaneamente. (...). A intervenção de outras pessoas – que, no caso 
específico da escola, são o professor e as demais crianças – é fundamental 
para a promoção do desenvolvimento do indivíduo. (p. 64). 

Mas vejamos também a perspectiva de outra autora, que acredita que para 

que o desenvolvimento ocorra, deve-se levar em consideração a visão de Piaget e 

de Vygotsky juntos, quando enfatiza que  

A ação da criança depende da maturação orgânica e das possibilidades que 
o meio lhe oferece: ela não poderá realizar uma ação para o qual não tenha 
o substrato orgânico, assim como não fará muitas delas, mesmo que 
biologicamente apta, se a organização do seu meio físico e social não 
propiciar sua realização ou se os adultos não a ensinarem. (LIMA, 2008, p. 
25). 

Como dá para perceber, há algumas divergências nas linhas de raciocínio dos 

estudiosos que se dedicam à pesquisa sobre o pensamento e o desenvolvimento 

humano. Enquanto uns defendem que o desenvolvimento do indivíduo depende do 

meio, outros afirmam que o indivíduo é capaz de aprender por si só. Nesse contexto, 

o educador deve saber se posicionar de maneira coerente, pois ele também é 

responsável pelo desenvolvimento desse indivíduo. 

 

I.2 EDUCAÇÃO 

Quando se fala em desenvolvimento, logo se pensa em educação, que está 

interligada a conceitos que levam o indivíduo ao desenvolvimento de suas 

potencialidades. Queiroz e Gonçalves (2009) ressaltam que  
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Escola como instituição que fornece educação para todos é um fenômeno 
relativamente recente na História. Nas antigas sociedades, o papel de 
educar era exercido pela família, que fornecia os princípios básicos de 
convivência social (socialização) e dava formação necessária para exercer 
atividade econômica própria. (p. 156). 

Com o passar dos anos, a família deixou de cumprir parte dessa missão, 

transferindo sua responsabilidade principalmente para a escola. Queiroz e 

Gonçalves (2009) completam que “Na verdade, hoje em dia existe um certo conflito 

de atribuições entre a escola e as famílias, sendo consensual que a escola forneça 

uma educação acadêmica e a família se responsabilize pela formação moral e de 

valores.” (p. 156) 

Sabe-se que um dos modelos de família contemporânea é de pai e mãe que 

passam a maior parte do dia distante das atividades familiares e pouco se dedicam à 

educação de seus filhos, por isso transferem essa função para a escola, que fica 

sobrecarregada de tarefas e assim acaba por atingir índices negativos no que se 

refere à qualidade de ensino. 

Piletti (1991) afirma que a “Educação não acontece só na escola. Talvez nem 

seja a educação escolar a que mais influência exerce sobre o desenvolvimento dos 

indivíduos.” (p. 17). Diante desse fato, fica claro que a família precisa resgatar essa 

sua função primordial, fundamental para o desenvolvimento dos filhos. Isso permite 

que a escola apenas complemente, pois os valores morais e éticos devem ser 

transmitidos pelo primeiro e principal grupo social formado, que se chama família. 

De acordo com Queiroz e Gonçalves (2009), a educação exerce as funções: 

ocupacional, de socialização, de democratizar as oportunidades, de retardar a 

entrada no mercado de trabalho e a de transmissão de conhecimentos, como 

relacionados a seguir: 

a) Função ocupacional: Uma das funções da educação é fazer com que o 
indivíduo seja capaz de exercer uma atividade útil para a sociedade. (...) 
b) Socialização: (...). A escola proporciona a oportunidade de a criança 
estabelecer os primeiros contactos sociais fora do meio familiar. (...). 
c) Democratizar as oportunidades: Uma sociedade equilibrada deve 
fornecer oportunidades iguais para todos. (...). 
d) Retardar a entrada no mercado de trabalho: (...). O fato é que o 
mercado está cada vez mais exigente quanto o nível educacional, 
restringindo as melhores oportunidades a quem possua no mínimo o ensino 
médio, equivalendo a cerca de 18 anos de idade. Nesse sentido, a escola 
funciona como uma instituição que prepara os jovens e alivia a tensão no 
mercado de trabalho. 
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e) Transmissão de conhecimentos: Cabe ao sistema educacional o papel 
de transmitir o conhecimento produzido pelas antigas gerações e criar 
novos conhecimentos que atendam às necessidades da moderna 
sociedade. (p. 156 e 157). 

O que fazer então diante de tantas divergências a respeito da 

responsabilidade de cada um no que se refere à arte de educar? A quem 

responsabilizar quando os papéis invertidos não são cumpridos e quando a 

educação se torna falha? 

Para Gomes (2008) “A educação de uma maneira geral é um processo 

constituinte da experiência humana, por isso se faz presente em toda e qualquer 

sociedade.” (p. 18). 

Isso nos leva a responder os questionamentos acima, ou seja, nos faz chegar 

à conclusão de que o momento não é de se achar culpados, mas de encontrar o 

mais rápido possível, soluções para oferecer uma educação de qualidade, que 

contribua para que as crianças e jovens de hoje, tenham um objetivo a ser atingido 

no futuro. Dessa maneira, cada um cumpre seu papel na sociedade, pois todos nós 

temos nossa parcela de responsabilidade sobre ela. 

 

I.3 DIVERSIDADE E CIDADANIA 

Sabe-se que há diversos tipos de pessoas. Estas se distinguem pela raça, 

posição social, sexo, religiosidade. Enfim, por características que são peculiares. E é 

essa diversidade que deve ser respeitada por cada indivíduo na sociedade. Kelman 

(2010) enfatiza que “A sensibilidade à diversidade humana acarreta em inclusão 

social.” (p. 24). 

Hoje em dia não podemos conceber ambientes que excluem, não respeitam o 

outro, não acreditam que a aceitação das diferenças individuais nos tornam 

humanizados e que é da riqueza das diferenças que construiremos um futuro 

próspero de idéias e ideais. 
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Segundo Arroyo (2011),  

Diante da persistência das desigualdades, de seu crescimento e 
aprofundamento e diante de sua teimosia de resistir a sua correção através 
de políticas universalistas, se caminha para a retomada de políticas 
inclusivas. (...). (p. 7). 

O que se pode perceber é que mesmo com tantas barreiras impedindo que 

práticas inclusivas aconteçam, o que vemos é que as discussões acerca do assunto 

vão aumentando em várias esferas da sociedade, até se chegar a uma conclusão de 

que a inclusão, cada vez mais, faz parte da vida dos seres humanos, não devendo 

mais haver discriminação de qualquer espécie. 

Quando o assunto é ambiente escolar, mais do que nunca se deve falar em 

práticas inclusivas, pois entende-se que a escola é um lugar onde se disseminam 

informações de todas as naturezas, sendo assim, é um lugar onde deve-se iniciar a 

prática inclusiva. 

