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Resumo. 
Este material didático-pedagógico trabalha a 

Flexibilização Curricular no Ensino Regular, 

com atividades e recursos voltados a um 

trabalho a ser desenvolvido em forma de 

grupo de estudos com professores. Em sua 

composição são contempladas atividades no 

intuito de informar, esclarecer e rever 

documentos, textos, leis, cartilhas que 



amparam e subsidiam a inclusão do aluno 

com Necessidades Educacionais Especiais no 

ensino regular. Partindo de textos e vídeos 

com referência ao tema, em conjunto, serão 

promovidas análises, discussões, ações, 

metodologias, flexibilizações adequadas ao 

desenvolvimento de uma pratica pedagógica 

voltada a atender a demanda presente hoje 

nas escolas regulares, garantindo que a 

inclusão desses alunos tenha qualidade e 

sucesso. Uma vez que essa parcela da 

população necessita de atendimento especial 

para que não se sinta excluída do processo de 

aprendizagem e sim incluído e respeitado, 

obter sucesso em sua vida escolar. O material 

elaborado se deu em função da falta de apoio 

pedagógico adequado aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, 

tornando-se agravante de sua evasão. Por 

isso, em conjunto, os educadores, precisam 

mudar de postura, cada um conhecer a grade 

curricular, e flexibilizar os conteúdos conforme 

a necessidade do educando. Neste material, 

buscou-se pelos textos e atividades, subsidiar 

um pouco esta prática aos educadores. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Material Didático Pedagógico que hora se apresenta, constitui-se de uma 

Unidade Temática que parte da linha de estudo: Práticas Pedagógicas na Educação 

Inclusiva e para a qual se desenvolve o tema da flexibilização curricular da grade do 

ensino regular/comum, sendo também requisito básico à continuidade e conclusão do 

PDE - Programa de Desenvolvimento educacional.  

Tanto a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/1996, quanto o 

Plano Nacional de Educação determinam que a escola se mobilize para estruturar um 

conjunto de ações e providenciem recursos necessários de forma a garantir o acesso 

e prosseguimento dos estudos de todos os alunos, promovendo um ensino que 

respeite as especificidades de cada um. 

Por isso, é necessário trabalhar a flexibilização curricular na escola comum, 

para que se possa promover uma aprendizagem significativa ao aluno com 

necessidades educacionais especiais na sala regular. Como defende Garcia (2007, p. 

587), é necessário “flexibilizar a organização e o funcionamento da escola para 

atender a demanda diversificada de alunos”. 

Neste contexto, surge a necessidade de discutir as flexibilizações curriculares 

na escola, pelos professores da sala comum e pelas equipes pedagógicas, 

observando-se a demanda de alunos que necessitam de ajustes no currículo e as 

estratégias adequadas para a ocorrência das flexibilizações. Como apontam 

documentos oficiais, as adaptações curriculares e de acesso ao currículo são ajustes 

graduais promovidos no planejamento escolar e pedagógico, nas ações educacionais 

e que respondam às necessidades educacionais especiais dos alunos (ARANHA, 

2000a). 

O aluno que manifesta necessidades educacionais especiais, precisa de um 

suporte educacional diferente dos usuais e isto deve estar previsto e respaldado nos 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas. Além disso, é preciso que as mudanças 

ocorram através de flexibilizações pelas quais o aluno consiga interagir com os 

conteúdos repassados. Pois, é preciso estar conscientes de que flexibilizar - adaptar 

o currículo, não é empobrecê-lo, mas, torná-lo acessível. 

Neste processo todo, é preciso que o professor, ao organizar seu 

planejamento, dê ênfase à necessidade de atentar para os diversos tipos de 



necessidades existentes em seus alunos e respeite suas características individuais. 

Ou seja, ao se trabalhar em sala de aula é importante flexibilizar o plano de ensino de 

forma que as ações desenvolvidas atendam as necessidades individuais e as 

necessidades gerais da classe. 

Diante do fato de que os professores das turmas regulares sentem 

dificuldades em adaptar/ flexibilizar o currículo de sua disciplina para os alunos 

egressos da Sala de Recursos Multifuncional – SEM, é que se desenvolveu o presente 

material didático-pedagógico, tendo este o objetivo de propor estratégias e 

metodologias educacionais que possam favorecer ações e alternativas para modificar 

o processo educativo de alunos com necessidades educacionais especiais, fazendo 

isso através da discussão de estratégias que possam ser eficazes para a flexibilização 

curricular e tenham condições de apresentar soluções que estejam condizentes à 

realidade da escola/comunidade. 

Diante do problema levantado de como desenvolver uma educação inclusiva 

efetiva na sala de aula de ensino regular/comum e de verificar quais são os principais 

entraves encontrados à efetivação da flexibilização do currículo voltando-o à inclusão, 

estabeleceram-se como objetivos específicos para o trabalho: visualizar e destacar as 

leis que regulamentam e amparam a educação especial trazendo à tona os 

enunciados relevantes para reinterpretação; analisar o currículo de cada disciplina a 

fim de propor alterações/adaptações necessárias e possíveis; selecionar e ajustar os 

conteúdos essenciais para o aluno com necessidades educacionais especiais, que 

frequentam o ensino regular nos anos finais do ensino fundamental, com idade entre 

10 e 17 anos, que frequentam a SEM, caso a caso. 

Por fim, salienta-se que o material apresentado destina-se a realizar um 

trabalho com professores e professores-pedagogos levantando quais são as 

possibilidades que suscitem à flexibilização do currículo escolar, levando-se em conta 

as especificidades e particularidades dos alunos com necessidades especiais 

envolvidos na educação inclusiva. 

 
  



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

A Unidade Temática elaborada prevê a realização de 08 encontros 

presenciais de 04 horas e mais 08 horas de atividades não presenciais, totalizando 40 

horas. 

A execução do Grupo de Estudos deverá contar com um número de 

participantes de no mínimo 10 e no máximo 20 professores. 

A aplicação da Unidade Temática contempla as seguintes atividades:  

 

         Atividade 1 

 

O papel principal da Educação Inclusiva é o de levar as 

crianças com necessidades especiais a partilhar relações sociais com 

outras crianças. Nesse contexto, o professor assume o papel de 

mediador em uma “via de mão dupla” onde acaba sendo o 

responsável por mediar atitudes a fim de torna-las inclusivas e para tanto, precisa ter 

domínio sobre as estratégias de ensino e de aprendizagem. 

Diante do exposto e dando abertura às atividades do grupo de estudos que 

aborda assuntos relacionados à Educação Especial e à Inclusão, os participantes 

assistirão ao vídeo Educação Inclusiva, que se encontra disponível no endereço 

eletrônico:  

https://www.youtube.com/watch?v=70EvnSfn0Tk 

Promovendo a integração do grupo e no intuito de iniciar a interação com os 

assuntos a serem estudados, refletidos e discutidos no decorrer de todo o Grupo de 

Estudos, propiciar um momento de análise e reflexão do conteúdo exibido no vídeo 

comparando-o à realidade vivenciada pelos participantes ao exercerem seu trabalho 

no interior da Escola Estadual Irmão Isidoro Dumont – EF. 

 



Atividade 2 

 

Realizar uma explanação oral apresentando o Projeto de 

Intervenção Pedagógica da professora proponente e a proposta de 

trabalho a ser desenvolvida com os participantes no decorrer do 

Grupo de Estudos. 

 

 

Atividade 3 

 

Neste momento, será aplicado um questionário aos 

participantes, realizando um levantamento de dados, contemplando 

o tema a ser abordado nas atividades do Grupo de Estudos. O 

questionário será composto de 06 questões, a saber: 

 

Questionário 

 

1 Posicione-se e justifique suas ideias acerca da inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais nas classes regulares. 

2 Com referência a sua escola, ela oferece uma educação inclusiva? 

Justifique. 

3 Como educador, considera-se preparado (a) para receber alunos alvo 

dos projetos de inclusão? Por quê? 

4 Como você acredita que deve ser a postura do professor perante o aluno 

de inclusão em uma sala de aula do ensino comum? 

5 Na escola em que atua, há uma equipe multiprofissional para apoiar 

alunos de inclusão? Descreva os serviços oferecidos. 

6 Qual definição considera mais apropriada para Currículo, adaptação 

curricular e/ou flexibilização curricular? 

 

 

 

 



Atividade 4 

 

Toda instituição possui documentos que permite 

determinar/visualizar caminhos, regras, seu funcionamento. A 

escola enquanto instituição também tem muitos documentos que 

garantem seu funcionamento e organização. Dentre estes tantos, 

um dos principais é PPP – Projeto Político Pedagógico. 

Portanto, propor aos participantes do grupo de estudos que, de posse do PPP 

da escola e também da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, realizem a 

leitura e análise das partes referentes ao tema inclusão e flexibilização curricular, 

destacando as ações e encaminhamentos ali expostos.  

Em seguida, promover uma conversa/reflexão sobre o que dizem os 

documentos lidos e analisados, registrando entre os pontos destacados, os 

considerados fundamentais. 

Para concluir as atividades do dia, a coordenação do grupo apresenta as 

DCE’s - Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná para a Educação 

Especial, levando o grupo a refletir acerca de qual é o papel das diretrizes na atuação 

didático-pedagógica de cada profissional da área.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar aos participantes que no próximo encontro 

tragam o seu PTD – Plano de Trabalho Docente e 

as Diretrizes Curriculares de sua disciplina e a 

Diretriz de Educação Especial. 



 

Atividade 1 

 

Implementar a Educação Inclusiva é uma tarefa árdua, 

principalmente para o professor, que necessita garantir que o aluno 

portador de necessidades educacionais especiais, e diferentes dos 

demais alunos, aprenda de forma integrada ao contexto das 

atividades diárias da sala de aula e do planejamento da turma. 

Diante deste contexto, assistir ao vídeo Adaptações Curriculares e 

Currículo Adaptado, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=42k0IY4d4G0 

 

 

   Atividade 2 

 

Diante do tema abordado no vídeo anterior, dá-se 

continuidade ao assunto assistindo a outro vídeo no qual se verá a 

exposição de duas professoras de uma escola na qual se está 

efetivando o processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais e que traz à tona os seguintes questionamentos: Quais são as 

adaptações curriculares e estruturais necessárias para receber crianças especiais em 

escolas regulares? Quais são os benefícios deste tipo de integração?  

Assistir ao vídeo Inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino 

regular, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCIfVlX9GI 

 

 



 

Atividade 3 

 

Os participantes do grupo de estudos devem se reunir por 

disciplina ou áreas afins. Então, nos pequenos grupos realizar uma 

análise crítica dos vídeos comparando-os ao disposto em seu PTD 

– Plano de Trabalho Docente e nas DCE – Diretrizes Curriculares para Educação 

Básica do Estado do Paraná, registrar as conclusões para posterior exposição e 

debate. 

Promover uma explanação/exposição das discussões levantadas nos 

pequenos grupos, agora entre todos os participantes, seguida de um debate dos 

pontos mais relevantes. Registrar as principais considerações apresentadas. 

 

 

Atividade 4 

 

Proceder com a leitura e análise do texto: Adaptações 

Curriculares de pequeno Porte de Maria Salete Fábio Aranha, 

extraído da obra Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e 

permanência de todos os alunos na escola - Alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Estabelecer comparações com a prática pedagógica exercida pelos 

participantes do grupo de estudos. Socializar no grande grupo as experiências 

destacadas. 

  



Atividade 1 

 

A Declaração de Salamanca (1994) é uma resolução das Nações Unidas que 

trata dos princípios, política e prática em educação especial. 

Adotada em Assembleia Geral, apresenta os Procedimentos-

Padrões das Nações Unidas para a equalização de oportunidades 

para pessoas portadoras de necessidades especiais. É considerada 

mundialmente um dos mais importantes documentos que versam 

sobre a inclusão social. O vídeo Declaração de Salamanca - Educação Inclusiva 

apresenta alguns dos artigos desta Declaração e se encontra disponível no endereço 

eletrônico:  

https://www.youtube.com/watch?v=vHH_STbZZ-k 

 

 

Atividade 2 

 

Após 15 anos da realização da conferência das Nações Unidas que elaborou 

a Declaração de Salamanca, uma nova conferência sobre 

educação especial e inclusiva foi realizada, novamente em 

Salamanca. No vídeo a seguir, Depoimento sobre a Convenção 

de Salamanca, Eduardo Barbosa, Presidente da Fenapaes 

(2009), fala sobre esta nova convenção de Salamanca. O vídeo se encontra disponível 

na página do you tube no seguinte link:  

https://www.youtube.com/watch?v=PbfE4ZGkAxM 

 

 

Atividade 3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial


 

Distribuir os participantes em pequenos grupos e proceder à leitura de 

materiais sobre: Declaração de Salamanca; LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Constituição Federal no 

que tange à educação especial e inclusiva; 

Feitas as leituras, analisar e avaliar a 

aplicação/aplicabilidade de tais documentos no PPP – Projeto 

Político Pedagógico e no Regimento Interno da Escola Estadual Irmão Isidoro 

Dumont - EF. 

Realizar o registro das necessidades de aplicação dos documentos nacionais 

aos documentos da escola que forem constatadas e apresentá-las à direção e equipe 

pedagógica da escola. 

  



 

Disponibilizar para a leitura os textos: 

 A flexibilização do ensino de Lúcia Pereira Leite e Aline Maira da 

Silva (2008, p. 8-11). (Anexo 01) 

 Educar na Diversidade: práticas educacionais inclusivas na sala 

de aula regular de Windyz Brazão Ferreira (BRASIL – MEC, 2006, p. 317-323). 

