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Uma escola vive o desafio de ser uma para 
todos, o desafio de não reproduzir no 
âmbito escolar o movimento tão premente 
em nossos tempos de homogeneização dos 
seres, de abafamento das singularidades e 
das diferenças. Resta hoje a cada escola 
construir, ao seu modo, sua resposta ao 
paradoxo de ser ao mesmo tempo igual 
para todos e única para cada um.  

 
Tigre & Teixeira, 2005. 
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho Adaptações Curriculares na Educação Inclusiva discute o processo de 
inclusão educacional no Brasil, uma experiência recente, seus resultados e proposições. 
Para isso, investigou-se a importância da adaptação curricular na educação inclusiva, direito 
do aluno e ferramenta utilizada para que os educadores contribuam para que o aluno com 
necessidades especiais possa ter garantido o seu direito à educação e assim integrar-se 
socialmente, através de alterações a serem efetuadas no currículo escolar. Com o objetivo 
de estudar as adaptações curriculares em uma escola estadual, de modo a identificar suas 
possíveis contribuições ao processo ensino-aprendizagem de alunos com necessidades 
especiais, utilizou-se da metodologia qualitativa e quantitativa, com pesquisa de campo, 
questionário e análise dos dados coletados, com profissionais da educação de uma escola 
estadual, entre eles professores regentes, intérpretes, professores de apoio, coordenadores 
e professor de recursos. Como resultados descobriu-se que deve haver flexibilização 
curricular já que cada vez mais se constata que os alunos com deficiências ou necessidades 
especiais não precisam de abordagens pedagógicas específicas das de outros alunos, e sim 
de estratégias individualizadas, que dêem conta da singularidade daquele aluno em 
particular e que a educação inclusiva requer constantemente cursos de formação 
continuada para profissionais da educação que trabalham com o atendimento de alunos 
com necessidades especiais na rede regular. A consequência desse ato será visível em 
praticas de ensino que respondam as peculiaridades dos alunos e com esse feitio 
assegurem a qualidade de ensino e a efetiva inclusão. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Adaptações Curriculares. Experiências. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Com o passar dos tempos, a Educação Especial teve evolução, e hoje já 
não é mais compreendida como um sistema educacional paralelo ou desmembrado, 
ou seja, hoje ela considerada como um conjunto de medidas que a escola regular 
põe ao serviço de uma resposta adaptada à diversidade dos alunos. 

O motivo da realização desta pesquisa que a instituição escolar é o alvo de 
questionamentos e de conflitos, principalmente, porque revela a diversidade e o 
compartilhamento de interesses, contradições, expectativas e identidades.  

No país existe uma necessidade de se pensar um currículo para a escola 
inclusiva, afinal, é preciso que o educador se preocupe, com suas estratégias e 
critérios de atuação, admitindo consequentemente decisões que oportunizam  a 
prática de ações educativas adequadas às peculiaridades de aprendizagem dos 
alunos, logo o processo de ensino aprendizagem deve acontecer permeado de 
situações estratégicas que atendam a diversificação de necessidades dos alunos na 
escola. 

Para melhorar a qualidade do ensino e garantir a igualdade de 
oportunidades, é necessário reflexão da comunidade escolar a respeito do 
planejamento de ações educacionais que sejam adequadas ao contexto diverso e 
complexo que envolve cada escola. Essa diversidade será assegurada se, 
considerar as necessidades de todos os alunos, incluindo aqueles que pertencem a 
meios culturais diferentes ou carentes ou que possuem algum tipo de deficiência, e 
que transpareça um currículo diversificado em atividades que os alunos participem e 
avancem em suas possibilidades. 

As adaptações curriculares foram o objeto foco para a concretização da 
pesquisa proposta, pois sabe que serão apresentadas aqui discussões acerca do 
planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, no currículo como um 
todo, ou em aspectos dele. Portanto, deve envolver transformações de 
acessibilidade ao currículo quanto às modificações no planejamento pedagógico, 
nos objetivos curriculares, na avaliação e nas formas de ensinar para que o aluno 
com necessidades educativas especiais possa frequentar com aproveitamento 
acadêmico uma classe regular.  

O presente estudo teve como objetivo primordial investigar a importância da 
adaptação curricular na educação inclusiva, para que assim, os educadores 
contribuam para que o aluno portador de necessidades especiais possa ter 
garantido o seu direito à educação e assim integrar-se socialmente. A educação 
inclusiva é lei e está presente nas escolas. Mas incluir vai além do simples ato da 
matrícula de alunos deficientes em classes regulares, requer mudança de postura da 
escola em todos os âmbitos e conjunto de medidas que respondam a diversidade de 
alunos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – lei nº. 9.394, no 
artigo 59, inciso I: Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específica, para atender às suas necessidades. (LDB, 2008) 

Realizar adaptações curriculares para a inclusão de alunos com 
necessidades educativas deve ser um processo dinâmico, elas devem ser 
desenvolvidas com base em investigação das necessidades específicas de cada 
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aluno e no seu histórico de vida. Essa criteriosa exploração deve estar presente 
tanto no planejamento do trabalho a ser desenvolvido como no decorrer do processo 
ensino aprendizagem indo até a avaliação. 

Partindo do pressuposto de que as adaptações curriculares são essenciais 
para a prática de respeito à diversidade e se caracteriza por ser direção para o 
atendimento às necessidades específicas de aprendizagens dos alunos. É que 
surgiu o interesse por desenvolver esta pesquisa.  

Quanto à metodologia utilizada vale destacar que foi a qualitativa e 
quantitativa, devido esta pesquisa compreender profundamente a importância de se 
repensar na adequação da grade curricular para Educação Inclusiva. 

O conhecimento do histórico de vida de cada aluno é primordial para decidir 
quais recursos de acessibilidade serão adotados para que as necessidades e 
limitações sejam minimizadas. É evidente que todos os recursos precisam ser 
utilizados de forma apropriada pretendendo assim, que sobressaia a potencialidade 
desse aluno e não sua limitação. O fundamento das adaptações de acessibilidade 
ao currículo é favorecer a frequência e continuidade do aluno a classe regular com 
autonomia progressiva, incluindo a participação das atividades acadêmicas e 
extracurriculares, extinguindo de vez não só as barreiras arquitetônicas, mas 
também as barreiras metodológicas. 