E é para o contexto dos espaços escolares que iremos levar essa discussão, 

por entender ser a escola um ambiente socializador. Gomes (2008) ressalta que  

Seria interessante diagnosticar se a diversidade é apenas uma preocupação 
de um grupo de professores(as), de alguns coletivos de profissionais no 
interior das escolas e secretarias de educação ou se já alcançou um lugar 
de destaque nas preocupações pedagógicas e nos currículos. (p. 17). 

Cabe aqui enfatizar que o respeito à diversidade vai desde a aceitação da 

diferença do outro até a criação de meios eficazes de acesso ao conhecimento, na 

oferta de um currículo que atenda às necessidades do aluno. 

Ainda citando Arroyo (2011)  

Na função de incluir os excluídos, a escola e as políticas educativas 
sentem-se em sua função. Primeiro por ser uma função mais leve do que 
acabar com as desigualdades. Segundo porque na dicotomia incluídos-
excluídos, dentro dos muros, atrás dos muros, do lado de dentro e do lado 
de fora são aqueles que estão dentro, os que decidem e controlam as 
políticas de inclusão. (p. 8). 

Atualmente fala-se muito em cidadania, termo que é assunto de debates em 

diversas esferas da sociedade. No entanto, é o respeito à diversidade que leva à 

prática da cidadania tão almejada, principalmente pelas classes sociais mais 

excluídas e por todas as minorias tão sem voz e sem vez na sociedade. 
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Segundo Beyer (2006) 

(...). A criança com necessidades especiais não é uma criança 
ontologicamente deficiente, porém uma criança como todas as demais, com 
particularidades definidas na aprendizagem. Não é uma criança marcada 
pelo déficit, porém alguém que reúne uma série de atributos que podem 
pesar favoravelmente para uma aprendizagem significativa e eficaz. (p. 9). 

Respeitar essa criança, valorizar a aprendizagem que ela traz consigo e 

oferecer-lhe condições para participar ativamente e contribuir para construção de 

uma sociedade cada vez melhor, pode ser uma forma de respeitar a diversidade e 

praticar a cidadania.     

De acordo com Souza et al (2005)  

As estatísticas nacionais têm comprovado que, com a nova política de 
inclusão, o número de alunos com necessidades educacionais especiais na 
escola tem aumentado consideravelmente, o que não significa um aumento 
na população historicamente classificada como Pessoa com Necessidade 
Especial. Significa, isso sim, um maior acesso à escola por parte de 
crianças e adolescentes que, via de regra, ficavam em casa e hoje se 
encontram na escola. (p. 26). 

Essa informação nos remete à conclusão de que as pessoas têm buscado 

exercer seu direito à cidadania, que nada mais é do que o usufruto dos direitos do 

cidadão em participar ativamente da vida social e política de uma sociedade.  

No que se refere aos direitos da pessoa com necessidades especiais de ser 

inserida em todas as esferas da sociedade, iniciando pela escola, a situação é ainda 

mais grave. Ainda há que se lutar muito pela conscientização da sociedade, que por 

vezes mostra-se segregadora e excludente, não acreditando que uma pessoa, por 

possuir necessidades especiais possa ser dotada de inteligência, ser produtiva e 

interagir em iguais condições com o restante da sociedade. 

 

I.4 O PERCURSO DA INCLUSÃO COM O PASSAR DOS ANOS 

 A inclusão vem sendo discutida há anos por vários seguimentos da 

sociedade, que buscam ter uma visão igualitária entre pessoas com necessidades 

especiais e os demais cidadãos. 

Na concepção de Mantoan, em entrevista a Meire Cavalcante, da Revista 

Nova Escola (2005), inclusão “é a nossa capacidade de entender e reconhecer o 
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outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de 

nós.” (p. 24). 

 O MEC, por meio do documento Diretrizes nacionais para a educação 

especial na educação básica (2001), define a inclusão como:  

(...) Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao 
espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar 
orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação 
das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de 
oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões 
da vida. (p. 20) 

 Ao abordar as questões relativas às pessoas com necessidades educacionais 

especiais, é imprescindível que se focalize entre elas as pessoas com deficiências, 

que são alvo de exclusão sócio-cultural e constituem um público historicamente 

caracterizado como de difícil atendimento, necessitando, pois, de cuidados 

educacionais de natureza especial. 

 No decurso da história da humanidade, o sentido da deficiência foi tomando 

diferentes interpretações. Souza et al (2005) enfatiza que “Em várias épocas da 

história, as pessoas com necessidades especiais eram abandonadas em locais de 

isolamento, prisões, hospitais, etc., sendo essa atitude justificada na cultura, no local 

e momento histórico.” (p.10) 

 Com o passar dos anos, essas pessoas têm lutado para serem reconhecidas 

como cidadãs dignas de fazer parte de uma sociedade. Mas isso não tem sido fácil. 

No Brasil, foi somente no século XIX que instituições começaram a se organizar 

para oferecer a essas pessoas algum tipo de atendimento, porém ainda segregador, 

como afirma Souza et al (2005) 

O primeiro paradigma formal identificado no País em relação a esta questão 
foi denominado paradigma da institucionalização, caracterizado pela 
retirada das pessoas com deficiência de suas comunidades de origem e por 
sua manutenção em instituições residenciais segregadoras. (p.11) 

 Em 1854 Dom Pedro II fundou o Instituto dos Meninos Cegos, o atual Instituto 

Benjamim Constant (IBC). 

 Em 1857 foi criado o Imperial Instituto Nacional de Surdos, que em 1957 

passou a chamar-se Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 
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 Em 1874, no Hospital Estadual de Salvador, hoje conhecido como Hospital 

Juliano Moreira, teve início o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. 

 Somente no século XX, mais precisamente em 1931, na Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo iniciou-se o atendimento aos deficientes físicos. 

 Como se pode observar, durante muitos anos as pessoas que possuíam 

algum tipo de necessidade especial foram vítimas de descaso por parte de 

autoridades e da sociedade, e, ainda hoje, em pleno século XXI, necessitam recorrer 

às Leis para usufruir de seus direitos. 

 No que refere à inclusão escolar, percebe-se que algumas barreiras têm sido 

derrubadas, no sentido de oferecer ao aluno com necessidades educacionais 

especiais acesso ao conhecimento. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, Inciso II, garante 

“atendimento educacional especializado aos portadores1 de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino.” (BRASIL, 1988, p. 143) 

 Em 1994, vários países se reuniram na cidade de Salamanca, na Espanha, e 

elaboraram um documento denominado “Declaração de Salamanca”, no qual 

asseguraram diversas ações inclusivas às pessoas com necessidades educacionais 

especiais no âmbito escolar. 

 A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), em seu artigo 

58 também assegura os direitos à escolarização àqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais. 

 Em 2006, vários países se reuniram em Nova Iorque e participaram da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por meio 

do Decreto nº 6949/2009, o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

determina que o documento seja cumprido na íntegra em todo o território nacional. 