(Anexo 02) 

 
 

Atividade 1  
 

Com base na leitura dos textos e o conhecimento obtido acerca do tema, 

respondendo ao seguinte questionamento, elabore um texto dando sua opinião e 

registrando suas experiências sobre o assunto: 

 

Por que a flexibilização das práticas educacionais beneficia ao aluno 

com deficiência e aos demais? 

 

 

Disponibilizar para leitura os textos: 

 Como identificar a necessidade de um currículo adaptado? de 

Lúcia Pereira Leite e Aline Maira da Silva (2008, p. 11-15). (Anexo 03) 

 Inclusão na diversidade: um desafio para os educadores de Rita de 

Cácia Santos Souza e Greice Fabiane Santos Silva. (FACED, 2005, p. 239-252). 

Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/viewFile/2695/1905 

 

 

 



 

Atividade 2 

 

Destaque as principais ideias abordadas nos textos e comente-as a partir das 

duas temáticas:  

 O que significa lidar com a diversidade em sala de aula?  

 Como o professor pode ser preparado para lidar com a diversidade? 

Escolha um aluno seu com deficiência mental, caso não tenha o aluno com 

diagnóstico de deficiência mental em sua sala, escolha aquele que apresenta mais 

dificuldade no processo de aprendizagem. 

 Quais suas maiores dificuldades para garantir o acesso ao currículo para 

esse aluno? 

 Como você vem trabalhando com ele até esse momento? 

 Muda as atividades? Quais? 

 

Atenção Participante!!!! 

 

A atividade complementar não presencial deve ser realizada 

no intervalo de realização dos encontros e enviada ao 

coordenador do grupo até a data limite combinada no 

primeiro encontro e pelo e-mail por ele disponibilizado. 

  



 

 Atividade 1 

 

Assistir ao vídeo Toda criança é única - TV Escola 

Educação Especial Caminhos para a inclusão, disponível na página 

do you tube pelo endereço eletrônico:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUzDUj6hv2w 

 

Analisar o vídeo relacionando-o à realidade escolar vivenciada na Escola 

Estadual Isidoro Dumont – EF. 

 

Atividade 2 

 

Proceder com a leitura e análise do texto: Adaptações 

Curriculares de Grande Porte de Maria Salete Fábio Aranha, 

extraído da obra Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e 

permanência de todos os alunos na escola - Alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Estabelecer comparações com a prática pedagógica exercida pelos 

participantes do grupo de estudos. 

Socializar experiências dos participantes do grupo de estudos com referência 

ao tema. 

 



Atividade 1 

 

Assistir ao vídeo Como acontece a educação inclusiva, 

disponível na página do You tube através do endereço eletrônico:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KaeLW9_o6Ek 

 

Realizar uma análise do conteúdo exposto no vídeo comparando-o à forma 

de inclusão realizada nas escolas públicas de educação básica do município. 

 

Atividade 2 

 

Apresentar para leitura a parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Adaptações curriculares - Estratégias para a 

educação de alunos com necessidades educacionais especiais, 

compreendida entre as páginas 31 e 49, para que, em pequenos 

grupos, sejam lidas e discutidas. 

Após a leitura e discussão dos textos nos pequenos grupos, socializar as 

considerações entre todos os participantes. 

 

  



 

Atividade 1 

 

Com todos os professores participantes, distribuídos por 

disciplina, deverão preparar um conteúdo com flexibilização 

curricular para os alunos com necessidades educacionais especiais 

e apresentar ao grande grupo. 

 

 

 

Leitura dos textos: 

1. A INCLUSÃO E O ENSINO REGULAR de Valéria Mota Scardua, extraído da 

Revista FACED - 2º Semestre de 2008 - Número 1 – às páginas 85 a 90. O 

texto se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 

 

http://www.facevv.edu.br/Revista/01/A%20INCLUS%C3%83O%20E%20O%20ENSI

NO%20REGULAR.pdf 

 

2. ENTRE O PROPOSTO E O REALIZADO NAS ESCOLAS de Valderice Cecília 

Limberger Rippel e Alyne Mary da Silva, extraído do artigo Inclusão de 

Estudantes com Necessidades Especiais na Escola Regular, às páginas 9 a 15 

(Anexo 04). 

 



Atividade 

 

Após a leitura dos textos, faça uma síntese dos mesmos para ser apresentada 

no próximo encontro e discutida entre os participantes do Grupo de Estudos. Para a 

síntese você pode se utilizar de esquema em formato digital “.ppt” (slides), mapa 

conceitual ou resenha crítica. 

Enviar seu texto pelo e-mail fornecido pelo coordenador até dois dias antes 

do próximo encontro presencial, para que seja providenciado o necessário para a 

apresentação e socialização. 

 

  



 

Atividade 1 

 

Fornecer para leitura os seguintes textos: 

 

Texto 1 

 

Passo a passo da adaptação na sala de aula, disponível na Revista 

Nova Escola on-line no endereço eletrônico: 

 

http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/guia-de-flexibilizacao/passo-a-passo-

da-adaptacao.shtml 

 

 

Texto 2 

 

A educação inclusiva e as adaptações curriculares, disponível no endereço 

eletrônico: 

 

 http://construireincluir.blogspot.com.br/2011/05/educacao-inclusiva-e-as-

adaptacoes.html 

 

 

Texto 3 

 



Adaptações/Adequações Curriculares no Processo de Inclusão das Políticas 

Educacionais às Práticas Pedagógicas de Patricia de Freitas Malacrida e Laura 

Ceretta Moreira. Disposto no Anexo 07 e extraído do endereço eletrônico: 

 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3161_1327.pdf 

 

 

Atividade 2 

 

 Distribuídos em três pequenos grupos, ler e discutir os 

textos. 

 

 Definir um dos textos para cada grupo, do qual a equipe 

deverá realizar uma síntese do conteúdo e apresentá-la ao grande grupo, 

socializando e concluindo as percepções do grupo com relação ao texto 

apresentado. 

  



 

Atividade 1 

 

Redistribuir o questionário aplicado no 1º encontro para ser respondido novamente.  

Alertar os cursistas a confrontarem suas visões em pré e pós-

formação. 

 

Questionário 

1 Posicione-se e justifique suas ideias acerca da inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais nas classes regulares. 

2 Com referência a sua escola, ela oferece uma educação inclusiva? Justifique. 

3 Como educador, considera-se preparado (a) para receber alunos alvo dos 

projetos de inclusão? Por quê? 

4 Como você acredita que deve ser a postura do professor perante o aluno de 

inclusão em uma sala de aula do ensino comum? 

5 Na escola em que atua, há uma equipe multiprofissional para apoiar alunos 

de inclusão? Descreva os serviços oferecidos. 

6 Qual definição considera mais apropriada para Currículo, adaptação curricular 

e/ou flexibilização curricular? 

 

Atividade 2 

 

Solicitar aos cursistas que realizem a avaliação da formação, destacando os pontos 

positivos e negativos, o que foi bom, o que é preciso melhorar, se o conteúdo estava 

coerente, o tempo foi suficiente, opinando e dando sugestões que 

julgarem relevantes. 

 

Atividade 3 

 



Encerramento das atividades do grupo de Estudos com a exibição do Filme: Simples 

como amar do ano de 1999, dirigido por Garry Marshall e sob o título original The 

Other Sister.  

  

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-13592/
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

 

Flexibilização do ensino 
 

Lúcia Pereira Leite e Aline Maira da Silva 

 
A inclusão de alunos com deficiência, que apresentam necessidades 

educacionais especiais1 na sala de aula comum do ensino regular, evidenciou que a 
prática pedagógica tradicional, baseada apenas na transmissão de conhecimento, é 
ineficaz para ensinar grande parte dos alunos. 

De acordo com Blanco (2004), a escola, tradicionalmente, focalizou sua 
atenção em satisfazer necessidades comuns, delineando objetivos sem considerar as 
características específicas de cada aluno. 

Essa postura tradicional, no âmbito curricular, é demonstrada por propostas 
rígidas e homogeinizadoras, que desconsideram os diversos contextos nos quais 
ocorrem os processos de ensino e aprendizagem. Como consequência, é possível 
observar a alta ocorrência de dificuldades de aprendizagem, repetências, 
absenteísmo e fracasso escolar (BLANCO, 2004). 

O movimento de inclusão escolar revelou que a educação, com seus métodos 
tradicionais, exclui cada vez mais alunos, ao invés de incluí-los 

(FREITAS, 2006). Dessa forma, foi evidenciado que considerar as 
especificidades de cada aluno é fundamental para garantir a qualidade de ensino para 
todos os alunos, e não apenas para aqueles que apresentam dificuldades mais 
evidentes. 

Lembramos que todos os alunos apresentam características físicas, 
comportamentais e emocionais próprias, sendo que devido à existência de tais 
características, uma prática de ensino voltada para um conjunto homogêneo de alunos 
não alcança êxito. 

Segundo Perrenoud (2001), grande parte das estratégias de ensino utilizadas 
pelo professor deve ser adaptada às características dos alunos, à composição da 
classe e a história das relações entre os educandos e entre eles e o professor. 

Em vista disso, fica clara a importância da realização de adaptações 
curriculares para a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais, 
principalmente para àqueles que apresentam deficiência mental. 

No nosso país a necessidade de desenvolver um currículo que garanta não 
apenas o acesso, mas também a permanência na escola regular e o sucesso do aluno 
com deficiência estão expressos no documento denominado Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN Adaptações Curriculares em ação, elaborado pela Secretaria de 
Educação Especial, do Ministério da Educação, publicado originalmente em 1999 e 
reeditado em 2002. 

Segundo este documento, as adaptações curriculares devem ser entendidas 
como um processo a ser realizado em três níveis: 
• no projeto político pedagógico da escola, por meio do qual é possível 
identificar e analisar as dificuldades enfrentadas pela escola assim como estabelecer 
objetivos e metas comuns aos gestores, professores, funcionários da escola, 
familiares e alunos; 
• no currículo desenvolvido em sala de aula; 



• no nível individual, por meio da elaboração e implementação do Programa 
Educacional Individualizado (PEI). 

Na proposta educacional inclusiva o currículo deve ser pautado também da 
ideia da diferença e não é o aluno que se ajusta, se adapta as condições de ensino, 
mas a leitura do movimento da inclusão educacional é justamente contrária, é a equipe 
escolar que tem que prover as mudanças necessárias para que o aluno consiga 
acessar o currículo (Aranha, 2003) 

 
O conceito de adaptações curriculares 

Mas afinal, o que são adaptações curriculares? 
 
Os princípios contidos na LDB 9394/1996 (Lei Diretrizes e Bases da 

Educação) e no Plano Nacional de Educação determinam que a escola se mobilize 
para estruturar um conjunto de ações e providenciar recursos necessários que 
garantam o acesso e a permanência de todos os alunos, promovendo um ensino que 
respeite as especificidades da aprendizagem de cada um. 

A pedagogia inclusiva já é uma realidade em diferentes cidades do Brasil, 
particularmente no estado de São Paulo, a partir da opção da descentralização do 
ensino, assumida na Constituição de 1988. Com a municipalização do ensino, as 
diretorias e secretarias Municipais de Educação vêm tentando adequar-se às Novas 
Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001). 

No Brasil, este tópico é abordado legalmente nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Adaptações Curriculares, conforme anunciado anteriormente. No 
documento brasileiro as adaptações curriculares são definidas como: 

 
[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 
peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 
currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para 
que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as 
adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações 
docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve 
aprender; como e quando aprender; que formas de organização do ensino 
são mais eficientes para o processo de aprendizagem; como e quando avaliar 
o aluno (p.33). 

 
A terminologia adaptação, pode ser interpretada como flexibilização, uma vez 

que pressupõe a existência de alterações e/ou modificações no processo educacional, 
essencialmente no âmbito curricular. Para isso o currículo escolar deve ser tomado 
como referência na identificação de possíveis alterações em função de necessidades 
especiais dos alunos. Em síntese, a unidade escolar deve adotar a mesma proposta 
curricular para todos os alunos, e, havendo necessidade, realizar adaptações, 
alterações. Cabe à equipe técnico-pedagógica, incluindo o professor da sala comum, 
realizar o mapeamento das particularidades educacionais da demanda educacional 
que necessita de ajustes no currículo e propor o manejo das condições adequadas 
para que isso ocorra. 

Ao relatar sobre procedimentos adotados para a efetivação da educação 
inclusiva, Aranha (2002, p.5) acrescenta que “as Adaptações Curriculares, então, são 
os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias 
curriculares, para responder às necessidades de cada aluno, e assim favorecer as 



condições que lhe são necessárias para que se efetive o máximo possível de 
aprendizagem”. 

Para realizar a adaptação curricular é necessário que o projeto pedagógico 
da escola e o planejamento de ensino devem considerar objetivos educacionais e 
estratégias didático-pedagógicas que garantam acessibilidade de todos os alunos na 
rede escolar. Construir uma escola inclusiva exigirá esforços de toda a comunidade 
escolar no âmbito político, administrativo e pedagógico, envolvendo mudanças nos 
níveis (SASSAKI, 2003): 
• arquitetônico (eliminação ou desobstrução de barreiras ambientais); 
• atitudinal (prevenção e eliminação de preconceitos, estereótipos, estigmas e 
quaisquer discriminações); 
• comunicacional (adequação de código e sinais); 
• metodológico (adequação e flexibilização de técnicas e teorias, abordagens e 
métodos pedagógicos); 
• instrumental (adaptação de aparelhos, materiais, recursos e equipamentos 
pedagógicos); 
• pragmáticos (eliminação de barreiras invisíveis nas políticas e no amparo 
legal vigente). 