Ao findar este estudo mostrarei aos educadores que é imprescindível 
realizar as adaptações curriculares na educação inclusiva, considerando as 
diversidades existentes no alunado, pois só assim, as atividades propostas pelos 
professores deverão propiciar o desenvolvimento pleno do educando, e a promoção 
da aprendizagem. E conscientizar a comunidade escolar que a inexistência das 
adaptações, pode comprometer o desenvolvimento dos alunos.  

Para melhor compreensão do tema, este trabalho foi divido em quatro 
partes: O primeiro capítulo: Na Fundamentação Teórica buscou-se discorrer sobre 
as “Considerações gerais sobre a inclusão escolar” contemplando os pressupostos 
históricos e conceituais da inclusão e as leis que a regulamenta; bem como 
considerações sobre as principais adaptações curriculares. No segundo capítulo 
foram delineados os objetivos do trabalho. No terceiro capítulo foi traçado os 
caminhos metodológicos para a realização da pesquisa, ou seja, “considerações 
sobre metodologia”. No quarto capítulo são apresentados e discutidos os dados 
coletados, ou seja, temos os Resultados e Discussão. E, por fim serão apresentadas 
as considerações finais do trabalho como forma de apresentar caminhos para 
efetivar as adaptações e modificações curriculares. 
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I  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1  Pressupostos Históricos e Conceituais da Educação Inclusiva 

 

A Educação Especial no Brasil tem início no século XIX, com  tendência a 
oferecer serviços a população baseados em modelos e experiências norte 
americanas e européias, com o objetivo  de implementar ações isoladas a pessoas 
com deficiências físicas , mentais e sensoriais. 

Segundo Mazzotta (1996), pode-se, pois, afirmar que a história da educação 
de pessoas com deficiência no Brasil está dividida entre três grandes períodos: de 
1854 a 1956 - marcado por iniciativas de caráter privado; de 1957 a 1993 - definido 
por ações oficiais de âmbito nacional; de 1993.... - caracterizado pelos movimentos 
em favor da inclusão escolar. 

Os protagonistas da história da Educação Especial foram políticos, 
educadores, pais, personalidades brasileiras que contribuíram através de 
movimentos de assistência aos deficientes, e que alcançaram e refletiram na 
educação dessas pessoas, transformando propostas que colaboraram para 
evolução de novos rumos educacionais. Como pontua SASSAKI (1997, p. 17):  

 
 [...] o movimento de inclusão começou incipientemente na segunda metade 
dos anos 80 nos países mais desenvolvidos, tomou impulso na década de 
90 também em países em desenvolvimento e vai se desenvolver fortemente 
nos primeiros 10 anos do século 21 envolvendo todos os países. 
 

Os desafios da Educação são novos e grandiosos desde a disseminação do 
paradigma da Inclusão Escolar, mas possíveis de serem superados e resolvidos e 
excederem o acesso do aluno com necessidades educacionais à escola regular, 
garantindo seus direitos de aprendizagem de qualidade. “Se os princípios da 
educação inclusiva vêm se fortalecendo desde meados da década de 1990, na 
prática é o modelo da integração escolar que ainda predomina.” (Arantes, [ et al] 
Mantoam 2006, p.37) 

A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 
define que a Educação Inclusiva é uma modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para pessoas com necessidades 
educacionais especiais. Portanto, ela deve ser considerada como um conjunto de 
recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos 
os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento. 

Outro conceito muito importante a destacar é da Declaração de Salamanca 
(1994, p. 01) que sustenta:  

 
Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.   
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A Educação Inclusiva apresenta como conceito um processo que visa incluir 
os alunos com necessidades especiais ou distúrbios de aprendizagem na rede 
regular de ensino. Sobre o princípio fundamental da educação e escola inclusiva a 
Declaração de Salamanca ressalta também que: 

 
O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as 
pessoas devem aprender juntas, onde quer que isso seja possível, não 
importa quais dificuldades ou diferença elas possam ter. Escolas inclusivas 
precisam reconhecer e responder às necessidades diversificadas de seus 
alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando educação de qualidade para todos mediante currículos 
apropriados, mudanças organizacionais, estratégia de ensino, uso de 
recursos e parceria com suas comunidades (UNESCO, 1994, p.11-12). 
 

O processo de inclusão educacional vai além do acesso à classe regular, 
objetiva ampliar ao máximo as potencialidades do indivíduo que tenha alguma 
necessidade educativa, fornecendo respaldo de serviços e materiais  através de 
profissionais qualificados.  
 

1.2  Considerações sobre a Inclusão na Escola 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais em classes regulares 
atende o artigo 205 da Constituição Federal, onde relata que a educação é um 
direito de todos e dever do estado e da família e será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade. No artigo 208, inciso lll, ela assegura o atendimento 
educacional especializado aos “portadores de deficiência”, preferencialmente na 
rede regular de ensino. A resolução nº. 2, em seu artigo 2º (art. 2 CNE/CEB 2/2001), 
concorda ao referenciar que os sistemas de ensino devem matricular todos os 
alunos, sendo responsáveis quanto à organização do atendimento dos alunos com 
necessidades educacionais especiais no sentido de garantir uma educação de 
qualidade para todos. 

Alunos com necessidades especiais são aqueles que, por algum gênero de 
limitação, precisam de modificações ou adaptações no programa educacional para 
que se minimizem suas limitações e desenvolvam suas potencialidades. Conforme 
(art.5, CNE/CEB 2/2001): 

 
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os 
que, durante o processo educacional, apresentarem: 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos: 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 
 

 O fim determinado das adaptações curriculares é tornar realizável e 
significativo o processo ensino aprendizagem e a participação dos educandos que 
apresentam dificuldades e necessidades educacionais especiais. Adaptar traz em 



 

 

5 

 

sua essência a adoção de estratégias que permite que qualquer aluno independente 
de suas limitações, institua relações com o conhecimento.  Deste modo, afirma 
Carvalho (2008, p.105): 

 
As adaptações curriculares devem ser entendidas como mais um 
instrumento que possibilita maiores níveis de individualização do processo 
ensino aprendizagem escolares, particularmente importante para os alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais. As Adaptações 
Curriculares consistem em modificações espontaneamente realizadas pelos 
professores e, também, em todas as estratégias que são intencionalmente 
organizadas para dar resposta às necessidades de cada aluno, 
particularmente dos que apresentam dificuldade de aprendizagem. 