 Aqui cabe ressaltar parte do Artigo 24 da Convenção, que trata da questão da 
educação:  

                                                           
1
 O termo portador de deficiência hoje foi substituído por pessoa com necessidade especial ou aluno com 

necessidade educacional especial. 
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2. Em realizando esse direito, Estados Parte assegurarão: 
(a) Que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema geral 
de educação em razão de sua deficiência, e que crianças com deficiência 
não sejam excluídas de educação primária e secundária gratuita e 
compulsória em razão de sua deficiência; 
(b) Que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação inclusiva, 
de qualidade e gratuita, primária e secundária, em iguais bases com os 
outros, na comunidade onde vive; 
(c) Adaptações adequadas para as suas necessidades individuais 
requeridas. 
(...) (Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
2006, p. 16)  
 

 Hoje, o que se pode perceber é que em vários âmbitos da sociedade a 

palavra inclusão ganhou força. Embora ainda vejamos muito descaso, as pessoas 

que possuem necessidades especiais, por meio da informação, fazem uso das Leis 

que lhes garantem igualdade de condições, seja na parte de infra-estrutura das 

cidades, seja no acesso ao conhecimento ou ao direito de usufruir de todos os 

benefícios que qualquer cidadão tem. 

 

I.5 O CURRÍCULO ESCOLAR 

 Muitas são as concepções de currículo, que segundo Lima (2008) “(...) nas 

escolas do antigo Egito, da Suméria, da Grécia tinham como eixo central a escrita, a 

matemática e as artes.” (p. 21) 

 Hoje esse conceito estendeu-se, pois foram acrescentadas questões 

referentes ao meio social e cultural no qual o aluno está inserido. 

Para Moreira e Candau (2008)  

(...) Diferentes fatores sócio-econômicos e culturais contribuem, assim, para 
que currículo venha a ser entendido como:  
a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos 
alunos; 
c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; 
d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; 
e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. 
(p. 17 – 18) 

 O MEC, preocupado com a forma com que os currículos são explorados nas 

escolas, publicou uma série de documentos para nortear o trabalho nas escolas, 

entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que servem de base para 
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a elaboração dos currículos, respeitando a diversidade cultural existente em todo o 

país. 

 Com relação aos conteúdos ensinados, o documento ressalta: 

O projeto educacional expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
demanda uma reflexão sobre a seleção de conteúdos, como também exige 
uma ressignificação, em que a noção de conteúdo escolar se amplia para 
além de fatos e conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, 
normas e atitudes. (BRASIL, 2001, Vol. 1, p. 73). 

 Isso mostra a preocupação em resgatar valores perdidos com o passar dos 

anos, que são essenciais para boa formação e desenvolvimento do aluno, como por 

exemplo, o respeito ao próximo, a valorização da vida, o amor, a responsabilidade. 

O documento faz menção a conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

De acordo com os PCN’s: “Conteúdos conceituais referem-se à construção 

ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens, e 

representações que permitem organizar a realidade.” (BRASIL, 2001, vol. 1, p. 74). 

São esses conteúdos os que as escolas mais se preocupam em transmitir, 

acreditando que é a assimilação de conceitos que demonstra o quanto o aluno 

aprendeu. 

Com relação aos conteúdos procedimentais, os PCN’s afirmam que “(...) Os 

procedimentos expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar 

uma série de ações, de forma ordenada e não aleatória, para atingir uma meta.” 

(BRASIL, 2001, vol. 1, p. 75). 

Os conteúdos procedimentais permitem uma grande participação do aluno no 

processo de ensino aprendizagem, pois o conduz a uma ação de querer buscar a 

informação por meios próprios, utilizando-se de diversas fontes de pesquisa. Porém 

é necessário que o professor tenha participação ativa nesse processo. 

Quanto aos conteúdos atitudinais, encontramos nos PCN’s vários pontos que 

merecem destaque: 

Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o conhecimento escolar. (...) 
Ensinar e aprender atitudes requer um posicionamento claro e consciente 
sobre o que e como se ensina na escola. (...). 
É sabido que a aprendizagem de valores e atitudes é de natureza complexa 
e pouco explorada do ponto de vista pedagógico. (...). 
(BRASIL, 2001, vol. 1, p. 76). 
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 Percebe-se a importância dos conteúdos atitudinais, por outro lado, percebe-

se também que eles acabam sendo deixados de lado, pois requer que o professor 

saiba lidar com situações adversas com muita sabedoria e discernimento, pois 

valores que normalmente são transmitidos em casa, pela família, por vezes acabam 

tendo que ser trabalhados somente na escola. 

Porém complementando o que diz os PCN’s: “Embora esteja sempre presente 

nos conteúdos específicos que são ensinados, os conteúdos atitudinais não tem sido 

formalmente reconhecidos como tal.” (BRASIL, 2001, vol. 1, p. 77). 

Independentemente do tipo de conteúdo aplicado, o professor deve estar 

atento a cada aluno em especial, pois conforme é explicitado nos PCN’s “(...) A 

definição dos conteúdos a serem tratados deve considerar o desenvolvimento de 

capacidades adequadas às características sociais, culturais e econômicas de cada 

localidade. (...)”. (BRASIL, 2001, vol. 1, p. 79). 

Moreira e Candau (2008) enfatizam que “(...) é importante que consideremos 

a escola como um espaço de cruzamento de culturas e saberes. (...)”. (p. 35), o que 

nos leva a repensar a forma como lidamos com nossos alunos, sobretudo os que 

possuem necessidades educacionais especiais, que muitas vezes são discriminados 

por serem considerados incapazes. 

Diante do que se tem discutido neste capítulo, outro fator apontado por 

Moreira e Candau diz respeito à avaliação, que de acordo com os PCN’s “(...) ao não 

se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida 

como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a 

intervenção pedagógica. (...)” (BRASIL, 2001, vol. 1, p. 81). 

A avaliação tem como objetivo identificar se o que foi ensinado foi apreendido 

pelo aluno de maneira satisfatória, ou se há algum ponto que precisa ser revisto e 

melhorado, tanto da parte do aluno, como da parte do professor e da escola, como 

veremos a seguir: 

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua 
sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a 
retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos 
como adequados para o processo de aprendizagem individual de todo o 
grupo. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas 
conquistas, dificuldades e possibilidades para a reorganização de seu 
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investimento na tarefa de aprender. Para a escola, possibilita definir 
prioridades e localizar quais aspectos das ações educacionais demandam 
maior apoio. (BRASIL, 2001, vol. 1, p. 81). 

 Percebe-se, assim, que a avaliação serve para averiguar o processo ensino 

aprendizagem como um todo, inclusive os procedimentos utilizados pelo professor, 

pela instituição educacional e pelo sistema de ensino, não devendo ser vista como 

um procedimento que mede somente o que o aluno conseguiu assimilar, pois a 

aprendizagem acontece de maneira mais eficiente quando todos cumprem seus 

papéis com competência. 

 

I.5.1 Adequação Curricular 

 Participar de um processo inclusivo é estar predisposto, sobretudo, a 

considerar e respeitar as diferenças individuais, criando a possibilidade de aprender 

sobre si mesmo e sobre o outro, em uma situação de diversidade de ideias, 

sentimentos e ações. Com este pressuposto, sugere-se que a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais seja um processo de ensino-

aprendizagem, onde tanto o professor como o aluno aprendem e ensinam. 