Além dos aspectos mencionados, cabe ainda ressaltar a importância de 
projetos ou propostas que garantam a formação continuada de todos os que 
trabalham na comunidade escolar. 

 

 

Anexo 02 

 

Educar na Diversidade: práticas educacionais inclusivas na sala de 
aula regular 

Windyz Brazão Ferreira 

 

Inúmeros são os desafios que o sistema educacional enfrenta para se tornar, 
de fato, um sistema inclusivo para todos. Entre outros, identifico como desafios 
cruciais: a garantia de acesso à boa educação de qualidade em qualquer nível 
educacional; o desenvolvimento da educação de professores, com a finalidade de 
preparar todos os docentes brasileiros para ensinar usando didáticas inovadoras que 
promovam a inclusão de todos nas atividades realizadas na escola e nas salas de 
aula e, finalmente, o desafio de formar docentes capazes de educar na diversidade, 
isto é, capazes de flexibilizar e enriquecer o currículo para ensinar todos os 
estudantes.  

Este artigo aborda esses desafios e oferece uma reflexão que indica a 
articulação entre desenvolvimento da qualidade em educação e a formação docente 
para educar na diversidade por meio do uso de estratégias de ensino que, 
simultaneamente, rompem com o modelo tradicional de funcionamento da sala de aula 
e propiciam oportunidades mais igualitárias de aprendizagem para todos os 
estudantes.  
 

 
Garantia de acesso à educação de qualidade em qualquer nível educacional 



 
A qualidade educacional do ensino oferecido a crianças, jovens e adultos 

brasileiros constitui um desafio prioritário para o sistema educacional. Esse desafio se 
justifica porque, no Brasil, já “atingimos escolas para todos [com a universalização da 
educação], mas não educação para todos.” (FERREIRA, 2005, p. 05), isto é, ainda 
existe nas escolas brasileiras alto índice de fracasso e evasão escolares.  

Construir qualidade nas escolas brasileiras significa hoje, ao mesmo tempo, 
assegurar que o processo de escolarização seja efetivo em termos de aprendizagem 
para todos os que chegam às escolas na idade compatível e corrigir a defasagem 
idade-série, representada por um alto contingente de estudantes, por meio de 
programas, tais como de alfabetização de jovens e adultos (EJA) e turmas de 
aceleração. 

O aumento na qualidade da educação oferecida nas escolas representa a 
melhoria na aprendizagem de todos os educandos e, consequentemente, o aumento 
nos índices de aprovação. Portanto, a melhoria na qualidade do ensino representa, 
inversamente, o combate à exclusão por meio da redução do fracasso e da evasão 
escolar. 

De acordo com o Relatório de Monitoramento Global 2005 da Educação para 
Todos – O Imperativo da Qualidade (UNESCO 2005a), a qualidade em educação 
tende a ser definida com base em dois princípios: 
 

[...] o primeiro identifica o desenvolvimento cognitivo dos alunos como o 
principal objetivo explícito de todos os sistemas educacionais. 
Conseqüentemente, o sucesso dos sistemas em realizar este objetivo é um 
dos indicadores de sua qualidade. O segundo enfatiza o papel da educação 
na promoção de valores e atitudes de cidadania responsável e no provimento 
do desenvolvimento criativo e emocional (p.17). 

 
Essa definição nos remete a dois elementos fundamentais do processo educa-

cional de cada educando. O primeiro diz respeito à aquisição de conhecimentos de 
base disciplinar previstos nos currículos nas várias etapas escolares, saberes esses 
que vão se acumulando em camadas cada vez mais complexas à medida que o 
estudante passa para níveis educacionais mais elevados. O segundo elemento se 
refere à educação como um processo de aquisição de valores e atitudes relevantes 
para a realização do papel social de cidadão.  

No contexto educacional brasileiro, apesar da existência de políticas públicas 
que garantem direitos igualitários à educação (BRASIL, 1988, e MEC, 1996), inúmeros 
grupos sociais em situação de desvantagem sócio-econômica permanecem à margem 
do sistema educacional, como é o caso, por exemplo, de pessoas com deficiências, 
de crianças e jovens indígenas, quilombolas ou daquelas que vivem em áreas remotas 
ou nas ruas. Por outro lado, as crianças, jovens e adultos de grupos vulneráveis que 
têm acesso à educação, com muita frequência, encontram-se em permanente risco 
de exclusão por razões distintas, entre as quais podemos citar a crença de que esses 
estudantes não são capazes de aprender, o não acesso a determinados conteúdos 
curriculares e a experiência contínua de discriminação e maus tratos sofridas tanto na 
família como na escola (FERREIRA et al. 2002, SCS 2003). Muitos estudantes 
encontram barreiras para se “encaixar” no esquema escolar rígido que ignora sua 
realidade cotidiana de vulnerabilidade social ou o simples fato de que muitos 
estudantes não encontram na escola sentido para suas vidas. 



À luz da definição de qualidade em educação acima oferecida, podemos 
depreender a razão pela qual, no Brasil, a maioria das pessoas com deficiência ainda 
continuam do lado “de fora” dos muros das escolas: entre a população brasileira existe 
uma forte descrença na capacidade cognitiva dessas pessoas, assim como há uma 
tendência para não considerá-las capazes de desenvolver atitudes e cidadania 
responsável, terem criatividade ou serem produtivas (FERREIRA 2004). 

No contexto da urgência na promoção de mudanças nos sistemas educacionais 
do país, a escola tem um papel e uma função social fundamental para romper com a 
desigualdade educacional e social,  
 

[...] a escola tem que ser a construtora do saber com justiça social, 
promovendo a discussão de temas como ética, direitos humanos, 
diversidade, participação política [e] paz, dentro da sala de aula, como eixos 
integradores do desenvolvimento curricular (MEC/Secretaria Especial de 
Direitos Humanos 2004, Módulo de Apresentação, s/p.). 

 
A escolarização constitui uma experiência-chave para a formação humana e, 

portanto, ninguém pode ficar de fora e ninguém deve ser excluído das escolas.  
O alto número de alunos e alunas que fracassam e se evadem das escolas 

brasileiras torna necessário e urgente – além de garantir o acesso à matrícula – a 
revisão do processo educacional como cultura, política e práticas existentes nas 
escolas, com vistas à identificação de práticas e procedimentos excludentes. Da 
mesma forma – e ao mesmo tempo! – é necessário e urgente a incorporação do 
princípio da inclusão de todos os educandos nos diversos contextos escolares e 
etapas educacionais, a fim de assegurar aprendizagens com boa qualidade e 
participação efetiva na vida escolar. Nesse sentido, a definição de qualidade, acima 
apresentada, implicitamente confere ao docente a responsabilidade na melhoria do 
desempenho acadêmico (desenvolvimento cognitivo), de forma que garanta o 
sucesso escolar de cada um de seus estudantes.  

O desenvolvimento da qualidade nos sistemas educacionais, portanto, está 
diretamente vinculado à formação do professor e à promoção de ações que 
possibilitem ao docente a aquisição de competências para ensinar a todos na sala de 
aula, ou seja, que os preparem para responder à diversidade dos estudantes. 
 

Desenvolvimento da formação de professores para responder à diversidade 
dos estudantes 

 
A diversidade existente nas classes das escolas públicas brasileiras perpassa 

inúmeros âmbitos da vida escolar e pode ser identificada nas diferenças de níveis de 
linguagem oral e “jeitos” de se comunicar; na convivência entre crianças de diferentes 
estados e condições sócio-econômico-culturais; na presença na mesma classe de 
crianças e jovens que vivem em favelas e zonas periféricas carentes que não tiveram 
acesso ao universo escolar; na convivência entre crianças brancas, negras e de outros 
grupos étnicos numa mesma classe e entre as crianças com e sem deficiências 
(FERREIRA 2006a). 

No âmbito da escola e do processo de escolarização, portanto, a diversidade 
humana representa as diferenças nos estilos, ritmos, necessidades, interesses, 
histórias de vida e motivações de cada aluno. Essas diferenças devem ser 
(re)conhecidas, compreendidas e valorizadas pelos docentes como um recurso 
importante para ensinar a todos os estudantes na classe. 



As escolas orientadas pelo princípio da inclusão são instituições educacionais 
que reconhecem e celebram tal diversidade humana, desenvolvem e cultivam a 
cultura de acolhimento de todos de forma igualitária e de valorização das diferenças 
(Salamanca 1994). As atividades escolares em geral e as práticas pedagógicas, em 
particular, têm papel fundamental na construção da cultura e da política inclusivas.  

A construção de escolas de boa qualidade e inclusivas para todos deve, dessa 
forma, necessariamente envolver o desenvolvimento de políticas escolares de 
aprimoramento profissional docente, com vistas a prepará-los pedagogicamente para 
trabalhar com a pluralidade sócio-cognitiva e experiencial dos estudantes, por meio 
de enriquecimento de conteúdos curriculares que promovam a igualdade, a 
convivência pacífica, a aprendizagem mútua, a tolerância e a justiça social.  
 

Educar na diversidade: flexibilização e enriquecimento do currículo 
 
Educar na diversidade significa ensinar em um contexto educacional no qual 

as diferenças individuais e entre todos membros do grupo (classe) são destacadas e 
aproveitadas para enriquecer e flexibilizar o conteúdo curricular previsto no processo 
ensino-aprendizagem. Ao realizar a flexibilização e o enriquecimento do currículo, com 
a ativa participação dos seus estudantes, o docente oferece oportunidades variadas 
para o desenvolvimento acadêmico, pessoal e social de cada aluno.  

Para esse processo ser efetivo, é fundamental que a escola também “exercite 
a flexibilidade em relação às capacidades individuais de cada criança e coloque suas 
necessidades e interesses no centro de suas atenções” (UNESCO, 2005b, p.17), 
porque é com base no compromisso de conhecer cada estudante que a escola se 
torna, gradualmente, um “ambiente de aprendizagem diferenciada” (Idem). 

Segundo a UNESCO (2004, p. 13) o currículo é constituído pelo: 
  

[...] que é aprendido e ensinado (contexto); como é oferecido (métodos de 
ensino e aprendizagem); como é avaliado (provas, por exemplo) e os 
recursos usados (ex. livros usados para ministrar os conteúdos e para o 
processo ensino-aprendizagem). O currículo formal [baseia-se] em um 
conjunto de objetivos e resultados previstos (.), o informal ou currículo oculto 
[diz respeito] à aprendizagem não planejada que ocorre nas salas de aula, 
nos espaços da escola ou quando os estudantes interagem com ou sem a 
presença do professor. 

 
Os elementos constitutivos do currículo, acima elencados, não devem ser 

dissociados ou ignorados no processo ensino-aprendizagem, mas articulados e 
diferenciados na prática pedagógica, considerando o grupo de estudantes com o qual 
o docente trabalha a cada ano. O planejamento escolar e o plano de aula devem ser 
elaborados com base nas características de aprendizagem de cada estudante. 
Igualmente, a organização das atividades de classe deve privilegiar grupos de 
trabalho colaborativo e o apoio mútuo entre os alunos. Somente assim a dinâmica de 
aula ganha características que são responsivas a todos os alunos e nas quais todos 
possam participar com sucesso, ou seja, que fazem da aula uma atividade inclusiva. 

Para criar oportunidades de aprendizagens igualitárias na sala de aula, a abor-
dagem inclusiva oferece orientações para que o docente rompa gradualmente com as 
práticas pedagógicas homogêneas que se configuram por “um conteúdo curricular, 
uma aula, uma atividade e um mesmo tempo de realização da atividades para toda a 
turma”. Para educar na diversidade, o docente deve adotar em sua prática pedagógica 



os princípios orientadores da prática de ensino inclusiva (MEC/SEESP 2005, pp. 23-
25), conforme segue:  

• Aprendizagem ativa e significativa – Constituída por abordagens didáticas 
que encorajam a participação dos estudantes em atividades escolares 
cooperativas, durante as quais os estudantes se agrupam e resolvem tarefas 
ou constroem conhecimentos juntos; as aulas são organizadas de forma que 
os estudantes em grupo realizam tarefas diferenciadas sobre um mesmo 
conteúdo curricular, que se complementam e que dão base à construção do 
conhecimento coletivo. 

• Negociação de objetivos – As atividades propostas em sala de aula 
consideram a motivação e o interesse de cada estudante. Para isso, o docente 
deve conhecer a cada aluno individualmente (experiências, história de vida, 
habilidades, necessidades etc.), e o plano de aula deve prever e incentivar a 
participação dos estudantes tanto nas tomadas de decisão acerca das 
atividades realizadas na classe como no enriquecimento e flexibilização do 
currículo. Por exemplo, os alunos podem fazer escolhas de conteúdos, 
estabelecer prioridades de aprendizagem, sugerir atividades e formas de 
agrupamento ou conteúdos para serem abordados.  

• Demonstração, prática e feedback – A aula planejada pelo docente oferece 
modelos práticos aos estudantes sobre como as atividades devem ser 
realizadas ou o professor demonstra sua aplicação em situações variadas na 
classe e na vida real, de forma que promova uma reflexão conjunta sobre as 
atividades e o processo de aprendizagem. “Ver” na prática o que se espera 
que seja realizado pelos alunos aumenta as chances de participação de todos 
os alunos e o sucesso da aprendizagem de cada um. 