 

 As adaptações curriculares estão sujeitas as metodologias de ensino que 
favoreçam o processo de aprendizagem e que tenham ligação com o currículo. 
Estas adaptações devem constar no Projeto Político Pedagógico (PPP). O PPP é 
um documento que as instituições escolares devem construir representando a 
identidade da escola, sendo o norteador de suas práticas inclusivas. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC) as adaptações curriculares se 
dividem em Adaptações Curriculares de Grande Porte (Adaptações Significativas) e 
Adaptações Curriculares de Pequeno Porte (Adaptações Não Significativas). As 
primeiras referem se a ações de competência e responsabilidade das instâncias 
administrativas superiores, enquanto que as segundas são alterações que 
competem ao professor e abrangem currículo, objetivos, metodologia, temporalidade 
e avaliação. (MEC/ Projeto Escola Viva). 

As adaptações curriculares são reações traduzidas em ações por parte da 
comunidade escolar que propiciam a aprendizagem dos alunos que demonstrarem 
necessidades educacionais especiais. 

 A inclusão no âmbito educacional é uma inovação, cujo sentido tem sido 
muito distorcido e um movimento muito polemizado. Mas, sabe-se que as 
experiências de inclusão de crianças deficientes no ensino são ainda incipientes e 
merecem uma reflexão tanto sobre o seu processo de implantação quanto sobre 
seus resultados.  

 A Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na 
Tailândia em 1990, teve a participação e o consentimento do Brasil, que optou por 
um sistema educacional inclusivo e  logo após ,concordou em 1994 na Espanha, na 
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais sobre: Acesso e 
qualidade, que resultou  a Declaração de Salamanca (1994, p. 01 ): 

 
[...] toda criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que são únicas; 
[...]  aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola  regular que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades ; 
[...] sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta 
a vasta diversidade de tais características e necessidades. 
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         Quanto a atuação do professor no processo de inclusão na escola, 
vale destacar que faz-se necessário uma mudança de atitudes na escola, o 
professor deve estar certo que dá passos seguros para a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária e fraterna. 

A  LDB/96,  definiu o espaço da Educação Especial na educação escolar, 
mas deixa em aberto também sobre a terminalidade específica dos níveis de ensino 
no que diz respeito aos critérios adotados, se cumpriu ou não as exigências para a 
conclusão desses níveis. O perigo é que a idade venha a ser o indicador adotado. 

É necessário que se reavaliem os currículos e programas de escolas 
especiais, porque não atendem às necessidades vocacionais do aluno e não 
proporcionam o desenvolvimento global do mesmo. 

A Constituição Brasileira de 1988, capítulo III, Da Educação, Da Cultura e do 
Desporto, Artigo, 205, [...] Consagra a Educação como direito de todos e dever do 
Estado e da Família. No artigo 208, prevê... “O dever do Estado com a Educação 
será efetivado mediante a garantia de ...  Atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Na Constituição Brasileira de 1988 temos que: 

 
[...] O desempenho do poder público quanto ao surgimento e à manutenção 
de empregos, inclusive de tempo parcial, destinado às pessoas portadoras 
de deficiência..., Mais adiante... Que se constitui crime punível com reclusão 
de um a quatro anos, e multa, entre outros, os atos de obstar ou negar, sem 
justa causa emprego ou trabalho, e acesso de alguém, a qualquer cargo 
público, por motivos derivados de sua deficiência. 
 

A existência de políticas públicas traduzidas em resoluções, decretos e leis 
precisam transcender o papel, em ações de direito que ultrapassem o cumprimento 
da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades educacionais em 
classes comuns e exija novos projetos que visem aprimorar a proposta pedagógica, 
avaliações e meios para efetivar a aprendizagem dos alunos.  
 

1.3  Adaptações Curriculares na Educação Inclusiva 

 

 A Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação com a 
criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais oficializou medidas que refletiram a 
necessidade de  se pensar um currículo para educação inclusiva.  

 
[...] estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 
oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de 
aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-
aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos 
alunos na escola (MEC/SEESP/SEB, 1998, p. 15). 
 

É importante destacar que as adaptações curriculares, são modificações do 
planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, no currículo como um 
todo, ou em aspectos dele, para acomodar os alunos com necessidades especiais. 
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Que de acordo com McLaren (1998) elas podem ocorrer de dois tipos, as chamadas 
adaptações de acessibilidade ao currículo e as adaptações pedagógicas. 

O caminho eficiente para ocorrer o atendimento às necessidades específicas 
de aprendizagem dos alunos, é a realização e aplicação das adaptações 
curriculares, para tanto, é preciso antes de tudo identificar as necessidades através 
de uma mudança não só nas atitudes e expectativas em relação aos alunos, mas 
que se organizem para construir uma real escola para todos, que dê conta dessas 
especificidades. 

 
[…] representa muito mais do que um programa de estudos, um texto em 
sala de aula ou o vocabulário de um curso. Mais do que isso, ele representa 
a introdução de uma forma particular de vida; ele serve, em parte, para 
preparar os estudantes para posições dominantes ou subordinadas na 
sociedade existente. O currículo favorece certas formas de conhecimento 
sobre outras e afirma os sonhos, desejos e valores de grupos seletos de 
estudantes sobre outros grupos, com frequência discriminando certos 
grupos raciais, de classe ou gênero (MCLAREN, 1998, p. 116). 
 

Para levar em conta a diversidade dentro do currículo é preciso que ele seja 
flexível, e passível de adaptações, sem perda de conteúdo. Cabe ao professor, se 
ater nas pequenas modificações no seu fazer em termos de métodos e conteúdos, e 
ainda analisando a re-organização do projeto político pedagógico de cada escola e 
do sistema escolar com um todo, levando em consideração as adaptações 
necessárias para a inclusão e participação efetiva de alunos com necessidades 
especiais em todas as atividades escolares. 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular implica 
o desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, porém 
de acordo com o MEC/SEESP/SEB (1998), essas adaptações curriculares realizam-
se em três níveis: 

 Adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que 
devem focalizar, principalmente, a organização escolar e os serviços 
de apoio, propiciando condições estruturais que possam ocorrer no 
nível de sala de aula e no nível individual.  

 Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem, 
principalmente, à programação das atividades elaboradas para sala de 
aula.  

 Adaptações individualizadas do currículo, que focalizam a atuação do 
professor na avaliação e no atendimento a cada aluno.  

Outro fator a destacar é a avaliação do currículo inclusivo, pois a mesma deve 
ser flexível, porém objetiva. O processo de avaliação na Educação Inclusiva não tem 
a ver com modismo de aprovação facilitada. A lei nº 9.394/96 em seu artigo 59, 
inciso ll, garante a terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, mas deverá ser feita com responsabilidade e com registros que 
comprovem o progresso do aluno. 