 Embutida nesta questão considera-se que a construção de um projeto 

pedagógico envolve necessariamente as ideias provenientes da comunidade 

escolar, buscando um equilíbrio entre expectativas e possibilidades para o 

desenvolvimento do aluno. 

 No MEC, a SEESP (Secretaria de Educação Especial) sempre preocupada 

com a aprendizagem do aluno com necessidade educacional especial, e para fazer 

com que as escolas incluam ações voltadas para a educação inclusiva em seu 

projeto pedagógico, determina, por meio da Resolução CNE/CEB nº 2 DE 2001, Art. 

7º, Inciso III, que haja  

III - flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado 
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e 
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada 
a frequência obrigatória; (BRASIL, 2001, p. 2). 
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 Sobre essa questão os Parâmetros curriculares nacionais: Adaptações 

Curriculares define que “(...) o currículo é construído a partir do projeto pedagógico 

da escola e viabiliza a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, 

as formas de executá-las e definindo suas finalidades.” (BRASIL, 1998, p. 31). 

 Para Füllgraf (2006) 

O conceito de currículo não corresponde a uma condição universal, natural, 
como algo sempre igual, homogêneo e de significado óbvio. Ele é social e 
historicamente construído, tendo sido crivado por diferentes concepções 
teóricas ao longo da história. (p. 27). 

 Daí a necessidade da escola preocupar-se com a comunidade da qual faz 

parte, para que possa elaborar um currículo capaz de atender a heterogeneidade de 

seus alunos, que possuindo ou não necessidades educacionais especiais, têm 

processos diferenciados de aprendizagem e, portanto, exigem uma atenção maior 

na efetivação de uma prática pedagógica inclusiva. 

 De acordo com Mantoan (2011)  

(...) uma das grandes dificuldades com a qual se defrontam atualmente as 
escolas para se adequarem aos paradigmas educacionais emergentes do 
mundo pós-moderno é a de ressignificar o modo pelo qual o conhecimento 
se elabora no meio escolar. 
Assim sendo, os currículos acadêmicos estão sendo questionados, revistos, 
repensados. (p. s.n) 

Em termos gerais, é possível adequar os diferentes elementos do currículo, 

ou seja, os objetivos, conteúdos de aprendizagem, metodologias, recursos 

pedagógicos e organização do espaço e do tempo, de forma que favoreça a 

aprendizagem, sobretudo dos alunos que possuem necessidades educacionais 

especiais. 

Com o passar do tempo, os termos utilizados para referir-se às necessidades 

especiais também vão se adequando. O que até pouco tempo era chamado de 

Adaptação Curricular, hoje se chama Adequação Curricular, porém o termo 

adaptação ainda aparece nos escritos dos diversos autores pesquisados. 

Para Souza et al (2005) 

A adaptação curricular é toda adaptação que se realiza para atender às 
necessidades educacionais de um determinado aluno ou de um grupo que 
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apresenta singularidades em relação aos seus colegas para ter acesso ao 
currículo estabelecido de modo geral. (p. 15) 

Ou seja, são medidas de flexibilização do currículo escolar, orientadas para 

que os alunos com necessidades educacionais especiais possam se beneficiar do 

processo de ensino aprendizagem. 

O MEC, por meio do Art. 15, da Resolução nº 2 de 2001 preconiza que  

A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de 
competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo 
constar de seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o 
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, 
respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de 
ensino. (p. 4) 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares “(...) 

Pressupõem que se realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, 

para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. 

(...)” (BRASIL, 1998, p. 33). 

Dentro dessa perspectiva, as adequações curriculares constituem um 

processo contínuo que vai desde as adequações pouco significativas, também 

chamadas de adequações de pequeno porte, até as significativas, conhecidas como 

adequações de grande porte. 

Adequações Curriculares Significativas - Grande Porte:  

Referem-se àquelas modificações substanciais em um ou mais elementos do 

currículo escolar e muitas vezes dependem de instâncias superiores, por se tratar de 

adequações muito expressivas. São, portanto, medidas de caráter extraordinário. 

Porém o MEC orienta cautela na adoção de uma adequação significativa, 

como se pode verificar no documento Projeto Escola Viva: 

É necessário enfatizar também que sempre se deve adotar, no estudo de 
caso, critérios que evitem adaptações curriculares de grande porte 
desnecessárias, especialmente as que implicam em supressão de 
conteúdos, eliminação de disciplinas, ou de áreas curriculares complexas. 
(BRASIL, 2000, vol.5, p. 11) 

O MEC estabelece que de acordo com as especificidades da necessidade 

especial de cada aluno pode-se adequar: os objetivos; os conteúdos; a metodologia 
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e organização didática; a avaliação e a temporalidade, como demonstrado no 

quadro abaixo, por mim organizado com base no documento Projeto Escola Viva: 

Adequações Curriculares de Grande Porte 
(Significativas) 

1 – Relativas aos objetivos 

 Eliminação de objetivos básicos; 

 Introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos. 
2 – Relativas aos conteúdos 

 Introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos 
(substituição); 

 Eliminação de conteúdos básicos do currículo. 
3 – Relativas á metodologia e Organização didática 

 Introdução de métodos e procedimentos complementares e/ou alternativos 
de ensino e aprendizagem; 

 Organização diferenciada da sala de aula; 

 Introdução de recursos específicos de acesso ao currículo. 
4 – Avaliativas 

 Introdução de critérios específicos de avaliação; 

 Eliminação de critérios gerais de avaliação; 

 Adaptações de critérios regulares de avaliação; 

 Modificação dos critérios de promoção. 
5 – Relativas à Temporalidade 

 Prolongamento de um ou mais anos de permanência do aluno na mesma 
série ou ciclo (retenção). 

Fonte: BRASIL/MEC - Projeto Escola Viva, 2000, volume 5, pp. 16-24. 

 Ainda com base no documento Projeto Escola Viva, que trata sobre as 

adequações curriculares de grande porte, o MEC preconiza que cada especificidade 

das necessidades educacionais especiais requer estratégias diferenciadas e que:  

Algumas dessas estratégias compreendem ações que são da competência 
e atribuição das instâncias político-administrativas superiores, já que exigem 
modificações que envolvem ações de natureza política, administrativa, 
financeira, burocrática, etc. (BRASIL, 2000, vol. 5, p. 9). 