• Avaliação contínua – Na prática de ensino inclusiva, o processo de avaliação 
é contínuo, no qual os estudantes estabelecem seus objetivos de 
aprendizagem e formas de avaliar seu progresso em termos da própria 
aprendizagem. A avaliação tem um papel fundamental na revisão contínua da 
prática pedagógica e, consequentemente, na melhoria (desenvolvimento) do 
trabalho docente, porque oferece ao professor dados sobre como usar as 
metodologias de ensino dinâmicas para abordar conteúdos curriculares de 
forma diversificada e acessível a todos os educandos. 

• Apoio e colaboração – Esse princípio contribui para romper com as práticas 
de ensino individualizadas que não favorecem a cooperação entre os estudan-
tes de forma que atinjam resultados de aprendizagem satisfatórios para todos. 
Juntos – em equipe – os alunos se sentem fortalecidos para correrem riscos 
e tentarem caminhos alternativos (inovadores) para resolver problemas e 
aprender. Obviamente, não se exclui nas atividades de sala de aula a 
realização de tarefas individuais, contudo, essa forma de trabalho não é a 
preponderante numa sala de aula inclusiva.  

A promoção da inclusão educacional efetiva para todos, principalmente para os 
alunos com necessidades educacionais especiais, deve assegurar a presença do 
estudante na escola e na sala de aula, sua participação nas atividades escolares e 
acadêmicas e, sobretudo, a aquisição de conteúdos curriculares que promovam o 
desenvolvimento no mais alto nível do potencial em termos cognitivos, emocionais e 
criativos, em especial daqueles que são mais vulneráveis à exclusão educacional 
(AINSCOW & TWEDDLE 2003, UNESCO 2005b). A inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais requer também que o docente adquira 



conhecimentos e habilidades para, ao mesmo tempo, promover os direitos desses 
estudantes e combater barreiras que possam provocar sua exclusão educacional.  

O processo de mudança da pedagogia tradicional (leitura, cópia, exercícios no 
caderno ou livro etc) para uma pedagogia inclusiva, pouco a pouco transforma o 
docente em pesquisador de sua prática pedagógica, pois a nova dinâmica de ensino 
faz com que adquira habilidades para refletir sobre sua docência e aperfeiçoá-la 
continuamente. O docente aprende a reconhecer o valor e a importância do trabalho 
colaborativo e da troca de experiências com seus colegas professores, os quais 
podem contribuir de forma sistemática sobre novas formas de ensinar, de lidar com 
“velhos” problemas e de se desenvolver profissionalmente. 
 

Considerações finais 
 

A partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (MEC, 1996) 
e particularmente a partir do ano 2000, as políticas públicas que regulamentam a 
educação brasileira e os programas governamentais têm gradualmente preparado os 
educadores para a inclusão de todas as crianças, jovens e adultos no país, sem 
discriminação de qualquer natureza. 

No contexto da educação brasileira, o desafio de desenvolver sistemas 
educacionais inclusivos e com boa qualidade convive com inúmeros outros desafios, 
igualmente significativos. Entre esses desafios, alguns são: a recusa de matrículas de 
alunos e alunas com deficiências nas escolas públicas e privadas apesar de a 
legislação garantir o direito de acesso de todos à educação (SCS, 2003; FERREIRA, 
2006b); a crença de gestores e educadores de que primeiro “as escolas devem estar 
preparadas para receber aluno(a)s com necessidades especiais”; a perspectiva de 
educadores e gestores de que a inclusão de estudantes com necessidades especiais 
depende de recursos, meios e profissionais externos à escola (MONTE, 2006); a falta 
de clareza por parte da comunidade escolar sobre o novo papel das escolas e 
instituições especializadas no apoio às escolas da rede de ensino; a distância entre a 
formação inicial de docentes oferecidas pelas instituições de ensino superior e as 
necessidades reais das escolas e docentes nas várias regiões brasileiras (FERREIRA 
2006a, FERREIRA 2003). 

Desenvolver qualidade educacional e promover o desenvolvimento profissional 
de docentes para educar na diversidade, em um país com dimensões territoriais e 
pluralidade cultural significativas, como é o caso do Brasil, não é tarefa para poucos 
ou de curto prazo. Todos devemos estar conscientes de que o processo de mudança 
acarretará turbulências, temor, desacordos entre áreas de conhecimentos, dúvidas e 
inseguranças que podem nos imobilizar. Contudo, as mudanças são necessárias e 
urgentes, e, para alcançá-las é preciso estabelecer alianças e parcerias, realizar 
trocas e compartilhar experiências de sucesso ou de fracasso. Somente assim, 
superando as barreiras que nos imobilizam e atemorizam, seremos capazes de 
construir sistemas educacionais mais justos e igualitários, mais humanizados e 
humanizadores para educador e para cada criança, jovem e adulto que representam 
a diversidade existente no país. 
 
Anexo 03 
 

Como identificar a necessidade de um currículo adaptado? 
 

Lúcia Pereira Leite e Aline Maira da Silva 



 

A intervenção pedagógica numa perspectiva inclusiva deverá considerar que 
a diversidade está presente em sala de aula e que as diferentes formas de aprender 
enriquecem o processo educacional. Nela o professor/educador assume grande 
responsabilidade na superação de barreiras de atitudes discriminatórias em relação 
às diferenças dentro da escola. No seu estabelecimento maneiras diversificadas de 
organizar o tempo e o espaço pedagógicos precisam ser previstos para o sucesso 
escolar, respeitando os estilos e ritmos de aprendizagem e planejando estratégias e 
recursos utilizados, adequando-os às necessidades dos alunos. 

O professor, então, na postura de mediador da construção de conhecimentos, 
deve se preocupar com quem aprende, como aprende, com o porquê de estar 
trabalhando determinado conhecimento e, sobretudo, com a reflexão constante sobre 
o que está sendo discutido, dando abertura para a manifestação dos posicionamentos 
e ideias, contrárias a sua ou não (LEITE, 2003). 
 

Como identificar a necessidade de um currículo adaptado? 
 

No cotidiano educacional os alunos que, por dificuldades orgânicas, sociais 
e/ou culturais, apresentarem defasagem significativa em duas ou mais áreas 
curriculares, por exemplo, português e matemática, além de estarem também 
defasados em pelo menos dois anos em relação à idade e série, devem ser avaliados 
pelo professor e possivelmente necessitarão de ajustes no seu currículo (LEITE e 
MARTINS, 2005). 

Então, faz-se importante, primeiramente identificar o que o aluno deveria 
aprender na série – ou seja, o que é proposto em conteúdos curriculares para a série 
ou etapa. A partir desse referencial é que deve-se identificar o que o aluno já sabe 
fazer sozinho, o que ele sabe fazer com ajuda e ele ainda não é capaz de aprender. 
Para organizar as metodologias favoráveis com o seu ritmo de aprendizagem. Cada 
caso deve ser analisado em particular, para depois averiguar sobre a necessidade ou 
não de um currículo adaptado para esse aluno. 

A identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos com 
deficiência, tanto na Educação Infantil quanto nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, infelizmente ainda se restringe naquilo em que a criança já sabe fazer 
sozinha, de modo independente. É muito comum avaliarmos uma criança medindo 
quais comportamentos ela é capaz realizar sozinha nas mais diversas áreas 
investigadas. Exemplificando: a criança já consegue pintar dentro de um espaço 
delimitado previamente? Ou ainda, sobe a escada sozinha? O que se observa nesses 
exemplos é que o foco do professor/avaliador está somente para averiguar aquilo que 
a criança já apreendeu e pouco nos mostra sobre aquilo que ela ainda é capaz de 
aprender. 

Desse modo, devemos investigar além das competências ou habilidades que 
a criança já domina quais ela pode desenvolver. Ainda, pensando numa proposta de 
um ensino colaborativo, em que um aluno possa contribuir com o aprendizado do 
outro, é importante saber o que essa criança pode aprender com a ajuda de parceiro 
mais capaz, como o professor ou aluno. 

Esse pressuposto é anunciado por Vygotsky (1994) quando ele coloca que 
aquilo que a criança ainda não pode fazer de modo autônomo, muito provavelmente 
conseguirá realizar de modo conjunto com outro que já tenha desenvolvido tal 
competência. Essas premissas referem-se ao conceito de zona de desenvolvimento 
proximal (ZDP), entendida como a distância entre o que um indivíduo já consegue 
realizar sozinho (independente) e o que ainda não tem capacidade para desenvolver. 



Nesse espaço se dá o desenvolvimento proximal, aquilo que pode realizar com o 
outro, de modo colaborativo. Esse autor acreditava o que a criança consegue realizar 
em pares, no futuro conseguirá fazer com autonomia, de modo independente. A título 
de exemplificação, durante a tarefa de contar uma história, uma criança de quatro 
anos ainda pode não conseguir colocar os elementos da narrativa numa sequência 
temporal adequada, outra pode fazer essa tarefa sem dificuldades, porém caso a 
primeira receba o auxílio da segunda conseguirá realizar o proposto. 

Entretanto, é importante salientar que para Vygotsky nem toda a atividade 
conjunta traz aprendizagens aos parceiros, pois isso depende muito de quem está 
mediando, ou seja, estabelecendo, formando essa parceria. Para que tenha sucesso 
nesse tipo de realização de tarefa conjunta, os parceiros precisam ser afins e estarem 
em níveis próximos de desenvolvimento, afinal uma criança de dois anos que ainda 
não consegue dominar a linguagem oral ao realizar atividade em parceria com outra 
de quatro anos que já a domina, não conseguirá desenvolver essa capacidade. 

A importância de entendermos o conceito de zona de desenvolvimento 
proximal está presente na compreensão do modelo de avaliação formativa, pois seu 
o objetivo é conhecer o processo de aprendizagem da criança, as suas competências, 
habilidades em desenvolvimento e não somente o conteúdo já aprendido. O 
educador/avaliador então deverá centrar esforços para possibilitar situações em que 
possa acompanhar o desempenho do aluno em tarefas conjuntas, com pares que 
favoreçam a troca de conhecimentos e experiências. 

Identificando tanto aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha, o que faz 
com o parceiro e que potencialmente poderá realizar no futuro com autonomia. 
 

A identificação das necessidades educacionais dos alunos com deficiência 
mental 

 
Particularizando para os alunos que apresentam deficiência mental, o primeiro 

momento é levantar as necessidades educacionais desses, para depois determinar 
uma proposta de intervenção, ou seja, quais os objetivos a serem incluídos no 
planejamento de ensino e quais as adequações necessárias para que tais objetivos 
sejam alcançados. 

No entanto, além de considerar os aspectos que devem ser desenvolvidos, é 
preciso também essencialmente identificar e considerar as aptidões desse alunado. 
Para coletar informações sobre necessidades e potencialidades do educando, faz-se 
necessário a realização de avaliações, como foi relato anteriormente. 

Blanco (2004) defende a importância de levantar as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos com deficiência, os fatores favorecedores das mesmas e 
as necessidades que eles apresentam. A partir de tal conhecimento, é possível ajustar 
as intervenções e apoios pedagógicos. Segundo a autora, 
 

“[...] conhecer bem os alunos implica interação e comunicação intensas com 
eles, uma observação constante de seus processos de aprendizagem e uma 
revisão da resposta educativa que lhes é oferecida. Esse conhecimento é um 
processo contínuo, que não se esgota no momento inicial de elaborar a 
programação anual” (p. 296). 

 
Além disso, a avaliação, no contexto escolar, deverá envolver todos os 

profissionais da escola, que direta ou indiretamente atuam com o aluno, tendo como 
objetivo o estabelecimento de uma proposta pedagógica e implementação de 
atividades a serem desenvolvidas, durante o processo de ensino e aprendizagem que 



estejam em consonância com as necessidades educacionais especiais do aluno com 
deficiência. 

Como com qualquer outro aluno é importante que o professor identifique no 
cotidiano educacional: 

 se ele compreende e participada de todas as atividades propostas em 
sala de aula; 

 se ele apresenta desenvolvimento satisfatório no cumprimento das 
atividades; 

 qual é o ritmo de sua aprendizagem diante dos mais diversos conteúdos 
curriculares - sua aprendizagem é lenta, normal ou rápida; 

 se apresenta motivado para realizar as atividades propostas intra e 
extra-classe; 

 se necessita de recursos adicionais, como auxílio de materiais concretos 
para resolver o proposto; 

 se solicita auxílio do colega ou do professor para as atividades; 

 a interação com os colegas dentro e fora de sala de aula; 

 a interação do aluno e com professor e com os demais profissionais da 
escola; 

 se consegue se agrupar com os demais alunos em classe e nos outros 
espaços da escola; 

 se é assíduo; 

 se necessita de auxílio para vir à escola; 

 se cuida dos seus materiais; 

 quais são as suas atividades preferidas; 

 o que apresenta facilidade para resolver; 

 se consegue relatar um fato ocorrido sequencialmente. 
Enfim, são inúmeras as observações a serem feitas para que se possa avaliar o aluno 
com deficiência mental e propor as adaptações curriculares necessárias para o 
acesso ao currículo comum. Procurou-se apresentar algumas dicas do que o 
professor pode analisar no contato diário com este aluno. 
 
 
Anexo 04 
 

Entre o proposto e o realizado nas escolas 
 

Valderice Cecília Limberger Rippel e Alyne Mary Da Silva 
 

As escolas, em sua maioria, ainda estão longe de se tornarem inclusivas, pois 
não dão abertura para as diferenças. O que acontece, na verdade, são projetos de 
inclusão parciais, ou seja, não estão associados a mudanças de base das instituições 
de ensino. Assim, os alunos com necessidades especiais são “incluídos”, mas 
atendidos de forma segregada: em classes especiais, em turmas de aceleração, em 
escolas especiais, com professores itinerantes, etc. (CARVALHO, 2000). 