Adaptações de currículo, metodologia, avaliação são possibilidades 
educacionais de atuação frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. O que 
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se propõe é a adaptação do currículo regular tornando-o dinâmico para que atenda a 
todos os educandos.  
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II  OBJETIVOS 
 
 
2.1  Geral 
 

 Estudar as adaptações curriculares em uma escola estadual, de modo a 
identificar suas possíveis contribuições ao processo ensino-aprendizagem de 
alunos com necessidades especiais. 

 
2.2  Específicos 
 

 Caracterizar as adaptações curriculares apontando como  ela acontece   junto 
a equipe educacional e dos professores em uma unidade escolar estadual;  

 Identificar quais adaptações curriculares são realizadas em uma unidade 
escolar que contribuem para ocorrer a acessibilidade ao currículo e ao 
trabalho escolar desenvolvido com os alunos com necessidades especiais;  

 Observar se a Unidade Escolar dá prioridade a áreas ou unidades de 
conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e 
instrumentais para as aprendizagens posteriores de alunos com 
necessidades especiais;  

 Investigar se na Unidade Escolar pesquisada existe uma eliminação de 
conteúdos menos relevantes, secundários visando dar enfoque mais intensivo 
e prolongado a conteúdos considerados básicos e essenciais para ocorrer 
adaptações curriculares. 
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III  METODOLOGIA     

                           

3.1  Fundamentação Teórica da Metodologia 
 

Metodologia consiste em várias formas se fazer uma pesquisa para 
confecção de um trabalho científico. A pesquisa desenvolvida foi a qualitativa e 
quantitativa, afinal, pretendeu-se compreender profundamente a importância de se 
repensar na adequação da grade curricular para educação inclusiva. 

O tipo de estudo utilizado para a investigação em questão foi o bibliográfico, 
pois, segundo Roesch (1999, p.107). “pesquisa bibliográfica implica na seleção de 
leitura e análise de textos relevantes ao tema do projeto, seguido de um relato por 
escrito”.  

Utilizou-se ainda o descritivo, afinal segundo Trivinos (1987, p. 110) “os 
estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações sobre o que 
se deseja pesquisar”. Para tanto este estudo pretendeu descrever com exatidão os 
fatos e fenômenos necessários para ocorrer as adaptações curriculares para o 
Ensino Especial. 

Segundo Minayo (1994, p.21-22) a pesquisa qualitativa responde a questões 
muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado.  

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis, afirma a autora. 

Portanto, a pesquisa desenvolvida foi a qualitativa, que segundo Haguette 
(1977, p. 59): “fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais 
apoiados em pressupostos de maior relevância, os métodos qualitativos enfatizam 
especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser”. 

A preferência pela investigação qualitativa se deu devido à mesma 
proporcionar um mundo investigativo com análise exploratória descritiva dos 
significados das adaptações curriculares na Educação Inclusiva. 

Utilizou-se ainda a pesquisa quantitativa, pois segundo Fachin (2001) a 
mesma oferece um leque voltado para a seleção de dados sobre: localidade onde foi 
realizada a pesquisa, população estudada, tipo de amostra,  técnicas e métodos de 
coleta, processamento e análise dos dados, incluindo os de natureza estatística.  

A escolha pela pesquisa quantitativa está na oportunidade de apresentar de 
forma objetiva, exata e lógica, sem interpretações ou comentários pessoais, mas 
devidamente descritos. A pesquisa quantitativa emprega-se a extensão mensurável 
da realidade, em que os produtos  colaboram e embasam o planejamento de ações. 

A tendência da pesquisa qualitativa é dedicar-se integralmente aos fatos, 
considerando a complexidade e particularidade subentendida nos mesmos. Com 
relação à investigação qualitativa é importante também ressaltar, que ela é 
considerada a mais adequada para estudar fenômenos complexos, de natureza 
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social, que não tendem à quantificação e que têm como intenção, o entendimento do 
contexto social e cultural (DIAS, 2000). 

 

3.2  Contexto da Pesquisa 
 

O Colégio Mundo Encantado é referência em educação inclusiva por atuar a 
dez anos na inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. A 
entrevista foi realizada no Colégio Estadual Mundo Encantado que possui 10 salas 
de aulas, todas inclusivas com alunos de deficiências variadas no total de 53 alunos, 
atende nos três turnos 702 alunos. O colégio contém adaptações de acessibilidade, 
sala do AEE (Atendimento Educacional Especializado), laboratório de informática, 
sala de vídeo, biblioteca e quadra de esportes.  

 

 3.3  Participantes 

 

Participaram da presente pesquisa: 

 

        Os profissionais da educação citados acima possuem nível superior, 
alguns possuem especialização, mas apenas um número reduzido é especializado 
em educação inclusiva. O contágio, do sentido da inclusão se dá a passos lentos.  e 
desenvolvem trabalhos diversificados, mas que se complementam. 

O professor de apoio deve apoiar o professor da classe comum, atuando nos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos criando estratégias de 
flexibilização curricular e práticas pedagógicas alternativas.O intérprete é o canal 
comunicativo entre os surdos e as pessoas que lhes cercam.O coordenador 
desenvolve mais o trabalho de técnico do que o pedagógico.O professor de Métodos 
e Recursos tem como principal papel subsidiar e orientar os professores regentes, 
professores de apoio, intérpretes e instrutores, além de implementar para os 
estudantes os atendimentos e/ou atividades inerentes à suas especificidades de 
forma a atendê-los, em seus respectivos horários no turno de ampliação da 
aprendizagem. 
 
3.4  Materiais Utilizados 
 
Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 
 

        Professores do Ensino Fundamental 2ª fase e Ensino Médio   08 

        Professores de Apoio 02 

        Professores Intérpretes 02 

        Professores Coordenadores 01 

        Professor de Métodos e Recursos 01 

      TOTAL DE PARTICIPANTES 14 
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1- Cópias do Termo de consentimento livre e esclarecido; 

2- Cópias do questionário; 

3- Materiais de consumo; 

4- Excel para construção de gráficos (software e computador). 