 

Adequações Curriculares Não Significativas - Pequeno Porte: 

São ações habituais que o professor desenvolve para dar uma resposta às 

necessidades individuais dos alunos, ou seja, são pequenas adequações que 

competem ao professor realizar, objetivando o acesso do aluno com necessidades 

educacionais especiais ao currículo escolar. E é nesse momento que o olhar 

solidário e responsável do professor faz a diferença. 
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 Entre essas ações, o documento do MEC, Projeto Escola Viva que trata das 

adequações curriculares de pequeno porte, sugere ao professor: 

 criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do 
aluno com necessidades especiais na sala de aula; 

 favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno 
com as pessoas com os quais convive na comunidade escolar; 

 favorecer a participação do aluno nas atividades escolares; 

 atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais 
específicos necessários; 

 adaptar materiais de uso comum em sala de aula; 

 adotar sistemas alternativos de comunicação, para os alunos impedidos 
de comunicação oral, tanto no processo de ensino e aprendizagem 
como no processo de avaliação; 

 favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos valia, 
ou de fracasso. (BRASIL, 2000, volume 6, pp. 10-11). 

Nesse sentido, o professor pode fazer ajustes nos seguintes itens do 

currículo, como demonstrado no quadro abaixo, também por mim organizado, com 

base no documento do MEC - Projeto Escola Viva: 

Adequações Curriculares de Pequeno Porte 
(Não Significativas) 

1 – Organizativas 

 Organização dos agrupamentos de alunos (tamanho, homogeneidade, 
heterogeneidade); 

 Organização dos recursos didáticos; 

 Organização do espaço físico e condições ambientais. 
2 – Relativas aos objetivos e conteúdos 

 Priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 

 Priorização de tipos de conteúdos; 

 Priorização de objetivos; 

 Reformulação da sequência de conteúdos; 

 Eliminação de conteúdos secundários. 
3 – Relativas aos procedimentos didáticos e atividades 

 Modificações de procedimentos; 

 Introdução de atividades alternativas às previstas; 

 Introdução de atividades complementares às previstas; 

 Modificação do nível de complexidade das atividades; 

 Eliminação de componentes das atividades; 

 Modificação da sequência das tarefas; 

 Facilitação dos planos de ação; 

 Adaptação dos materiais utilizados; 

 Modificação da seleção dos materiais previstos. 
4 – Avaliativas 

 Adaptação de técnicas, instrumentos e procedimentos; 

 Modificação de técnicas e instrumentos. 
5 – Relativas à Temporalidade 

 Aumento do tempo previsto para o trato de determinados objetivos; 

 Diminuição do tempo previsto para o trato de determinados objetivos. 
Fonte: BRASIL/MEC - Projeto Escola Viva, 2000, volume 6, pp. 11-12; 23-29. 
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 Percebe-se que o MEC dá autonomia às instituições de ensino e também ao 

professor para organizar o currículo escolar de maneira que atenda às 

especificidades dos alunos, com ou sem necessidades especiais. Sendo assim, 

cabe a cada um cumprir com seu papel. 

 Segundo Libâneo (2004)  

A escola que conseguir elaborar e executar, num trabalho cooperativo, seu 
projeto pedagógico-curricular, dá mostras de maturidade de sua equipe, de 
bom nível de desenvolvimento profissional dos seus professores, de 
capacidade de liderança da direção e de envolvimento da comunidade 
escolar. (p. 153). 

 

I.6 ORGANIZAÇÃO DE REDES DE APOIO 

 Para que a Educação Inclusiva aconteça de maneira eficiente, faz-se 

necessário estabelecer parcerias com outros órgãos, sejam eles governamentais ou 

não. Por isso, a criação de uma rede de apoio pode garantir o acesso e 

permanência do aluno com necessidades educacionais especiais nas escolas de 

ensino regular. 

A Rede de apoio é a integração e a mobilização dos segmentos envolvidos no 

contexto escolar para a consolidação da Educação Inclusiva, buscando atender às 

necessidades específicas dos alunos. 

 Seus objetivos são: 

 Ampliar a atenção integral à saúde do ANEE; 

 Assessorar as escolas, as unidades de saúde e reabilitação; 

 Assessorar a comunidade escolar na identificação dos recursos da saúde; 

 Informar sobre a legislação; 

 Sensibilizar a comunidade escolar; 

 Criar mecanismos para que o professor possa oferecer uma educação de 

qualidade aos ANEE’s. 



26 

 

Para que a Rede de Apoio seja eficaz, deve-se ampliar a meta constitucional 

de municipalização das políticas públicas; sustentar a política de inclusão, onde a 

interdisciplinaridade seja fator essencial no processo ensino aprendizagem; repensar 

a função social da escola e da saúde para além dos limites instituídos; e ainda, 

oferecer formações e estruturas das instâncias administrativas para uma gestão 

colaborativa, que exige a ressignificação do papel do Estado na implementação das 

políticas, visando o enfrentamento da exclusão social das pessoas que possuem 

necessidades especiais. 

Dentre os serviços ofertados para a formação dessa rede de apoio, pode-se 

citar, conforme quadro abaixo, por mim organizado, com base nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

1 – Classes comuns do Ensino Regular: onde a inclusão é viabilizada na 
Educação Básica, cabendo à escola garantir o acesso e permanência dos alunos 
com necessidades educacionais especiais, apoiando-os, e aos seus professores, 
para que tenham acesso à aprendizagem. 

2 – Classes Especiais: sala de aula em escola regular, mas com espaço físico e 
currículo adequado, regida por professor especializado. 

3 – Sala de Recursos: onde o professor especialista desenvolve atividades de 
natureza pedagógica, que suplementa ou complementa o atendimento realizado 
em classes comuns da educação básica. 

4 – Itinerância: atendimento ofertado a alunos com necessidades especiais, 
atendendo, primordialmente, as questões pedagógicas, mas atuando também 
como apoio a ações administrativas, tais como acompanhar transferência de 
alunos e localizar escolas onde possam estudar. 

5 – Classes Hospitalares: oferece atendimento pedagógico a alunos 
impossibilitados de freqüentar as aulas por motivo de internação hospitalar. 

6 – Atendimento Domiciliar: atividade em ambiente domiciliar a alunos que 
estejam impossibilitados de frequentar as aulas por motivo de tratamento de 
saúde prolongado. 
Fonte: BRASIL - MEC/SEESP, 2001, pp. 50-52 

 São sujeitos da Rede de Apoio: 

 O próprio aluno, que é o principal motivo dessa parceria;  

 O professor, que está diretamente ligado ao processo ensino aprendizagem e 

faz o elo de ligação entre o aluno e os demais sujeitos da rede;  

 A Equipe de Coordenação Pedagógica, que dá suporte ao professor e ao 

aluno, com conhecimentos específicos da cada necessidade que o aluno 

apresenta;  
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 Os profissionais da saúde, que são imprescindíveis no atendimento de certas 

patologias, que associadas às deficiências, dificultam o processo de 

aprendizagem do aluno;  

 Os profissionais da Assistência Social, que contribuem para o bem-estar do 

aluno; 

 A comunidade, que propicia a inclusão desse aluno dentro e fora da escola, 

fazendo-o acreditar que é um cidadão capaz de exercer seus direitos e 

deveres; 

 A família, elemento imprescindível da Rede, pois é ela quem faz com que o 

aluno possa participar ativamente de todas as atividades propostas a que tem 

direito e é quem o defende de todo e qualquer tipo de exclusão. 