Muitas vezes, as escolas justificam essa forma de inclusão escolar pela falta 
de professores preparados para trabalharem com esse alunado, demonstrando, por 
parte dos educadores, uma forte resistência para enfrentar esse processo de inclusão, 
o que pode ser compreensível dado ao fato da falta de formação inicial e/ou 
continuada para enfrentar esse desafio. Ou, ainda, por não acreditarem que estes 
alunos especiais conseguiriam acompanhar os avanços dos demais colegas, 



acabando, assim, mais marginalizados e discriminados em salas de aulas regulares 
do que em classes ou escolas especiais. 

Considera-se que, quando a educação é entendida como essencial para 
qualquer indivíduo, não deve haver tanta preocupação com seu barateamento. Sob 
este enfoque, o governo poderia oferecer melhores condições de funcionamento do 
sistema educacional, seja pela valorização salarial do professor e pelo estímulo a seu 
permanente aperfeiçoamento como pessoa e como profissional, seja pelos recursos 
disponíveis para o trabalho pedagógico, pelo número de alunos por turma, seja ainda, 
pela atenção mais individualizada que o professor poderia dedicar àqueles que 
apresentam características bem mais diferenciadas. E a produção dos alunos com 
necessidades especiais teria maior probabilidade de obter êxito. 

Em todas as situações, ficam comprovadas a necessidade de novas aberturas 
e condições para adequar e a necessidade de colocar em ação metodologias e 
práticas pedagógicas nas quais se favoreça o aprendizado de todos os alunos. 
Salienta-se que uma pessoa, apresentando ou não necessidades especiais, é 
diferente da outra, consequentemente, seu desenvolvimento e tempo para 
assimilação de conteúdos e aprendizado são distintos. 

A educação inclusiva prevê: “Educação para todos”. Na maioria das escolas 
percebesse, porém, exatamente o contrário, pois continuam rotulando, normatizando, 
punindo e separando os considerados “bons” dos considerados “ruins”, tudo isto 
devido ao fato de seus sistemas de ensino/aprendizagem e de avaliação estarem 
ultrapassados e encontrarem-se ainda na perspectiva de ensino tradicional. 

Desta forma, a maioria das escolas de ensino regular não conta com o que é 
necessário para que a inclusão se concretize, já que seguem linhas excludentes ao 
se depararem com as diferenças. Sendo assim, não se pode falar de “educação para 
todos” quando se constroem grupos de alunos por séries, por níveis de desempenho 
e quando se determinam, para cada nível, objetivos e uma terminalidade específica. 
E, ainda, quando se encaminham os que não cabem nessas determinações para 
classes e escolas especiais. Este fato acentua a desigualdade e a trata como um 
fracasso exclusivamente do aluno. 

A literatura demonstra também que, no cotidiano da escola, os alunos com 
necessidades especiais, inseridos em classes regulares, vivem situações de 
experiência escolar precária, ficando, muitas vezes, alheios aos acontecimentos e às 
atividades em sala de aula, porque muito pouco de especial é realizado em função de 
suas diferenças (CARVALHO, 2000). 

O princípio da inclusão exige uma mudança da escola, pois caberá a ela 
adaptar-se às condições dos alunos, ao contrário do que acontece hoje, pois são os 
alunos quem têm que se adaptar à escola. E, ainda, não pode demonstrar atendimento 
individualizado aos alunos que apresentam necessidades especiais, pois deve, ao 
contrário, promover apoio a todos os que fazem parte da escola, desde as pessoas 
que constituem o pessoal de apoio até os professores e os alunos. 

De acordo com Correia (apud OLIVEIRA, 2006), em seu artigo “Inclusão 
Escolar: concepções de professores de alunos deficientes mentais na educação 
regular”, a proposta de inclusão defende uma escola que veja a criança em sua 
totalidade, respeitando seus níveis de desenvolvimento (o acadêmico, o 
socioemocional e o pessoal), de forma a propiciar à criança uma educação de 
qualidade. 

Para dar sustentabilidade a análise discute-se sobre alguns recursos 
metodológicos que podem ser utilizados para ministrar aulas a estudantes especiais. 
Sabe-se que o deficiente possui características próprias advindas de sua deficiência, 



porém estas não o impedem de frequentar o ensino regular, desde que a prática 
educativa seja adequada ao modo como o aluno aprende. Todavia, com base na 
diversidade de alunos presentes no ensino regular, os recursos pedagógicos 
necessariamente precisam estar adequados para atender as necessidades dos 
estudantes e efetivar a aprendizagem. 

Nesse sentido, Schmitz (apud REGANHAN, 2006) afirma que uma das 
principais funções dos recursos pedagógicos é auxiliar o estudante a pensar, 
possibilitando o desenvolvimento de sua imaginação e de sua capacidade de 
estabelecer analogias. Para o autor é fundamental aproximar o aluno da realidade e 
auxiliar o mesmo a tirar dela o que contribui para a sua aprendizagem. 

Note-se que é oficio do docente estimular o estudante a desenvolver ao 
máximo suas potencialidades. Sabe-se, outrossim, que faz parte de seu exercício no 
planejamento de suas aulas selecionar recursos instrumentais e pedagógicos que 
facilitem o aprendizado e o desempenho global do estudante. Sob esse aspecto, o 
uso de recursos variados pode proporcionar o desenvolvimento dos alunos, pode 
contribuir para a transformação do que o aluno já sabe e ainda pode auxiliar na 
formação de novos conceitos. 

Schmitz (apud REGANHAN, 2006, p. 29) ainda ressalta que os recursos 
contribuem para o desenvolvimento da capacidade criativa do aluno: 

 
Motivam e despertam o interesse; vitalizam a atividade do aluno; favorecem 
o desenvolvimento da capacidade de observação; dão consistência ao 
essencial de cada tema; reforçam a aprendizagem, possibilitando uma 
integração das diversas atividades; aproximam o aluno da realidade; 
visualizam ou concretizam os conteúdos da aprendizagem; fornecem material 
da experiência; ilustram as noções mais abstratas; permitem a fixação das 
aprendizagens; oferecem informações e dados; servem para desenvolver o 
domínio psicomotor; valem para experimentação concreta. 

 
Dessa forma, os recursos utilizados em sala podem ter a função de auxiliar o 

estudante a desenvolver suas potencialidades, capacidades e habilidades te tal forma 
que isto permita sua inserção no sistema social e econômico. 

O planejamento e o estabelecimento dos objetivos no ensino podem ou não ser 
alcançados, dependendo do recurso adotado. Existem, no entanto, critérios para a 
escolha dos recursos, tais como a importância de respeitar as características do 
próprio aluno e a necessidade de relacionar o recurso aos objetivos e aos conteúdos 
que foram pré-estabelecidos (MANZINI apud REGANHAN, 2006). 

Ao utilizar qualquer recurso material, é necessário um planejamento que tenha 
como objetivo a adequada preparação do ambiente. Estes recursos, quando bem 
selecionados, poderão trazer melhor aproveitamento para os alunos, nas mais 
diversas atividades, desenvolver a reflexão e a compreensão (SCHMITZ apud 
REGANHAN, 2006). 

A adaptação depende da relação entre a capacidade funcional da pessoa e as 
demandas de atividade, mas os recursos selecionados tendem a ser melhor 
percebidos a partir de quem os utiliza (ARAÚJO apud REGANHAN, 2006). Assim, a 
partir dessa percepção dos alunos e do meio, mudanças devem ocorrer. Dessa forma, 
o estudo de Araújo (1998, p. 78) conclui que o recurso adaptado pode significar algo 
que se “[...] destina à categoria de pessoas ou algo que auxilia a pessoa em ações 
genéricas ou atividades específicas”. 

A atividade elaborada pelo professor acaba sendo determinada pela 
possibilidade do emprego de um dado recurso. O recurso pedagógico é importante 



durante todo o processo de ensino, tanto na avaliação, como nos procedimentos de 
ensino e na reavaliação do aluno com deficiência. 

Sendo assim, na literatura consultada, a estratégia de ensino estaria ligada às 
etapas que o professor utiliza para atingir um objetivo determinado, ou se envolveria 
todos os meios para auxiliar na aprendizagem, como o procedimento de ensino, 
métodos ou técnicas. 

Uma estratégia é um plano de ação. Ela descreve o que será feito sob certas 
circunstâncias. Uma estratégia de ensino é como uma prescrição, ela descreve os 
acontecimentos que devem ocorrer, a sua sequência, os meios pelos quais eles 
tomam lugar, a sua dimensão. Os maiores componentes de qualquer estratégia de 
ensino são os acontecimentos específicos de ensino (instrução). Estes são os fatores 
externos ao aprendiz e manipulados pelo professor, de maneira a provocar a 
aprendizagem. Os acontecimentos incluídos são elementos como a motivação do 
estudante, o fornecimento da prática e o encorajamento de atividades enriquecedoras 
(SINGER apud REGANHAN, 2006). 

As estratégias de ensino devem ser elaboradas em diferentes situações de 
ensino e aprendizagem, levando-se em consideração as condições individuais do 
aluno. Então, o professor utiliza-se daquela para facilitar a aprendizagem. Esses 
meios incluem as técnicas de ensino, a dinâmica de grupo e outros diferentes 
recursos, tais como audiovisuais, físicos, humanos, da informática. Por vezes, tais 
recursos são chamados de métodos didáticos, técnicas pedagógicas ou metodologia 
de sala de aula. Sendo assim, as estratégias incluem toda a organização de sala de 
aula que facilita a aprendizagem do aluno. 

As estratégias devem ser propostas para favorecer experiências diferenciadas, 
autonomia, produtividade e integração. A escola, por sua vez, também proporciona 
melhoria da qualidade de ensino, com reflexão permanente do contexto educacional. 
As estratégias de ensino devem ser propostas a fim de promover o desenvolvimento 
do aluno e sua aprendizagem. 

Para Sarmento (apud REGANHAN, 2006), estratégia implica um conjunto de 
passos tendentes a alcançar o objetivo em causa. Para ele, o mais importante é 
estabelecer os componentes principais de uma estratégia em função de um objetivo 
intencional previamente estabelecido. O que importa é saber implementar o ensino 
utilizando um conjunto de etapas de processo que levam em conta as condições de 
aprendizagem (o tipo de comunicação, o local de aprendizagem e equipamento e a 
relação professor-aluno). 

A escolha das estratégias mais adequadas para um determinado objetivo é um 
dos segredos do sucesso da aprendizagem. Ela permite manter a participação, a 
motivação e o interesse do aluno; permite integração, atende às diferenças 
individuais; amplia as experiências de aprendizagem, criatividade e flexibilidade 
(REGANHAN, 2006). 

A seleção de uma estratégia de ensino depende do aluno e do modelo de 
ensino, porém o aspecto mais importante é o de garantir a qualidade pedagógica no 
ambiente de ensino. 

Nesse sentido, a estratégia de ensino visa à formação do aluno, pois, com o 
seu envolvimento, durante as aulas, é possível manter atenção, concentração e 
implementar o aprendizado. 

Salienta-se que o aspecto mais importante da estratégia é o de exigir o 
envolvimento dos alunos. 

Evidencia-se que para falar em inclusão é necessário o professor saber 
combinar as diversas condições e os conteúdos com a variedade de estratégias de 



ensino, para produzir o melhor resultado. Entretanto, não basta apenas rever a 
metodologia de ensino. É preciso proporcionar reais condições para que o processo 
de aprendizagem se concretize. Contexto que permite inferir que é necessário aceitar 
as diferenças, isto não significa agir com passividade, é imperativo ofertar ajuda 
especializada e pontual para que o estudante desenvolva as habilidades e 
competências em pauta numa sociedade que, queiramos ou não, é em sua origem 
altamente excludente. 

Um profissional de ensino capacitado pode desenvolver estratégias bem 
planejadas, ao avaliar constantemente, ao mudar (quando necessário) as atitudes e 
práticas, a fim de buscar êxito na tarefa de educá-los e conhecer os alunos, tendo em 
vista seu desenvolvimento evolutivo, as potencialidades, estilos de aprendizagem, a 
história de vida e, por fim, a experiência educacional (MARTINS apud REGANHAN, 
2006). 

Conhecer um aluno conduz à individualização do ensino e o respeito à 
diversidade leva a avaliar cada aluno em função de suas necessidades e dos objetivos 
pedagógicos. É importante saber qual é a estratégia mais adequada para resolver 
tarefas propostas, o que vai indicar o estilo de aprendizagem e os fatores que 
dificultam ou a favorecem (REGANHAN, 2006). 

O papel do professor é fundamental na formação de seus alunos, pois estes 
dependem da sua habilidade, interesse e compromisso para se desenvolverem. O 
aluno com deficiência pode necessitar de uma atenção maior do professor, 
especialmente durante o planejamento de suas aulas, pois ele apresenta limitações, 
próprias da sua patologia, o que exige do professor criatividade, formação e 
informação. 

Para que o aluno deficiente inserido no ensino regular tenha êxito, as escolas 
deveriam estar providas de condições adequadas, condições que facilitem o acesso 
aos conteúdos curriculares. Assim, é preciso considerar que as estratégias podem ser 
propostas em situações variadas de ensino, e devem ter o objetivo de sustentar o 
processo de formação, de desenvolvimento e de aprendizado do aluno. 