5- Internet 

6- Plataforma Moodle 

 

3.5  Instrumentos  e Procedimentos de Construção de Dados 
 

Para Triviños (1996, p.161), a principal forma de coleta de dados é a leitura 
(livros, revistas, jornais, sites, CDs etc.), que certamente é utilizada para todos os 
tipos de pesquisa e também a entrevista. Nesta pesquisa realizou visitas em  
bibliotecas virtuais, para realizar o levantamento e seleção de obras pertinentes ao 
tema. A realização de questionário com questões voltadas a adaptações curriculares 
na educação inclusiva e as percepções e observações das conversas com os 
interlocutores subsidiaram o desenvolvimento deste trabalho. 

A entrevista é um instrumento utilizado nas pesquisas qualitativas, como um 
instrumento ou método de coleta de informações. Para a utilização da entrevista é 
necessário planejamento prévio e ética do princípio ao fim, desde os sujeitos 
escolhidos a serem entrevistados, o local, o modo e o momento para realização. Os 
entrevistados devem ser informados previamente sobre o objetivo das informações, 
e o direito ao sigilo profissional e a interrupção da entrevista.  A entrevista só inicia 
após essas orientações e a autorização.  

Participaram dessa entrevista professores do ensino fundamental, segunda 
fase e ensino médio, professores coordenadores, professores de apoio, intérpretes e 
professor de métodos e recursos, num total de 14 participantes. 

Os cuidados metodológicos observados foram: elaboração das questões; 
contato com a instituição na pessoa do diretor; apresentação do projeto; assinatura 
dos termos de consentimento; agendamento do  local e horário para a aplicação da 
entrevista; planejamento adequado para a coleta de dados; análise temática e a 
relação com os objetivos da pesquisa;análise dos dados provenientes das 
entrevistas;construção do roteiro definitivo para coleta de dados e tabulação em 
gráficos da análise dos dados. 

Através de um roteiro de entrevista com questões fechadas, entrevista 
estruturada, o objetivo dessa análise é avaliar em que medida as respostas são 
adequadas referentes ao assunto em estudo: a importância das adaptações 
curriculares. 

A entrevista foi feita com o grupo de profissionais ao mesmo tempo em 
momento de reunião. Entre eles professores regentes, coordenadores, intérpretes, 
professores de apoio. 
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3.6– Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Segundo Rauen (1999, p. 141), a análise e interpretação dos dados é a 
parte que apresenta os resultados obtidos na pesquisa e analisa-os sob o crivo dos 
objetivos e/ou das hipóteses. Assim, a apresentação dos dados é a evidência das 
conclusões e a interpretação consiste no contrabalanço dos dados com a teoria. 

Para Triviños (1996, p.161), o processo de análise de conteúdo pode ser 
feito da seguinte forma: pré-análise (organização do material), descrição analítica 
dos dados (codificação, classificação, categorização), interpretação referencial 
(tratamento e reflexão). 

Para tanto realizou-se aqui uma análise sumária das entrevistas, 
respondendo aos objetivos da pesquisa. O objetivo da interpretação é a procura do 
sentido mais amplo de tais respostas, por sua ligação com outros conhecimentos já 
obtidos (SELLTIZ et al apud RAUEN, 1999, p. 122). 

Em síntese, a análise ocorreu através de tabelas e gráficos que 
proporcionaram uma análise mais ampla, ligada à teoria estudada ao longo do curso 
em contato com a realidade investigada, assim como a elaboração de algumas 
categorias de análise, apresentadas num quadro informativo.  
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IV  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho de campo realizado no Colégio Mundo Encantado contou com a 
participação de catorze profissionais, professores do ensino fundamental e Ensino 
médio, professores de apoio, professores intérpretes, coordenadores e professor de 
Métodos e Recursos que responderam a um questionário fechado que apresentava 
o objetivo de identificar as possíveis contribuições das Adaptações Curriculares ao 
processo ensino aprendizagem de alunos com necessidades especiais. 

No colégio pesquisado acontece uma rotatividade muito constante de  
profissionais, por não possuírem vínculo com o órgão estadual, são contratos 
temporários. Outra preocupação é que grande parte dos professores de apoio e 
intérpretes também estão incluídos nessa rotatividade. O que prejudica o processo e 
o entendimento da educação inclusiva.  Todo investimento feito pelo Estado no 
sentido de aperfeiçoar e capacitar os profissionais na área da inclusão é nulo, 
quando esse profissional abandona sua função devido ao término do tempo de 
serviço.   

Os professores regentes apresentam certo comodismo por terem uma visão 
distorcida da função do professor de apoio e do intérprete, então em diversas 
situações de aprendizagem os mesmos excluem os alunos atendidos por esses 
profissionais, por entenderem que são alunos apenas do professores  de apoio e do 
intérprete e não precisam dar a devida atenção a eles. Uma outra prática comum 
acontece na ausência desses profissionais, os alunos são automaticamente 
dispensados pela coordenação, quando avisados previamente.  

Os professores regentes que realizam e amam a inclusão, se preocupam 
com as especificidades  desses alunos e mesmo que não saibam como lidar ou 
como realizar determinada atividade para incluir esse aluno no processo ensino 
aprendizagem , tem espírito investigador e coloca em prática o que pesquisou seja 
com outros profissionais ou até mesmo na internet. 

Os pais e alunos com necessidades educativas admiram a escola por 
aceitarem e respeitarem esses alunos. Os profissionais da escola estão aprendendo 
a respeitar e valorizá-los, mas ainda há certo número de profissionais que não 
entenderam o objetivo da educação inclusiva e falham principalmente na 
aprendizagem desses alunos quando não realizam por completo as adaptações 
curriculares.   

O atendimento especializado no contra turno também deixa a desejar, uma 
vez que não obedece a uma rotina se realizando esporadicamente, por falta de 
recursos humanos. 

Observo que por esses fatores, a aprendizagem dos alunos está 
comprometida e o desenvolvimento desses alunos se limita a integração do mesmos 
a escola regular.  

Um dos pressupostos que fundamentam as adaptações curriculares é a 
urgência em atender as necessidades educacionais dos alunos, em sintonia com a 
programação curricular. 

Partindo do pressuposto acima que é necessária interação entre as 
necessidades dos educandos e as respostas educacionais a serem propiciadas é 
que se realiza a análise dos dados colhidos durante a pesquisa. 
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O currículo deve refletir uma união de ações educativas que ocorrerão num 
contexto específico onde à escola e comunidade estarão relacionadas e as 
necessidades dos sujeitos sociais contempladas. Sobre a responsabilidade do 
currículo diante da inclusão, foi solicitado aos participantes que respondessem se o 
currículo vigente leva a exclusão. 