Se todos os sujeitos dessa Rede cumprirem seus papéis com eficiência, a 

Educação Inclusiva passará a ser uma realidade em todas as esferas da nossa 

sociedade, e assim, o mundo de igualdade social deixará de ser utopia. 

 

II OBJETIVOS 

II.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar a possibilidade de adequação do currículo escolar para atender as 

especificidades das necessidades educacionais especiais.  

 

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar a quem compete realizar as adequações curriculares de pequeno e 

grande porte;  

 Identificar qual é o período letivo adequado para a realização das adequações 

curriculares de grande porte;  

 Verificar as reais contribuições das adequações curriculares para o 

desenvolvimento global do aluno com necessidades educacionais especiais;  
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 Identificar a importância de incluir as adequações curriculares no Projeto 

Pedagógico da escola;  

 Verificar, de acordo com as especificidades das necessidades educacionais 

especiais, os itens do Currículo Escolar que devem ser adaptados.  

 

III METODOLOGIA  

Um dos métodos eficientes de se chegar a um resultado verdadeiro acerca de 

um determinado assunto é a pesquisa qualitativa, que segundo Neves (1996) 

“costuma ser direcionada ao longo do seu desenvolvimento” (p.1), ou seja, na 

medida em que a pesquisa estiver sendo feita, dados novos, questionamentos 

diferenciados podem ir surgindo, e assim ir mudando o foco da pesquisa, até chegar 

a um resultado consistente. 

A pesquisa qualitativa permite várias formas de levantamento de dados. A 

que mais se assemelha aos objetivos propostos neste trabalho é a entrevista. 

Portanto, durante a pesquisa foram entrevistados 13 (treze), dos 60 (sessenta) 

professores de diversas escolas da Rede Pública Municipal de Novo Gama - GO, 

que atuam em turmas onde há alunos inclusos que necessitam de ajustes no 

Currículo Escolar para obter um desenvolvimento cognitivo satisfatório.  

A escolha desses professores foi feita segundo os seguintes critérios: 

 01 (um) professor que tenha aluno com deficiência visual; 

 02 (dois) professores que tenham alunos com deficiência auditiva; 

 03 (três) professores que tenham alunos com TGDs (Transtornos Globais do 

Desenvolvimento) – mais especificamente com TDAH (Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade); 

 01 (um) professor que tenha aluno com Síndrome de Down; 

 01 (um) professor que tenha aluno com Síndrome de Kabuki; 

 01 (um) professor que tenha aluno com Paralisia Cerebral; 

 04 (quatro) professores que tenham alunos com deficiência intelectual. 
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O intuito das entrevistas foi detectar as principais dificuldades que esses 

profissionais têm para adaptar o currículo escolar de forma que favoreça a 

aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais. 

O resultado das entrevistas foi confrontado com a análise documental, que 

segundo Raimundo (2006) “é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em 

ciências sociais e humanas”. (p. s.n) 

Nessa perspectiva, a pesquisa foi embasada pela legislação relacionada a 

esse campo, por documentos elaborados pelo MEC, artigos científicos e publicações 

a respeito do tema em questão. 

Para a realização das entrevistas foram utilizados, além do gravador, um 

roteiro impresso, feito de acordo com os objetivos da pesquisa, onde o professor foi 

questionado a respeito do conhecimento que tem sobre o currículo escolar utilizado 

em sala de aula, sobre as adequações curriculares para o aluno que possui 

necessidades educacionais especiais e sobre as ações do Projeto Pedagógico da 

escola acerca da Educação Inclusiva. 

O critério de escolha das escolas foi o mesmo critério de escolha dos 

professores: escolas que tivessem alunos com deficiência visual, auditiva, 

intelectual, paralisia cerebral, TGD’s, TDAH e Síndromes (Down e Kabuki). 

Todas as escolas fazem parte da Rede Pública Municipal e seguem um 

mesmo padrão de número de salas de aula e alunos; os professores possuem curso 

superior e na grande maioria são do quadro efetivo; os diretores e coordenadores 

possuem formação na área de pedagogia e/ou gestão educacional. 

 Há algum tempo trabalho em um Departamento da Secretaria Municipal de 

Educação de Novo Gama denominado NAP (Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico), onde são feitos atendimentos educacionais especializados aos 

alunos da rede pública municipal que possuem necessidades educacionais 

especiais. Sendo assim, os professores abordados para a entrevista já tinham 

conhecimento do trabalho que realizo, uma vez que durante o ano de 2010 fiz 

intervenções junto a eles a respeito do currículo ofertado a esses alunos. Portanto, 

foi explicado que esta pesquisa tem por objetivo detectar as maiores dificuldades 
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encontradas por eles para adequar o currículo escolar de acordo com as 

especificidades das necessidades educacionais especiais. 

 Em cada abordagem, após explicar os objetivos da pesquisa, foi solicitada a 

autorização para gravar a entrevista. Porém, nem todos os professores sentiram-se 

à vontade para responder desta forma, sendo assim, em alguns casos, foram 

utilizados os roteiros escritos, no qual, após fazer a pergunta, eu transcrevia as 

respostas para o papel. 

Após concluídas todas as entrevistas, foram feitas as análises partindo  do  

cruzamento das  respostas de cada professor e da pesquisa bibliográfica realizada, 

para assim se chegar ao resultado da pesquisa. 

 

IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante as entrevistas, foram feitas 11 (onze) perguntas aos professores 

acerca do conhecimento que eles têm sobre o currículo escolar adaptado aos alunos 

com necessidades educacionais especiais e como a escola lida com essa questão. 

 A primeira pergunta foi: “Você sabe quem são os envolvidos no processo de 

Adequação Curricular de pequeno e grande porte?” 

 Diante dessa pergunta, cinco professores responderam que não sabem; três 

acreditam que é o próprio professor; dois responderam que é a equipe escolar 

(professores, diretor e coordenador); e três afirmam que além da equipe escolar, 

devem participar do processo: os pais, a Secretaria Municipal de Educação e os 

governantes. 

 Como bem sabemos, e como o MEC determina por meio do documento 

Projeto Escola Viva,  

Algumas dessas estratégias compreendem ações que são da competência 
e atribuição das instâncias superiores, (...). A essas, denomina-se 
Adaptações Curriculares de Grande Porte. 

Outras, compreendem modificações menores, de competência específica 
do professor. (...). A essas, então, se denomina Adaptações Curriculares 
de Pequeno Porte.” (BRASIL – Projeto Escola Viva, 2000. Vol. 5, p. 9) 



31 

 

 A segunda pergunta feita aos professores foi: “Com relação às Adequações 

de pequeno porte, você saberia me responder quando seria o melhor período letivo 

para realizá-las?” 

 As respostas foram as seguintes: seis professores acreditam que devem ser 

feitas no início do ano letivo; um acredita que o ideal é no decorrer do 1º bimestre; 

três responderam que o melhor período é no 2º bimestre, pois é quando o professor 

já conhece o aluno para iniciar as adequações; um enfatiza que o ideal é fazer as 

adequações a cada bimestre, de acordo com o desempenho do aluno nas aulas; um 

respondeu que deve ser feita no meio do ano, demonstrando incerteza na resposta; 

e um não soube responder. 