O ensino deve estar comprometido com a transformação da realidade escolar, 
na medida em que ações reflexivas colaborem para transformar a escola. Ao 
empregar a situação específica de incorporação de novas estratégias, em sala de 
aula, contempla-se a interdisciplinaridade: juntamente com outros profissionais da 
escola, amplia-se o olhar em torno do aluno e das circunstâncias de produção do 
conhecimento. 

Para pensar na elaboração de uma estratégia de ensino específica, também 
é importante considerar alguns critérios como: a) determinar se a estratégia é 
necessária, de modo que a avaliação adequada, nesse momento, é fundamental; b) 
descrever a estratégia, ou seja, planejar por etapas o que será feito e como conseguir 
o compromisso; c) demonstrar a estratégia, para o que é preciso saber e ver como a 
estratégia pode funcionar; d) praticar a estratégia, a fim de utilizá-la automaticamente; 
e) para usar a estratégia, os alunos e os professores devem estar prontos para aplicar 
as estratégias à tarefa e à situação; f) generalizar a estratégia em uma grande 
variedade de situações e g) permitir que o aluno consiga adaptar a estratégia, porque, 
à medida que esta se torna uma parte das técnicas de resolução de problemas dos 
alunos e do professor, estes deverão ser capazes de adaptar ou de readaptar, de 
algum modo, o que for necessário (REGANHAN, 2006).  

A utilização de estratégias específicas para cada aluno pode constituir fator 
primordial para alcançar as metas propostas, principalmente no que tange às 
modificações no seu comportamento, estimulação de uma maior autonomia, 



independência ou ainda descobertas de novas possibilidades mais propícias a 
soluções de problemas do seu cotidiano. 
O professor deve pesquisar as estratégias que auxiliem o desenvolvimento do aluno 
que facilitem a aprendizagem dos conteúdos que ainda não é capaz de aprender de 
forma independente. O papel do professor é interferir no desenvolvimento e no 
processo de aprendizagem, provocando evoluções que não ocorreriam 
espontaneamente. Para tanto, a escola deve ser um local em que o processo de 
ensino e aprendizagem ocorra de forma intencional, por meio de intervenções que 
possibilitem a transmissão de conhecimento e favoreçam a apropriação do 
conhecimento, do saber (REGANHAN, 2006). 

O professor é o último elo no processo de concretização das intenções 
educativas, responsável direto pela sua implementação e detentor das informações 
necessárias para fazer adaptações e adequações que cada situação educativa 
concreta exige (CASTANHO apud REGANHAN, 2006). 
Dessa forma, sugere-se que fica sob responsabilidade do professor, juntamente com 
a equipe escolar, a competência para a escolha dos critérios e das intenções 
educativas, critérios e intenções que irão repercutir no planejamento e no 
desenvolvimento dos processos educativos que ocorrem na escola. Por fim, investigar 
as estratégias de ensino, empregadas pelos profissionais da educação, dá a 
possibilidade de aperfeiçoar o processo de ensino voltado à pessoa com deficiência, 
de forma a obter parâmetros para sistematizar e organizar procedimentos pouco 
disponíveis. 
 
 
Anexo 05 
 

Passo a passo da adaptação na sala de aula 

 

Para flexibilizar o conteúdo, você precisa sondar o que o aluno já sabe, 

adaptar o que for necessário e fazer uma boa avaliação. Abaixo, veja a descrição de 

cada uma dessas etapas: 

 

 

1º Diagnosticar 
Lembre-se de que, para construir novos conhecimentos, o estudante precisa 

contar com um ponto de partida, isto é, com algum conhecimento já construído por ele 
e que esteja relacionado ao conteúdo estudado no momento. Por meio de uma 
sondagem (um diagnóstico inicial ) descubra o que ele já sabe e verifique como pode 
contribuir com o coletivo. Tire o foco do diagnóstico médico e proponha situações 
desafiadoras para descobrir até onde o aluno pode chegar. Os laudos médicos são 
importantes para que conheçamos algumas características que costumam estar 
presentes em alunos com alguns tipos de deficiência, mas não contribuem para 
planejar o dia a dia em sala de aula. 

É muito comum, sobretudo nos casos de alunos que apresentam algum tipo de 
deficiência intelectual, que a preocupação seja sobre o que “está faltando”, sobre 



aquilo que ele não sabe, mas isso raramente ajuda. Em vez de olhar para as 
dificuldades, foque nas possibilidades de aprendizagem. Você pode propor uma 
atividade diagnóstica específica e, no dia a dia, manter o olhar atento sobre o que o 
aluno conhece, qual a sua participação em projetos e trabalhos em grupo e em todas 
as atividades cotidianas. 

A educadora Maria da Paz Castro, da Escola da Vila, em São Paulo, 
complementa com um exemplo. Ela cita o caso de um aluno que, ao contrário dos 
colegas, ainda não aprendeu a escrever. Se isso acontece o professor deve investigar 
o que a criança já sabe em relação à escrita e, a partir daí, traçar uma meta de 
aprendizagem. “Saber que ele precisa ser alfabetizado é muito pouco, muito amplo, e 
não nos aponta um caminho. Por outro lado, verificar que, embora não escreva da 
forma convencional, faz tentativas de escrita utilizando as letras que compõem seu 
nome, já nos aponta uma meta possível de ser alcançada neste primeiro momento”, 
explica. Nesta situação imaginada pela especialista é preciso estimular o estudante a 
ampliar seu repertório de letras. Isso pode ser feito, por meio da apresentação dos 
nomes dos colegas, para que perceba a existência de outras letras e reflita sobre a 
melhor forma de utilizá-las. 

Outra hipótese, agora na disciplina de Matemática. É possível que haja um 
estudante que não se mostra capaz de fazer um cálculo simples, mas consegue 
considerar, por exemplo, que a cada dez números contados a sequência de unidades 
se repete (21, 22, 23, 24... 31, 32, 33, 34). Para este exemplo, o educador poderia 
estabelecer algumas metas, como propor uma contagem mais longa e a construção 
de outros conhecimentos sobre a organização do sistema de numeração, de 
fundamental importância para que o aluno consiga resolver problemas matemáticos 
no futuro. 
 
2º Adaptar (ou flexibilizar) 

Lembre sempre que as atividades são planejadas com base no contexto da 
sala de aula. Em algumas situações de adaptação curricular, é necessário transformar 
apenas os objetivos das sequências didáticas. Em outros casos, você deverá 
flexibilizar os meios para realizar certas atividades, lançando mão de mais recursos 
sonoros, visuais ou táteis, por exemplo. 

Vejamos: no caso de um projeto que propõe a produção de um livro de animais 
para crianças do 3º ano, que, na maioria das vezes já sabem escrever, temos, para a 
classe, objetivos que visam a sistematização da escrita, a construção de 
procedimentos do escritor relativos ao texto informativo, a escrita das palavras já 
fazendo uso de muitas regras de ortografia, entre outros. Para aqueles alunos que 
ainda estão em fase de construção da compreensão das regras do sistema alfabético, 
podemos ter como meta os avanços que estes alunos podem ter escrevendo os 
nomes dos animais, observando e analisando o material de pesquisa onde se 
encontram palavras familiares, arriscando-se a escrever pequenas legendas (ainda 
que não consigam fazê-lo da forma convencional) etc. No caso dos alunos que 
apresentam deficiência visual, física ou auditiva, nossa função é fornecer-lhes o 
acesso ao material, lançando mão dos recursos conhecidos, tais como, aparelhos, 
lupas, o sistema braile e até das “nossas mãos”, se for preciso. 

O currículo deve ser adaptado ou personalizado se o professor, junto à equipe 
pedagógica da escola, reconhecer a necessidade de o aluno contar com intervenções 
que se diferenciam de forma significativa das aplicadas ao resto da classe. Todos os 
alunos precisam aprender e construir procedimentos e posturas condizentes com a 



condição de estudantes. Portanto, nada de deixar seu aluno com deficiência como 
“café com leite” da turma. 

Para exemplificar, listamos algumas orientações gerais de flexibilização para 
casos de deficiência intelectual, física, visual e auditiva. Veja: 

Deficiência Intelectual: cada um destes alunos é único.  Por isso, é preciso 
conhecer os pontos fracos e fortes dessa criança para fazê-la avançar pelos meios 
mais adequados. É comum que estes estudantes tenham dificuldades com conteúdos 
abstratos. 

Contextualizar as atividades e os conteúdos com situações do cotidiano podem 
ajudá-la a aprender. Outra sugestão é flexibilizar o tempo de realização da atividade 
conforme o ritmo da criança e repetindo as etapas sempre que for preciso. Isso não 
quer dizer que daremos a eles “todo o tempo do mundo”, pois, assim como os demais, 
esses alunos precisam ser desafiados a fazer as atividades em um tempo cada vez 
mais curto. 

Deficiência Física: se o seu aluno possui deficiência física nos membros 
superiores, ofereça a ele pranchetas com apoios para que tenha firmeza ao escrever. 
Os lápis e canetas também devem estar envoltos em espuma, para que não 
escorreguem. Se houver limitação nos membros inferiores, este não é um motivo para 
excluir o aluno das aulas de Educação Física. Eles podem participar jogando com as 
mãos e você pode adaptar algumas modalidades para que todos joguem nas mesmas 
condições. 

Deficiência Visual: em parceria com o AEE, ofereça registros escritos em 
braile ao aluno cego. Deixe que ele grave as aulas e, se tiver uma máquina braile, 
respeite o tempo de escrita desta criança (que pode ser maior que o dos colegas). 
Providencie, ainda, estímulos táteis, auditivos e olfativos, para que a criança consiga 
perceber texturas, formas e aromas. 

Deficiência Auditiva: ter um intérprete de Libras na escola é um direito. Mas, 
se a sua escola ainda não contar com a ajuda deste profissional, não desista. Abuse 
dos estímulos visuais e táteis, ofereça bons registros escritos e em imagens e ajude 
o seu aluno no dia a dia. Proponha que ele sente nas carteiras da frente e procure 
falar olhando para o aluno, caso ele seja capaz de fazer a leitura orofacial. 
 
3º Avaliar 

Determine metas, intervenções e objetivos de aprendizagem específicos para 
os alunos que apresentam algum tipo de deficiência.  Consequentemente, a avaliação 
desses estudantes vai refletir as adaptações que você fez para ensinar, já que a 
avaliação é sempre pautada no que já foi dado em sala de aula. 

É fundamental considerar que, se a classe inteira está fazendo uma prova, esse 
aluno também deverá ser submetido à situação de avaliação que, obviamente, deverá 
ser construída a partir do que foi trabalhado com ele. Conte com vários instrumentos 
de avaliação e selecione aqueles que proporcionem maior número e qualidade de 
informações acerca do desempenho. É sempre bom lembrar que os alunos com 
deficiência precisam passar pelos momentos avaliação ao mesmo tempo que os 
colegas. Podemos dizer que este é um princípio importantíssimo para seu processo 
de inclusão efetivo. 

Ainda que a classe esteja trabalhando na área de Matemática com as frações, 
por exemplo, e ele com os cálculos simples, o aluno deve ser submetido à prova que 
aborda estes cálculos, deve ser orientado para estudar, e sua prova deve ser montada 
como as outras. Detalhes como cabeçalho idêntico ao da prova regular, sistema de 



avaliação (notas ou conceitos) e correção/devolução no mesmo dia e na mesma hora 
do grupo, são importantíssimos. 

A observação do aluno em momentos de aprendizagem ou de atuação coletiva 
é mais um instrumento bastante valioso e oferece a possibilidade de avaliar outros 
tópicos, que não os avaliados em uma prova, ou outra situação formal de 
aprendizagem. Assim, todos os instrumentos são importantes, mas nenhum deles 
substitui outro. 

Não se esqueça de fazer bons registros de todas as atividades realizadas com 
a turma e de guardar as produções dos alunos. Isso vai ajudá-lo a traçar um panorama 
de aprendizagem e focar, no planejamento, os pontos em que o aluno ainda precisa 
avançar. Você também deve criar relatórios periódicos com as análises quantitativa e 
qualitativa do desempenho dos alunos e utilizar esses dados no momento de 
replanejar as aulas ou de repensar algumas atividades. 
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/guia-de-flexibilizacao/passo-a-passo-da-adaptacao.shtml 

 
 
Anexo 06 
 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
 

Ana Paula Alves dos Santos 

 
Deve ser ressaltado que o conceito da Escola Inclusiva conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Especial (MEC/SEESP, 1998),…implica uma nova 
postura da escola comum, que propõe no projeto político pedagógico, no currículo, na 
metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educandos, ações que favoreçam a 
integração social e sua opção por práticas heterogenias. A escola capacita seus professores, 
prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer educação de qualidade para todos, 
inclusive, para os educandos com necessidades especiais… 

Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular os educandos com 
necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas 
significa dar ao professor e a escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. 

Sendo assim, a Educação Especial já não é mais concebida como um sistema 
educacional paralelo ou segregado, mas como um conjunto de medidas que a escola regular 
põe ao serviço de uma resposta adaptada à diversidade dos alunos. 

Foi neste parâmetro que no Brasil, a necessidade de se pensar um currículo para a 
escola inclusiva foi oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria de 
Educação Especial do Ministério da Educação com a criação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Neste documento explicita-se o conceito de adaptações curriculares, consideradas 
como: 

….. estratégias e critérios de situação 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) 

Portanto podemos falar em dois tipos de adaptações curriculares, as chamadas 
adaptações de acessibilidade ao currículo e as adaptações pedagógicas (SME-RJ, 1996). 