 

Gráfico 01 - O currículo atual leva à exclusão? 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

  

Para os entrevistados 80% acreditam que o currículo atual adotado nas 
Unidades Escolares leva a exclusão. Para Booth (1997) a educação inclusiva refere-
se à redução de todas as pressões pela inclusão, e de todas as desvalorizações que 
os alunos sofrem seja com base em deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, 
gênero, classe, estrutura familiar, estilo de vida ou sociedade. 

Vê-se que essa realidade ainda não se faz presente nos currículos 
escolares, é preciso que essa realidade mude, afinal sabe-se que nenhuma escola é 
inclusiva. Mas as escolas podem (devem) estar incluindo. 

O currículo tem aptidão para incluir conteúdos de contextos diversos e 
educandos diferentes e poder ainda estreitar a relação entre teoria e prática quando 
considerar a realidade traduzida em ações concretas.   
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Gráfico 02 – Na Unidade Escolar o currículo é flexível o suficiente para permitir 

adaptações apropriadas? 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

 

De acordo com o gráfico 02, a Unidade Escolar pesquisada não trabalha 
com um currículo flexível, ou seja, ele não permite que ocorra a adaptações 
curriculares, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da educação inclusiva 
não só no município mas no país como um todo.  

 

A flexibilidade é um meio privilegiado para sustentar processos de 
aprendizagem, práticas curriculares mais consistentes com a vida que os 
estudantes e os demais participantes na ação educativa têm, conectando-os 
com as outras dimensões vivenciais no seu processo de desenvolvimento. 
Parece, contudo não se concretizar na prática, na sua plenitude, o que 
deixa um alerta, uma reflexão para um caminho a seguir tendo em vista 
uma melhoria na sua implementação. (CACHAPUZ, 2004, p.56) 

 

Portanto, torna-se preponderante um investimento na formação contínua de 
professores de forma a conseguir alcançar a integração significativa desejada e 
necessária no contexto da sociedade atual, no âmbito da flexibilidade curricular.  

As experiências de ensino aprendizagem que ampliam os potenciais dos 
alunos fundamentam a educação. O modelo de aprendizagem coerente com  
medidas curriculares específicas para abranger a todos os alunos deve basear 
sobretudo  no processo e não apenas nos resultados padronizados e na garantia de 
condições favoráveis a autonomia escolar e social do aluno. 
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Gráfico 3. Para você o modelo de aprendizagem embasa o currículo, de forma 

que contribui para educação inclusiva? 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

 

Através dos dados do gráfico 3, percebe-se que 93% dos entrevistados 
apontam que o modelo de currículo fornecido e executado na Unidade Escolar, não 
garante aprendizagem significativa aos alunos da educação inclusiva, então pode-se 
inferir que a gestão do currículo atual não garante a existência de práticas 
curriculares mais integradas e coerentes, remetendo para a necessidade de um 
maior esclarecimento.  

 

As mudanças significativas no campo educativo devem ser 
abordadas numa perspectiva sistemática, isto é, pondo em interacção 
efectiva os diversos intervenientes (currículo, docentes, avaliação, práticas 
de gestão curricular e modos de organização das escolas) a que 
correspondem o centro da acção educativa (ROLDÃO, 1999, p.59). 

 

A resposta educativa e o acompanhamento dispensado aos alunos com 
necessidades educativas especiais partem de uma avaliação inicial para 
identificação de aspectos e fatores que interferem nesse processo. A introdução de 
objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e prática de estratégias fazem parte das 
adaptações curriculares e devem estar em interação com o contexto educacional 
onde se desenvolve a aprendizagem. 

 A escola que é inclusiva reconhece os conteúdos científicos e valoriza os 
conteúdos abordados nos Temas Transversais, planejando  respostas  educativas 
aos alunos com  necessidades educacionais tomando como base o currículo comum 
a todos. 
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Gráfico 4. Organização do currículo 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

 

Os professores pesquisados (97%) apontaram que o currículo deve ser 
organizado de forma horizontal, ou seja, deve focar temas Transversais. 

Uma vez determinadas as necessidades educativas especiais é hora de se 
propor uma série de ajustes ou modificações que se façam necessários, o de inserir 
temas transversais no currículo é um desafio. 

A escolarização deve minimizar as desigualdades dos alunos quando em 
respeito à individualidade do aluno e histórico de vida, ofereça ajuda pedagógica, 
com intervenções educativas que respondam às necessidades de cada aluno. 

As adaptações são alterações ou ajustes que se fazem em relação aos 
objetivos, aos conteúdos, à metodologia, à avaliação, abordando o quê, como e 
quando ensinar diante de uma necessidade educacional permanente ou temporária 
do aluno. 
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Gráfico 5. Adaptações curriculares na Unidade Escolar 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

 

No gráfico 05, observa-se que é urgente uma tomada de decisão e ação por 
parte da Unidade Escolar quanto às adaptações curriculares. 

 
As adequações curriculares são as modificações necessárias nos diversos 
elementos do currículo básico para adequá-los a diferentes situações, 
grupos e pessoas para o qual ele se destina. Essas adequações são 
intrínsecas ao novo conceito de currículo. O currículo deve contar com 
adequações que atendam a diversidade das escolas, das aulas e dos 
alunos. Na realidade, essa tarefa é da responsabilidade da escola como tal, 
da equipe de professores e de cada professor em sua atuação didática 
(GINÉ; RUIZ, 1995, p.23). 
 

Outro fator a destacar é que ao tomar decisão de adequar a grade curricular, 
faz-se necessário, guardar uma estreita relação com as normas gerais definidas no 
órgão central de educação, afinal, o respeito à organização dos apoios decorre, de 
fato, de que há uma série de decisões que são competências da equipe docente em 
seu conjunto, como são as designações das diferentes funções de apoio, o número 
de alunos a atender, o tipo de atenção que precisa (direta ou indireta) e os critérios 
gerais para decidir a modalidade de apoio. 

O currículo comum deve ser adequado ao contexto diverso e primar pela 
aprendizagem de todos. A diversidade é preciosidade que favorece o processo 
aprendizagem, pois enriquece as experiências compartilhadas dando significado a 
construção da aprendizagem. 
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Gráfico 6. Percentual que deve ser inserido quanto de diversidade no desenho 

do currículo. 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela própria autora, 2010. 

 

Currículo inclusivo é resultado de desafios, esforços e criatividade para 
contextualizar a aprendizagem assegurando assim a participação e sucesso dos 
alunos.  