 Quando o assunto é adequação curricular, principalmente a de pequeno 

porte, que são os ajustes que o professor vai fazendo no currículo escolar no 

decorrer no ano, logo nos deportamos para o que afirma Libâneo quando se refere 

aos níveis de currículo, mais precisamente ao currículo real.  

Currículo real – é o currículo que, de fato, acontece na sala de aula em 
decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. (...). É o 
currículo que sai da prática dos professores, da percepção e do uso que os 
professores fazem do currículo formal, assim como o que fica na percepção 
dos alunos. (...). (LIBÂNEO, 2004, p. 172). 

 Ainda com relação à pergunta feita e às respostas dos professores, pode-se 

perceber que há uma semelhança no que Libâneo fala a respeito (acima), e o que o 

MEC determina: “A primeira instância na qual o professor deve promover as 

adaptações que favorecerão a experiência produtiva da escolaridade para todos os 

seus alunos é na elaboração do Plano de Ensino.(...). “ (BRASIL – Projeto Escola 

Viva, 2000, Vol. 6, p. 9). 

A terceira pergunta feita na entrevista foi: “E quanto às Adequações de 

grande porte? Qual seria o melhor período para iniciar?” 

Diante desse questionamento, novamente houveram diferentes respostas. 

Três professores acreditam que são adequações que devem ser feitas no final de 

um ano letivo, para que o aluno, quando chegar ao início de um novo ano, possa 

estar com o currículo totalmente adaptado, para que tenha um desenvolvimento 

satisfatório; uma professora respondeu que a adequação de grande porte deve ser 
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feita no início de cada ano letivo; outra também respondeu que acredita que deve 

ser feita no início do ano, porém demonstrando incerteza na resposta; uma 

professora acredita que são adequações que devem ser feitas após o início do ano, 

logo que o professor conhecer um pouco o aluno; duas professoras responderam 

que devem ser feitas no 2º bimestre, pois o professor precisa de pelo menos um 

bimestre para conhecer o aluno e detectar suas dificuldades; também demonstrando 

incerteza na resposta, duas professoras acreditam que devem ser feitas a partir do 

3º bimestre; uma professora acredita que esse tipo de adequação deve ser feita no 

decorrer do ano letivo, de acordo com as capacidades que o aluno for evidenciando 

no dia a dia; e duas professoras não souberam responder. 

Sabe-se que para a realização de uma adequação curricular de grande porte, 

muitas vezes faz-se necessária a participação de instâncias superiores, por se tratar 

de adequações que “(...) envolvem ações de natureza política, administrativa, 

financeira, burocrática, etc. (...)”. (BRASIL – Projeto Escola Viva, 2000. Vol. 5, p. 9) 

A quarta pergunta foi: “Você acredita que as Adequações Curriculares podem 

contribuir para o desenvolvimento global do Aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais?”. 

Nessa questão, a resposta positiva foi unânime entre os entrevistados, 

embora alguns, até aquele momento, não tenham demonstrado muito conhecimento 

sobre o assunto. Diante do questionamento acerca da contribuição, todos acreditam 

que deve sim haver uma adequação curricular que atenda as especificidades das 

necessidades educacionais especiais. 

Em seguida os professores responderam à seguinte pergunta: “Em que áreas 

do desenvolvimento do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais as 

Adequações Curriculares podem influenciar positivamente para uma melhor 

aprendizagem?”. 

Mais uma vez as respostas divergiram, pois os professores demonstraram 

não ter muito conhecimento acerca das áreas do desenvolvimento do aluno. 

As respostas ficaram da seguinte maneira: oito professores responderam que 

todas as áreas do desenvolvimento são influenciadas; duas professoras acreditam 
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que pode contribuir na socialização dos alunos; uma acredita que contribuindo no 

social, acaba contribuindo também no cognitivo; uma professora defende que a área 

mais beneficiada é a cognitiva; e uma professora não soube responder. 

A sexta pergunta foi se: “Uma adequação Curricular bem elaborada pode 

ajudar o professor a definir melhor as estratégias de ensino para esse aluno?”. 

Mais uma vez os professores foram unânimes em suas respostas. Todos 

acreditam que “sim”, embora tenham sido unânimes também na última pergunta 

(11ª), afirmando que não se sentem preparados para fazer as modificações 

necessárias no Currículo Escolar, de forma que favoreça a aprendizagem do aluno 

incluso em sua sala de aula. 

As duas perguntas seguintes foram se o Projeto Pedagógico da escola onde 

trabalham contempla ações voltadas para a Educação Inclusiva e se há alguma 

ação prevendo as Adequações Curriculares para os Alunos que possuem 

Necessidades Educacionais Especiais. 

Cinco professores declararam não ter conhecimento; sete foram categóricos e 

afirmaram que o Projeto Pedagógico de suas escolas não contemplam ações 

voltadas para a educação inclusiva, tampouco prevêem Adequações Curriculares 

para os Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; e apenas uma 

professora afirma que sim, porém superficialmente, podendo melhorar. 

Nesse momento percebe-se que na maioria das vezes ou os professores não 

participam da elaboração do Projeto Pedagógico, consequentemente não têm 

conhecimento acerca do assunto; ou as escolas realmente não se preocupam em 

incluir essas ações nos seus Projetos Pedagógicos. 

Porém sabe-se que o MEC, por meio da Resolução CNE/CEB nº 2/2001 

determina: 

Art. 15 A organização e operacionalização dos currículos escolares são de 
competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo 
constar de seus Projetos Pedagógicos as disposições necessárias para o 
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, (...). 
(BRASIL, 2001, p. 4) 
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A pergunta seguinte foi se eles acreditam ser importante incluir no Projeto 

Pedagógico as Adequações Curriculares. Novamente a resposta foi afirmativa entre 

todos os entrevistados. 

E por fim, cada professor foi questionado a responder quais itens do Currículo 

Escolar devem sofrer as modificações necessárias para que seu aluno com 

necessidades educacionais especiais tenha as mesmas oportunidades de acesso à 

aprendizagem que os demais alunos. 

Como cada professor tem alunos com diferentes tipos de deficiências, as 

respostas foram bem diversificadas. 

Dois professores acreditam que o currículo dos seus alunos devem ser 

adequados em todos os aspectos; três professores acreditam que as adequações 

para seus alunos devem ser na área de metodologia; uma professora acredita que 

no caso do seu aluno, a modificação deve ser na área organizativa, com previsão de 

redução do número de alunos em sala; três professores acreditam que no caso dos 

seus alunos, são os conteúdos que devem ser adequados; uma professora, 

demonstrando incerteza, acredita que para o seu aluno, a modificação seria na 

socialização e comunicação; e três professores não souberam responder. 

Diante desses resultados, o que percebe-se é que o Município deve investir 

fortemente na formação dos professores na área de educação inclusiva, com o 

objetivo de melhor capacitá-los para o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, conforme explicitado nos §§ 1º e 2º do Art. 18, da 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001. 