Adaptações de acessibilidade ao currículo se referem à eliminação de barreiras 
arquitetônicas e metodológicas, sendo pré-requisito para que o aluno possa frequentar a 
escola regular com autonomia, participar das atividades acadêmicas propostas para os 
demais alunos. Estas incluem as condições físicas, materiais e de comunicação, como por 
exemplo, rampas, de acesso e banheiros adaptados, apoio de intérpretes de LIBRAS e/ou 
capacitação do professor e demais colegas, transição de textos para Braille e outros recursos 



pedagógicos adaptados para deficientes visuais, uso de comunicação alternativa com alunos 
com paralisia cerebral ou dificuldades de expressão oral, etc… 

As adaptações curriculares, de planejamento, objetivos, atividades e formas de 
avaliação, no currículo como um todo, ou em aspectos dele, são para acomodar os alunos 
com necessidades especiais. 

Tornar real as adaptações curriculares é o caminho para o atendimento às 
necessidades específicas de aprendizagem dos alunos. Identificar essas “necessidades” 
requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas as suas atitudes e expectativas 
em relação a esses alunos, mas que se organizem para construir uma real escola para todos, 
que dê conta dessas especificidades. 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular implica o 
desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele 
possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades 
individuais de todos os alunos. De acordo com o MEC/SEESP/SEP 919980, essas 
adaptações curriculares realizam-se em três níveis: 

* Adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que devem focar 
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 focam a atuação do professor na 
avaliação e no atendimento a cada aluno. 

Como vemos a Educação Inclusiva, sob a ótica curricular, significa que o aluno com 
necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as mesmas coisas 
que os demais da classe, mesmo que de maneira diferente, cabendo ao educador fazer as 
necessárias adaptações. Essa proposta difere de práticas tradicionais, pois o educador terá 
que garantir o aprendizado de todos os alunos. 

Um currículo que leve em conta a diversidade deve ser, antes de tudo, flexível, e 
passível de adaptações, sem perda de conteúdo. “Deve ser concebido tendo como objetivo 
geral a ‘redução de barreiras atitudinais e conceituais”, e se pautar em uma “resignificação do 
processo de aprendizagem na sua relação com o desenvolvimento humano” 

Precisamos nos ater que pequenas modificações que o professor venha a fazer em 
termos de métodos e conteúdos, só não bastam. 

Pelo contrário, implica, sobretudo na 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. Sabemos que ensinar o aluno com deficiência é o grande 
desafio da Educação Inclusiva, pois é neste aspecto que a inclusão deixa de ser uma 
ideologia, e se torna ação concreta. 

Temos que nos ater que inclusão escolar não é o mesmo que inclusão social. A escola 
inclusiva é a que propicia ao aluno com necessidades especiais, a apropriação do 
conhecimento escolar, junto com os demais. Se essa dimensão for mascarada o aluno 
acabará aprendendo menos que no sistema especial, mesmo que socialmente ele se 
desenvolva e amplie seus horizontes. 

Para que a inclusão escolar seja real o professor da classe regular deve estar 
sensibilizado e capacitado (tanto psicológica quanto intelectualmente) para mudar sua forma 
de ensinar e adaptar o que vai ensinar. 

Temos que ter claro que inclusão não pode ser responsabilidade única da Educação 
Especial. Não é uma simples questão do professor de Educação Especial ditar ao professor 
da classe regular como trabalhar com esse aluno. Se não for desenvolvida uma dinâmica de 
trabalho integrado, estaremos criando um sistema especial dentro da escola regular, o que 
não é Educação Inclusiva. 

Não podemos esquecer que avaliação no currículo inclusivo deve ser flexível, porém 
objetiva. Precisamos ter a preocupação com modelos de aprovação facilitada, pois se o aluno 
com deficiência acabar passando de série sem ter necessários conhecimentos estaremos 



reproduzindo os mesmos problemas do ensino especial. Por isso que estamos buscando um 
novo modelo educacional. 

Temos que partir do pressuposto que a ação prioritária é a capacitação de professores, 
visando formação teórico-metodológico, que lhe permita se transformar em um professor que 
possa refletir e re-significar sua prática pedagógica para atender à diversidade do seu 
alunado. 

Mas essa formação precisa ser contínua, incluindo troca de experiência e intercambio 
bem como atividades capacitadoras na própria escola sob forma de centros de estudo e 
discussão de casos, supervisão, etc. Para o sucesso de uma proposta de Educação Inclusiva 
é fator determinante um sistema de apoio para lidar com as necessidades especiais não só 
do aluno, mas também do professor da classe regular. E este sistema de suporte deve estar 
disponível aonde????? Essa é uma questão de nossa responsabilidade e temos que ter a 
resposta não há mais tempo para intenções e sim realizações. 

Deve ser ressaltado que o conceito da Escola Inclusiva conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Especial (MEC/SEESP, 1998),…implica uma nova 
postura da escola comum, que propõe no projeto político pedagógico, no currículo, na 
metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educandos, ações que favoreçam a 
integração social e sua opção por práticas heterogenias. 

A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer 
educação de qualidade para todos, inclusive, para os educandos com necessidades 
especiais… Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular os educandos com 
necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas 
significa dar ao professor e a escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. Sendo 
assim, a Educação Especial já não é mais concebida como um sistema educacional paralelo 
ou segregado, mas como um conjunto de medidas que a escola regular põe ao serviço de 
uma resposta adaptada à diversidade dos alunos. 

Foi neste parâmetro que no Brasil, a necessidade de se pensar um currículo para a 
escola inclusiva foi oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria de 
Educação Especial do Ministério da Educação com a criação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Neste documento explicita-se o conceito de adaptações curriculares, consideradas 
como:….. estratégias e critérios de situação 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). 

Portanto podemos falar em dois tipos de adaptações curriculares, as chamadas 
adaptações de acessibilidade ao currículo e as adaptações pedagógicas (SME-RJ, 
1996).Adaptações de acessibilidade ao currículo se referem à eliminação de barreiras 
arquitetônicas e metodológicas, sendo pré-requisito para que o aluno possa freqüentar a 
escola regular com autonomia, participar das atividades acadêmicas propostas para os 
demais alunos. Estas incluem as condições físicas, materiais e de comunicação, como por 
exemplo, rampas, de acesso e banheiros adaptados, apoio de intérpretes de LIBRAS e/ou 
capacitação do professor e demais colegas, transição de textos para Braille e outros recursos 
pedagógicos adaptados para deficientes visuais, uso de comunicação alternativa com alunos 
com paralisia cerebral ou dificuldades de expressão oral, etc… 

As adaptações curriculares, de planejamento, objetivos, atividades e formas de 
avaliação, no currículo como um todo, ou em aspectos dele, são para acomodar os alunos 
com necessidades especiais. Tornar real as adaptações curriculares é o caminho para o 
atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos alunos. Identificar essas 
“necessidades” requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas as suas 
atitudes e expectativas em relação a esses alunos, mas que se organizem para construir uma 
real escola para todos, que dê conta dessas especificidades. 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular implica o 
desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele 
possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades 



individuais de todos os alunos. De acordo com o MEC/SEESP/SEP 919980, essas 
adaptações curriculares realizam-se em três níveis: 

* Adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que devem focar 
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 focam a atuação do professor na 
avaliação e no atendimento a cada aluno. 

Como vemos a Educação Inclusiva, sob a ótica curricular, significa que o aluno com 
necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as mesmas coisas 
que os demais da classe, mesmo que de maneira diferente, cabendo ao educador fazer as 
necessárias adaptações. Essa proposta difere de práticas tradicionais, pois o educador terá 
que garantir o aprendizado de todos os alunos.Um currículo que leve em conta a diversidade 
deve ser, antes de tudo, flexível, e passível de adaptações, sem perda de conteúdo. 

“Deve ser concebido tendo como objetivo geral a ‘redução de barreiras atitudinais e 
conceituais”, e se pautar em uma “resignificação do processo de aprendizagem na sua relação 
com o desenvolvimento humano”Precisamos nos ater que pequenas modificações que o 
professor venha a fazer em termos de métodos e conteúdos, só não bastam. Pelo contrário, 
implica, sobretudo na 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.Sabemos que ensinar o aluno com deficiência é o grande desafio da Educação 
Inclusiva, pois é neste aspecto que a inclusão deixa de ser uma ideologia, e se torna ação 
concreta.Temos que nos ater que inclusão escolar não é o mesmo que inclusão social. 

A escola inclusiva é a que propicia ao aluno com necessidades especiais, a 
apropriação do conhecimento escolar, junto com os demais. Se essa dimensão for mascarada 
o aluno acabará aprendendo menos que no sistema especial, mesmo que socialmente ele se 
desenvolva e amplie seus horizontes. Para que a inclusão escolar seja real o professor da 
classe regular deve estar sensibilizado e capacitado (tanto psicológica quanto 
intelectualmente) para mudar sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar. Temos que 
ter claro que inclusão não pode ser responsabilidade única da Educação Especial. Não é uma 
simples questão do professor de Educação Especial ditar ao professor da classe regular como 
trabalhar com esse aluno. Se não for desenvolvida uma dinâmica de trabalho integrado, 
estaremos criando um sistema especial dentro da escola regular, o que não é Educação 
Inclusiva. 

Não podemos esquecer que avaliação no currículo inclusivo deve ser flexível, porém 
objetiva. Precisamos ter a preocupação com modelos de aprovação facilitada, pois se o aluno 
com deficiência acabar passando de série sem ter necessários conhecimentos estaremos 
reproduzindo os mesmos problemas do ensino especial. Por isso que estamos buscando um 
novo modelo educacional. Temos que partir do pressuposto que a ação prioritária é a 
capacitação de professores, visando formação teórico-metodológico, que lhe permita se 
transformar em um professor que possa refletir e ressignificar sua prática pedagógica para 
atender à diversidade do seu alunado. 

Mas essa formação precisa ser contínua, incluindo troca de experiência e intercambio 
bem como atividades capacitadoras na própria escola sob forma de centros de estudo e 
discussão de casos, supervisão, etc. Para o sucesso de uma proposta de Educação Inclusiva 
é fator determinante um sistema de apoio para lidar com as necessidades especiais não só 
do aluno, mas também do professor da classe regular. E este sistema de suporte deve estar 
disponível aonde????? Essa é uma questão de nossa responsabilidade e temos que ter a 
resposta não há mais tempo para intenções e sim realizações. 
Fonte: http://construireincluir.blogspot.com.br/2011/05/educacao-inclusiva-e-as-adaptacoes.html 

 
 
 



Anexo 07 
 
ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES CURRICULARES NO PROCESSO DE INCLUSÃO: 
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS ÀS PRATICAS PEDAGÓGICAS 

MALACRIDA, Patrícia de Freitas MOREIRA, Laura Ceretta  

 
Resumo 
 
Este estudo analisa como as políticas educacionais vêm apresentando a questão das 
adaptações/adequações curriculares para a educação básica em documentos legais 
publicados após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 
9394/96) e sua repercussão nas práticas pedagógicas. Para tanto, por meio de pesquisa 
bibliográfica procurou-se compreender a organização social vigente nos dias de hoje e os 
moldes neoliberais, cenário em que as propostas legítimas do Estado são elaboradas, para, 
então delimitar o alcance de sua influência nas políticas públicas brasileiras. Em um segundo 
momento analisou-se as proposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
com relação à proposta de flexibilização curricular. Constatou-se o quanto os 
encaminhamentos contidos nos documentos analisados não responsabilizam diretamente o 
sistema educacional pela organização de um trabalho pedagógico calcado na perspectiva de 
uma inclusão de fato, o que demonstra claramente o atrelamento da proposta de inclusão 
educacional oficial e as políticas neoliberais. Conclui-se que a simplificação do processo 
inclusivo, contida nos documentos analisados, não proporciona subsídio suficiente para a 
organização de um trabalho pedagógico inclusivo, que prime pela ação articulada entre teoria 
e pratica e garanta os apoios e recursos necessários para a acessibilidade física e educacional 
de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino comum. Por fim, percebe-se, 
que a responsabilidade do sucesso ou insucesso pela inclusão está mais alicerçada em atos 
pedagógico, muitas vezes, isolados do professor regente, do que de uma política educacional 
inclusiva. 
 
Palavras - Chave: Inclusão. Adaptação/Adequação Curricular. Políticas Públicas. 
 
Introdução 
 

No Brasil, a necessidade de se pensar um currículo para a escola inclusiva tomou 
maior dimensão após a promulgação Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9.394/96, razão pela qual este estudo traz a toma este documento, bem com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, aprovada em 
setembro de 2001 e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, aprovada em 2008 para uma analise de como os mesmos contemplam as 
adaptações/adequações curriculares necessárias para oferecer um ensino de qualidade aos 
educandos com necessidades educacionais especiais incluídos no sistema comum de ensino. 

A realização de adaptações curriculares se configura como um caminho para o 
atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos alunos. Todavia, identificar 
essas necessidades não é tarefa fácil, pois requer que os sistemas educacionais modifiquem 
suas atitudes e expectativas em relação a esses alunos e que se organizem para construir 
uma real escola para todos, que dê conta dessas especificidades. 

 
O Currículo no contexto inclusivo e as políticas educacionais 

 
Currículo, conforme MacLaren (1998): 
 

…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 (p. 116). 