Ao longo de toda a pesquisa, é perceptível que é necessário e urgente a 
questão de realizar as adaptações curriculares, pois os professores destacam que é 
preciso acrescentar um percentual de 60% no quesito da diversidade no currículo 
escolar. 

Nos termos da Declaração de Salamanca (1994): Cada criança tem 
características, interesses e capacidades únicas e, assim, se pretendermos dar 
algum sentido ao direito à educação, os sistemas devem ser organizados e os 
programas educativos devem ser planejados de forma a ter em conta a vasta 
diversidade destas características e destas necessidades.  

O trabalho na escola inclusiva precisa ser colaborativo entre todos os 
envolvidos no processo educacional. Apoios de equipes multidisciplinares que 
envolvem psicopedagogos, professores de apoio, terapeutas e especialistas 
precisam intervir e fundamentar as ações pedagógicas.  

 

Gráfico 7- Para ocorrer adaptações curriculares os professores precisam de 

apoio? 

Nesta pergunta, 100% dos entrevistados apontaram que os professores 
necessitam de apoio, para oferecer uma educação inclusiva de qualidade. Sabe-se, 
que a educação inclusiva coloca maiores exigências e renovados desafios à escola 
e aos profissionais, pelo que estes precisam de apoio nos seus esforços para 
efetivamente implementarem um currículo que responda às características e 



 

 

21 

 

necessidades todos os alunos. Capacitar os professores e as escolas a trabalhar 
com um currículo que responda a estas exigências é, pois, o grande desafio que se 
coloca à própria escola e aos serviços de apoio. 

Após a análise dos dados do gráfico tem-se a acrescentar: 

 O currículo numa perspectiva de Educação Inclusiva deve considerar a criança 
como um ser holístico e propiciar o dos conhecimentos, competências e 
valores. 

 O currículo deve ser flexível, acessível a todos os alunos, organizando de forma 
a priorizar conteúdos com base em gestão colaborativa e participativa. 

 A Unidade Escolar ainda não realiza plenamente as adaptações necessárias 
para oferecer uma educação inclusiva de qualidade; 

 É urgente que exista um currículo na Unidade Escolar pesquisada, estruturado 
e flexível, que responda a todos os alunos, apoiados numa concepção alargada 
de aprendizagem e em modelos que sejam eles próprios inclusivo. 

  Adaptar os conteúdos é condição para responder a cada individuo, para isso é 
necessário flexibilizar o currículo, respeitar ritmos de aprendizagem e 
diversificar as estratégias de aprendizagem.  

A seguir, de acordo com a verbalização de alguns profissionais, foi construído 
o presente quadro de categorias de análise, para sintetizar as informações obtidas. 
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CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: OPINIÕES DE PROFISSIONAIS 
 

 
TEMAS 

 
PROFESSORES 

REGENTES 

 
PROFESSORES 

DE APOIO 

 
INTÉRPRETES 

 
COORDENADOR 

 
PROFESSOR 
DE MÉTODOS 
E RECURSOS 

 

 
 
 
 
 

 Currículo 
inclusivo 

O currículo 
elaborado por 
profissionais visa 
conteúdos 
conceituais e 
aspectos 
acadêmicos que 
em um sistema 
de avaliação 
normativa exclui 
os alunos com 
necessidades. 

Atender as 
diferenças 
individuais 
fazendo 
modificações 
significativas do 
currículo comum. 

Existem 
elementos do 
currículo que 
devem ser 
eliminados, para 
atender 
principalmente o 
deficiente 
auditivo.  

O currículo tem 
que ser comum a 
todos para 
acontecer a 
inclusão. 

O currículo 
levará a 
exclusão se 
não for 
considerado o 
que deve ser 
comum a todos 
e o que deve 
ser 
transformado 
para atender 
alguns alunos.   

 
 
 
 
Flexibilidade 
do currículo 

Em alguns 
conteúdos tenho 
dificuldade para 
flexibilizar, 
porque não tenho 
certeza até que 
ponto posso ir. 

A flexibilização do 
currículo passa 
pelos conteúdos, 
metodologias, 
e recursos 
diferenciados. 

Flexibilizar é 
priorizar 
conteúdos. 

Os professores 
precisam cumprir 
o currículo 
mínimo. 

Flexibilizar não 
é apenas 
reduzir 
conteúdos, mas 
práticas 
efetivas de 
intervenções 
Pedagógicas 
para que ocorra 
o aprendizado.   

 
 
 

Modelo de 
aprendizagem 

influencia a 
educação 
inclusiva 

Trabalho de 
forma tradicional 
e para alguns 
alunos é melhor  
que o professor 
de apoio trabalhe 
com esses 
alunos. 

A prática habitual 
de ensino é a 
cópia 
multifacetada. 
Não adianta levar 
ao laboratório de 
informática e 
colocar os alunos 
para copiarem. 
Esse tipo de 
aprendizagem 
desmotiva e 
exclui. 

Onde estão os 
recursos visuais 
no 
desenvolvimento 
das aulas? 

Todos os alunos 
precisam estar 
ocupados com 
muitas atividades. 

Quanto mais 
diversificada a 
aula mais 
possibilidades 
para o aluno 
aprender.  

 
 

Organização 
do currículo 

Os temas 
transversais  
visam o 
desenvolvimento 
social e pessoal e 
deve ser parte da 
organização do 
currículo. 

Os temas 
transversais são 
importantes, mas 
o extremismo 
deve ser evitado 
até porque esses 
alunos precisam 
avançar em 
outras dimensões 
do conhecimento.  

O currículo deve 
ter temas 
transversais e 
áreas do 
conhecimento. 

Tem que ter os 
dois: conteúdos 
que contemplam 
as áreas do 
conhecimento e 
os temas 
transversais. 

Com os temas 
transversais os 
professores 
podem 
desenvolver os 
outros 
conteúdos 
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Adaptações 

curriculares 

na Unidade 

Escolar. 

 

Deve acontecer 
para incluir a 
todos. 

Sem adaptações 
não há inclusão. 

As adaptações 
devem acontecer 
de acordo com a 
necessidade do 
aluno. 

Alguns 
professores já 
preparam 
atividades 
diferentes para 
alguns alunos. 
Muitos têm até 
cadernos 
separados. 

Temos muitos 
professores 
que fazem 
adaptações. 

 
 

Diversidade 
no  currículo. 

Tem que ter um 
currículo comum, 
mas adequado ao 
contexto social e 
cultural dos 
alunos. 
 