§ 1º São considerados 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 adequados ao 
desenvolvimento de competências e valores para: 
I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar 
a educação inclusiva; 
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de 
modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial. 

§ 2º São considerados professores especializados em educação especial 
aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades 
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educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a 
implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 
procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao 
atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o 
professor de classe comum nas práticas que são necessárias para 
promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
(BRASIL, 2001, p.5). 

Deve também, cobrar das Unidades Escolares, uma maior participação da 

comunidade escolar (professores, servidores, família e alunos) na elaboração do 

Projeto Pedagógico, pois é ele que norteia todo o trabalho da escola, inclusive o 

pedagógico. 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Realizar este trabalho contribuiu para um melhor conhecimento acerca do 

currículo escolar, mais precisamente do Município de Novo Gama - GO, onde faço 

parte do corpo docente há mais de 12 anos, bem como para fazer um raio x das 

áreas que necessitam de investimentos em termos de capacitação de professores.  

 Percebeu-se, no decorrer da pesquisa, que as escolas municipais têm alunos 

com as mais variadas necessidades educacionais especiais e que estes não têm 

acesso a um currículo eficiente, capaz de atendê-los em suas especificidades, e, 

ainda, que os professores se sentem totalmente despreparados para lidar com essa 

situação, uma vez que não há investimento em formação na área da educação 

inclusiva. 

 Os objetivos da pesquisa foram atingidos, pois percebeu-se que o processo 

de adequação curricular envolve tanto o professor quanto a comunidade escolar e 

em alguns casos, as esferas superiores do sistema educacional. 

Outra questão relevante na pesquisa é com relação aos Projetos 

Pedagógicos das escolas, que devem abrir espaço para uma maior participação de 

todos os envolvidos no processo de elaboração, pois somente assim pode-se pensar 

em desenvolver ações conjuntas para minimizar os problemas causados pela não 

inserção.  Ações estas que busquem oferecer uma “educação para todos”, como 
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preconiza o Documento da UNESCO2 - Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, que diz em um de seus artigos:  

ARTIGO 3 UNIVERSALIZAR O ACESSO À EDUCAÇÃO E PROMOVER A 
EQUIDADE 
1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, 
jovens e adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua 
qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as 
desigualdades. (UNESCO, 1990, p. 4) 

 Com relação ao período letivo ideal para realizar as adequações curriculares, 

chegou-se à conclusão de que o processo pode iniciar desde o primeiro dia de aula, 

estendendo-se durante todo o ano letivo, pois o desenvolvimento do aluno é 

avaliado constantemente e o currículo pode ser flexibilizado para atendê-lo em todas 

as suas necessidades. 

 Já no que se refere às contribuições das adequações para o desenvolvimento 

global do aluno é indiscutível que o currículo que atende as especificidades de cada 

necessidade educacional especial facilita a compreensão dos conteúdos, 

consequentemente coopera para que haja um bom desenvolvimento por parte do 

aluno. 

 Por fim, percebeu-se que as adequações curriculares são realizadas 

individualmente, por esse motivo para cada aluno em particular são definidos quais 

itens do currículo escolar devem sofrer as alterações. 

Espera-se, com este trabalho, oferecer subsídios para que o Município de 

Novo Gama – GO, que embora esteja se esforçando para implantar a educação 

inclusiva em suas escolas, perceba, antes de tudo, a real necessidade de investir na 

formação dos seus profissionais, principalmente na área da educação especial, 

englobando também um estudo minucioso do currículo escolar, visando, num futuro 

próximo, ser modelo na busca pelo respeito aos direitos daqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais, os quais, comprovadamente, são capazes de 

contribuir significativamente para o crescimento e desenvolvimento do município. 

 
 
 
 

                                                           
2
 UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
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Roteiro das entrevistas 
 

1. Você sabe quem são os envolvidos no processo de Adequação Curricular de 
pequeno e grande porte? 

 
2. Com relação às Adequações de pequeno porte, você saberia me responder 

quando seria o melhor período letivo para realizá-las? 
 

3. E quanto às Adequações de grande porte? Qual seria o melhor período para 
iniciar? 

 
4. Você acredita que as Adequações Curriculares podem contribuir para o 

desenvolvimento global do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais? 
 

5. Caso a resposta seja afirmativa: 
Em que áreas do desenvolvimento do Aluno com Necessidades  Educacionais 
Especiais as Adequações Curriculares podem influenciar positivamente para 
uma melhor aprendizagem? 

 
6. Você acredita que uma Adequação Curricular bem elaborada pode ajudar o 

professor a definir melhor as estratégias de ensino para esse aluno? 
 
7. O Projeto Pedagógico da sua escola contempla ações voltadas para 

Educação Inclusiva? 
 
8. Dentre essas ações, existe alguma que prevê as Adequações Curriculares 

para os alunos que possuem necessidades educacionais especiais? 
 

9. É importante incluir no Projeto Pedagógico as Adequações Curriculares? 
 
10. Você tem um aluno(a) com deficiência __________________________. 

Diante desse quadro, você saberia indicar quais itens do Currículo Escolar 
devem sofrer as modificações necessárias para que ele tenha as mesmas 
oportunidades de acesso à aprendizagem que os demais da turma? 

 
11. Você se sente preparado(a) para fazer as modificações necessárias no 

Currículo Escolar, de forma que favoreça a aprendizagem do seu aluno 
incluso? 
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ANEXOS 

A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

B – Carta de Apresentação 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Senhores Professores, 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um 

estudo sobre O CURRÍCULO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de 

atividades, com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos 

alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos 

professores neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas gravadas em áudio com os professores no intuito 

de detectar as maiores dificuldades em realizar as devidas adaptações no currículo escolar 

do aluno com necessidades educacionais especiais. Para isso, solicito sua autorização para 

participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe 

que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão 

mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone XXXXXX ou no endereço eletrônico XXXXXXXXX. Se tiver interesse em conhecer 

os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 
Respeitosamente, 

________________________________________________ 
NOME DA CURSISTA 

Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar  
UAB – UnB 

 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): ____________________________________________________________ 
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À _____________________________________________________________________ 
Diretora da Escola Municipal _______________________________________________ 
De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel (Coordenadora Geral do Curso de Especialização 
em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar) 
 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação 

e Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores e 

educadores da rede pública (pólo UAB-UnB de Santa Maria - DF). Finalizamos agora a 1ª 

fase do curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação inclusiva.  

O trabalho será realizado pela cursista, ZÉLIA ANASTÁCIO PEIXOTO sob 

orientação da Mestra Carla de Borja Reis cujo tema é: “O CURRÍCULO ESCOLAR NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA” e solicitamos que possa ser desenvolvido na 

escola sob sua direção.  

Desde já agradeço e colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos nos telefones: (_________________________) ou por meio do e-mail: 

___________________________________. 

Atenciosamente, 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação 
e Inclusão Escolar 
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