 
O currículo oficial estabelecido nos documentos governamentais influencia 

diretamente a prática pedagógica, quando nessa pratica estão inseridos alunos com 
necessidades educacionais especiais e a tradição histórica de uma modalidade educacional 
que teve a filantropia, o assistencialista e o caráter não público a atenção a essa prática deve 
ser cuidadosamente acompanhada. Entretanto, esta questão em sido pouco aprofundada no 
cenário político-educacional. 

Neste trabalho iniciamos a analise de como as propostas de adaptação/adequação 
curricular para alunos com necessidades educacionais especiais está contida na política 
educacional recente pontuando a necessária compreensão do funcionamento da sociedade 
para qual, tal política vem servir, bem como apontando para a multiplicidade faces que se 
insere no campo curricular. 

Deste sentido, há que se considerar a chamada “globalização da economia mundial” 
e o quanto a modalidade de organização social tem como consequência o esvaziamento dos 
poderes e atribuições do Estado. Valente e Arelaro (2002) afirmam que o processo educativo 
sob a égide do neoliberalismo obedece ao princípio da racionalização e, nesse sentido, tudo 
gira em torno do mercado de trabalho, das empresas e das ações visando a conter gastos e 
a maximizar resultados. Isto porque com o crescente acumulo de capital das instituições norte-
americanas após a II Guerra Mundial e a criação de órgãos econômicos internacionais (BIRD, 
FMI, GATT) para mediar as relações e os interesses das nações surge uma nova forma de 
relação econômica, as empresas transnacionais: 

 
Uma organização transnacional não inter-relaciona nações. Enquanto as 
organizações internacionais corporificam o princípio da nacionalidade, as 
organizações transnacionais o ignoram e o ultrapassam. (...) Por isso penso ser mais 
exato na atualidade trabalharmos com o termo transnacional para designarmos as 
grandes empresas até recentemente denominadas multinacionais. (...). São estas 
empresas operando em redes as únicas instituições capazes de coordenarem um 
processo econômico que se mundializou, enquanto os Estados Nacionais “locais” 
encontram dificuldades crescentes para manter certos mecanismos de controle de 
suas economias e para garantir aos seus cidadãos estabilidade econômica, políticas 
de emprego, poder aquisitivo, proteção contra riscos ambientais, questões estas que 
dependem cada vez mais de fatores e decisões externas, que escapam de sua área 
de competência .(...) (BRUNO, 2005, p. 18-20) 

 
Portanto, mesmo que o poder de controle econômico, político e social das empresas 

transnacionais não seja legítimo do ponto de vista jurídico, inúmeras decisões são tomadas 
nestas instâncias, cabendo ao Estado legitimá-las juridicamente, operacionalizando-as e 
implementando-as posteriormente. 

Por outro lado, mesmo diante de uma agenda global definidora de políticas, o modo 
como os princípios que direcionam as políticas são traduzidos variam em função de outros a 
que se associam, portanto novas possibilidades podem emergir em função dos novos sentidos 
produzidos na escola. Portanto, “os sentidos produzidos pelos sujeitos da educação, os fluxos 
e contra fluxos demarcados no interior da escola, as iniciativas curriculares experienciadas e 
as práticas desenvolvidas têm implicações nessas políticas”. (Lima 2006 p.29). 

É no cotidiano da escola, nas práticas desenvolvidas que o currículo pode ser recriado 
e reinterpretado na escola. Segundo Lopes (2003) se considerarmos que a escola constitui-
se em espaço de produção cultural, não é possível entendê-la apenas como espaço de 
reprodução de diretrizes, mas, sobretudo, como espaço que também exerce influência e 
produz cultura. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as adaptações/adequações 
curriculares 



É no texto da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) que a 
educação especial ganha destaque pela primeira vez diante das políticas públicas da 
educação nacional, uma vez que nas antigas leis 4024/61 e 5692/71, percebem-se o 
descompromisso governamental para com o ensino público nesta modalidade de ensino. 

A partir da LDB 9.394/96 a Educação Especial ganha um capítulo próprio. Neste 
destaque, é afirmado o compromisso do Estado com a educação dos alunos com 
necessidades educacionais especiais ao fazer previsão do direito de todos ao acesso à 
educação. Apesar da importância dessa prerrogativa e do respaldo legal destinado 
diretamente aos alunos com necessidades educativas especiais constatou-se que no “chão 
da escola” a inclusão de fato ainda está por ser consolidada, pois não foi suficiente, apenas o 
registro legal, visto que este por si só não assegurou os direitos, “especialmente numa 
realidade em que a educação especial tem reduzida expressão política no contexto da 
educação geral (...)”. (FERREIRA, 1998, p. 1) 

São grandes os desafios para assegurar os direitos das pessoas com necessidades 
educacionais especiais, principalmente em um contexto de intensa exclusão social e reduzida 
participação política, social e econômica da maioria dos membros da sociedade, como o do 
nosso país. 

Assim, com a intenção de possibilitar a inclusão dos alunos especiais 
preferencialmente no ensino regular, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê, 
entre outros, em seu artigo 59, inciso I e II, de currículo e terminalidade específica para o 
atendimento destes educandos: 

 
Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; (BRASIL, 
1996). 

 
Torna-se importante mencionar que é a partir desse artigo da LDB 9.394/96 que a 

questão do currículo escolar ganha uma nova dimensão, e é deste novo conceito que 
decorrem as ideias de adaptação/adequações curriculares. 

Saviani (1997) aponta as omissões e limites da LDB 9.394/96, ao observar que a lei 
não incorpora dispositivos que apontem para a necessária transformação da estrutura 
educacional. Em decorrência disso ao analisar a educação especial frente à LDB, Ferreira, 

(1998) adverte que as perspectivas político-institucionais da educação especial, pelo 
menos a curto prazo, dependem da sua inserção no âmbito das várias reformas educacionais, 
de igual forma, alerta que se a legislação se fixar dominantemente nas características 
pessoais deixando em segundo plano as condições do sistema de ensino, provavelmente 
haverá dificuldades para o surgimento de programas menos restritivos. 

Reforçando este posicionamento Glat e Nogueira lembram que “não basta que uma 
proposta se torne lei para que a mesma seja imediatamente aplicada. Inúmeras são as 
barreiras que impedem que a política de inclusão se torne realidade na prática cotidiana de 
nossas escolas”. (2003, p.1) 

Como se vê para a efetiva inclusão é necessário, além de formular diretrizes em prol 
dos alunos com necessidades educacionais especiais, proporcionar condições para que as 
mesmas possam ser colocadas em prática. Tarefa nada fácil diante da escola brasileira, que 
historicamente se pautou na exclusão quer de alunos com necessidades especiais ou não. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial na Educação 
Básica e as adaptações/adequações curriculares 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial na Educação Básica foi 

aprovada pela Resolução nº 02, publicada em setembro de 2001, pela Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação. A Resolução tem como objetivo propor avanços 



na universalização do ensino básico nacional, bem como, na questão da diversidade no 
interior dos estabelecimentos de ensino. 

Segundo Garcia (2007) esta norma regulamentadora, que contém propostas voltadas 
à educação dos alunos com necessidades educacionais especiais, aponta para:  

a necessidade de diversificação dos serviços especializados que devem estar à 
disposição dos alunos, a possibilidade de flexibilidade curricular e, em termos 
avaliativos e de conclusão da educação escolar, a terminalidade específica. Contudo, 
tais itens não são suficientemente discutidos, ampliando as possibilidades de que 
sejam apreendidos a partir de diferentes crivos.” (p. 587). 

 
Ou seja, é reforçada aqui a idéia contida na LDB, de atendimento diferenciado, de 

acordo com a necessidade do indivíduo, propondo currículos e terminalidades específicas, 
quando necessário, aos educandos oriundos da educação especial que frequentam a rede 
regular de ensino. 

Dentre estas indicações feitas pela proposta oficial é reservado um tópico próprio para 
o currículo, sendo que a previsão de adaptações/adequações curriculares se faz da seguinte 
forma: 

 
Em casos muito singulares, em que o educando com graves comprometimentos 
mentais e/ou múltiplos não possa beneficiar-se do currículo da base nacional comum, 
deverá ser proporcionado um currículo funcional para atender às necessidades 
práticas da vida. (Diretrizes curriculares nacionais para a educação especial na 
educação básica, 2001, P. 58) 

 
Na visão de Garcia, a ideia de flexibilidade curricular apresentada nesta política educacional 
nacional pode ser apreendida principalmente em duas faces: 
 

1) a defesa de que os currículos sejam adaptados às crianças e suas necessidades 
de aprendizagem; e 
2) a defesa da necessidade de flexibilizar a organização e o funcionamento da escola 
para atender a demanda diversificada de alunos. (2007, p. 587), 

 
A autora vai além ao considerar que: 
 

Em princípio, as defesas anunciadas apresentam-se como legítimas frente à tarefa da 
educação escolar de formação humana. Entretanto, frente ao projeto social 
hegemônico, as políticas que sustentam a escola para todos seguem um modelo 
universalista na gestão (ampliação do acesso) e relativista no currículo (diferentes 
trilhas de formação como estratégia para apoiar a permanência), submetendo os 
alunos mais uma vez a processos desiguais de acesso ao currículo escolar, mantendo 
uma hierarquização de acesso ao conhecimento como característica do sistema de 
ensino. (GARCIA, 2007, p. 588). 

Portanto, percebe-se que o discurso da escola para todos existente nas diretrizes 
nacionais para a educação especial não é a realidade encontrada nos bancos escolares 
nacional. A educação da “escola neoliberal brasileira” continua excluindo, selecionando 
oferecendo um ensino de qualidade duvidosa para alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e as 
adaptações/adequações curriculares 

 
A nova política nacional de educação especial é um documento orientador para todos 

os níveis e modalidades educacionais na perspectiva inclusiva. Neste sentido, para Baptista 
(2007): 

 
A importância de uma Política Nacional de Educação Especial é associada ao seu 
caráter “orientador” dos sistemas, ainda que isoladamente esse texto não tenha força 
de lei. Portanto seus efeitos (assim como as reações a esses efeitos) devem ser 
pensados no plano de uma perspectiva, de um futuro a ser construído com base 
nesses princípios. (p.205) 



 
Este documento reafirma que a educação dos alunos com necessidades educacionais 

especiais deve se efetivar em salas regulares do ensino comum: 
 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 
como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas 
de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 
continuidade nos níveis mais elevados do ensino (...). (BRASIL, 2008, p. 14) 

 
A nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

adverte, portanto, “que haja uma retomada crítica da dimensão “preferencial” da inclusão 
escolar, prevista nos documentos legais brasileiros, como a LDBEN de 1996 e as diretrizes 
curriculares para a área.” (BAPTISTA, 2007, p. 203) 

Ainda, segundo a proposta da nova política para e educação especial, os 
estabelecimentos que atendem os educandos com necessidades educacionais especiais 
atualmente deveriam oferecer o serviço de atendimento complementar à escolarização, com 
atendimento destinado aos alunos ou o oferecimento de assessoria voltado aos profissionais 
da educação básica nacional. Em relação às adaptações/adequações curriculares, o 
documento oferece poucos subsídios, podemos destacar, por exemplo: 

 
O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento 
curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e 
sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de todo 
processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta 
pedagógica do ensino comum. (BRASIL, 2008, p. 16) 

Evidenciamos, ainda que nesse documento o currículo é concebido como dinâmico e 
flexível, assim como, estruturado de modo a favorecer a aprendizagem de todos os alunos. 

Todavia, superar a lógica de adaptações, pressupõe uma proposta curricular 
construída na perspectiva de viabilizar a articulação dos conhecimentos do ensino especial e 
do ensino comum, ambos devem promover a ampliação dos conhecimentos, das experiências 
de vida e a valorização dos percursos de aprendizagem. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é 
norteadora de novos encaminhamentos para a educação de alunos com necessidades 
educacionais, neste sentido espera-se que com relação as adaptações/adequações 
curriculares possa subsidiar de forma mais concreta as redes de ensino. 
 
Considerações Finais 
 

Ao analisar as políticas educacionais atuais propostas pelo Estado para a educação 
especial percebemos a presença constante da idéia de adaptação/adequação curricular nos 
documentos estudados, pois a flexibilização curricular é apontada como uma importante 

ferramenta pedagógica, que auxilia o professor no trabalho com seu aluno incluso no 
sistema regular de ensino. Entretanto, conforme advertem Moreira e Baumel (2001) as 
adaptações curriculares não podem correr o risco de produzirem na mesma sala de aula um 
currículo de segunda categoria, que possa denotar a simplificação ou a descontextualização 
do conhecimento. Com isso não querem dizer que o aluno incluído não necessite de 
adaptações curriculares, mas argumentam em favor de uma inclusão real, que repense o 
currículo escolar, que efetive um atendimento de qualidade. 

Ao analisarmos as fundamentações contidas no que se refere às 
adaptações/adequações curriculares, contidas nos documentos da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial na Educação 
Básica e Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
percebemos o quanto esses documentos avançaram na concepção histórica de educação 
especial. Todavia, na prática as adaptações/adequações curriculares não estão se 
constituindo como processos inclusivos e inovadores, ao contrario, o que tem ocorrido na 
maioria das situações é a concretização de práticas segregacionistas, onde, sobretudo, o 



aluno com deficiência intelectual recebe um currículo descontextualizado e empobrecido. A 
flexibilidade e o caráter dinâmico do currículo apontado como principio nos documentos 
oficiais na prática parecem se descaracterizarem. Neste sentido, o currículo deixa de ser um 
eixo articulador das diferenças e as adaptações/adequações perdem o sentido inclusivo e 
passam a exercer um caráter excludente. 

 

Fonte: http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3161_1327.pdf 

 