A diversidade 
está presente em 
nossas  vidas e 
precisa estar no 
currículo. 

Temos uma 
riqueza de 
diversidades na 
escola. 

É contexto que 
deve ser incluído 
nas aulas. 

Com as 
condições reais 
de cada escola 
e valorizando a 
diversidade que 
haverá 
inclusão. 

 
 

Apoio para  
realizar 

adaptações 
curriculares. 

 
Se houver ajuda, 
teremos 
facilidade em 
adaptar.  
 
 

Temos o papel de 
ajudar os 
professores para 
que suas 
atividades sejam 
menos 
excludentes. 

É preciso haver 
comunicação e 
interação mais 
profunda com 
todos os 
professores. 

O professor de 
apoio e o 
intérprete podem 
ajudar o 
professor nessa 
adaptação. 

Precisamos de 
apoio de todos 
os envolvidos e 
até mesmo de 
orientações de 
órgãos 
superiores. 
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

  O momento atual exige que haja eliminação de subterfúgios teóricos, 
visões distorcidas do conceito de inclusão para atender às expectativas e exigências 
da escola que respeita e prima pela diversidade. Escola esta, que enfrenta desafios 
e vence barreiras baseadas em novos paradigmas, preceitos, ferramentas e 
tecnologias educacionais em nome da aprendizagem desse aluno. 

O currículo deve prever diferentes níveis de atividades e de participação, de 
forma a garantir a acessibilidade curricular a todos os alunos, independentemente 
dos seus níveis de entrada. As condições que se tem hoje, para transformar as 
escolas brasileiras autorizam a propor uma escola única, em que a cooperação 
substitui a competição, pois o que se pretende é que as diferenças se 
complementem e que os talentos de cada um sobressaiam.  

Dentre as inúmeras reformas que estão sendo realizadas nas escolas e 
redes de ensino em que estão implementando uma escola para TODOS, a 
elaboração e a execução de currículos, em todos os níveis de ensino, implicam em 
interação e não mais em distribuição e transmissão do saber por via unilateral e 
hierarquicamente direcionada, do professor para o aluno. Ambos podem e devem 
ser co-autores dos planos escolares, compartilhando todos os seus atos, do 
planejamento à avaliação, e respeitando-se mutuamente. 

A escola tem como fortes aliados, os pais, que podem estimular, colaborar e 
reivindicar o melhor para os filhos, contribuindo para a melhoria  da educação 
inclusiva. 

Percebeu-se que os currículos devem ser definidos mais em termos de 
competências essenciais, do que em termos de conteúdos  programáticos 
detalhados, cabendo às estruturas ou autoridades locais e às escolas e 
agrupamentos a tarefa de os definir.  

No geral vê-se que o essencial é que todos os investimentos atuais e futuros 
da educação brasileira  devem considerar, verdadeiramente, o papel da escola e de 
seus educadores ao ensinar a importância da diversidade em todas as suas 
manifestações, inclusive na nossa própria espécie. E para ter sempre presente que 
o problema mais urgente e relevante, antes de toda e qualquer preocupação que se 
possa ter com os alunos que já estão nas escolas, é com os que estão fora delas e 
com tudo o que as torna injustas, discriminadoras e excludentes. 

Conclui-se que as adaptações são caracterizadas por um contínuo de 
estratégias de desenvolvimento aplicadas no contexto do currículo geral de acordo 
com as necessidades de cada aluno a partir das condições reais de cada escola. 

E essencial ressaltar que, após analisar as verbalizações de alguns 
entrevistados e o resultado do questionário, a educação inclusiva requer 
constantemente cursos de formação continuada para profissionais da educação que 
trabalham com o atendimento de alunos com necessidades especiais na rede 
regular. A consequência desse ato será visível em praticas de ensino que 
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respondam as peculiaridades dos alunos e com esse feitio assegurem a qualidade 
de ensino e a efetiva inclusão. 

O tema Adaptações Curriculares na Educação Inclusiva ainda é muito vasto 
é requer pesquisadores que aprofundem a questão de sua aplicação efetiva na 
prática  e disseminação de experiências de sucesso para que contagiem a todos os 
envolvidos com a aprendizagem de alunos com necessidades especiais. 
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APÊNDICE 

A – CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

1. Você acredita que o currículo atual leva à exclusão? 

(    ) SIM 

(   ) NÃO 

 

2. Em sua Unidade Escolar o currículo é flexível o suficiente para permitir 

adaptações apropriadas?  

(    ) SIM 

(   ) NÃO 

(    ) ÀS VEZES 

 

3. Para você o modelo de aprendizagem embasa o currículo, de forma que contribui 

para educação inclusiva?  

(    ) SIM 

(   ) NÃO 

(    ) ÀS VEZES 

 

4. Para você como deve ser organizado o currículo? 

(       ) DE FORMA HORIZONTALMENTE (Focando temas Transversais) 

(   ) DE FORMA VERTICALMENTE (disciplina – conteúdo de áreas de 

conhecimento) 

 

5. Você concorda que deve haver adaptações curriculares em Unidade Escolar? 

(    ) SIM 

(   ) NÃO 

(    ) URGENTE 

 

6. Para você qual percentual deve ser inserido quanto de diversidade no desenho do 

currículo? 

(   ) 20% 

(   ) 40% 

(   ) 60% 

(   ) MAIS DE 60% 

 

7. Você acredita que para ocorrer adaptações curriculares os professores precisam 

de apoio? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 
                                                                            Muito obrigada pela sua participação! 
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ANEXOS 

 

A – CARTA DE APRESENTACAO – ESCOLA ( MODELO) 
 
 
 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 
A(o) Diretor(a) 

Escola: Colégio Mundo Encantado 

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. 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.  

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

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação 

e Inclusão Escolar 
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B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 
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 da UnB, por meio da 

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

estudo sobre a importância das Adaptações Curriculares na 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 que atuam neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas com grupo de professores objetivando conhecer 

sua opinião e prática sobre as adaptações curriculares. Para isso, solicito sua autorização 

para sua própria participação.  

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

qualquer momento que desejar e isto não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos 

serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que a 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 62... ou no endereço eletrônico landajanine@hotmail.com. Se tiver interesse em 

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

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Respeitosamente, 

 

Marilanda Janine de Oliveira 

Orientanda de pós-graduação da UAB – UnB 

 

Sim, autorizo a minha participação neste estudo. 

Nome: 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): ___________________________________________________________ 

mailto:landajanine@hotmail.com

