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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso trata de uma pesquisa bibliográfica que 
discute inicialmente, a questão da Educação Especial e da inclusão, 
contextualizando fatores históricos Garcia (2004), as políticas públicas para a 
educação com enfoque na administração pública federal, estadual e municipal, o 
atendimento educacional especializado (discutindo pontos a respeito de sala de 
recursos) e em seguida, os currículos e as adaptações necessárias para esse 
público específico. Para que os objetivos pudessem ser atendidos foram elencados 
pontos para discussão como a Educação Especial e a inclusão (apontando aspectos 
relacionados com o histórico da Educação Especial e pontos da inclusão escolar); 
em seguida, discutiu-se a respeito das políticas públicas para pessoas com 
necessidades educacionais especiais (Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da inclusão, as políticas de atendimento no âmbito tanto do estado de 
Rondônia como do município de Porto Velho); o atendimento educacional 
especializado (conceitos e considerações, sala de recursos multifuncionais e suas 
possibilidades, os objetivos educacionais e como se organiza o trabalho 
pedagógico); finalmente as adequações curriculares no atendimento das pessoas 
com necessidades educacionais especiais Lacerda (2007). Pode-se concluir diante 
desse levantamento bibliográfico que as legislações contribuíram no que diz respeito 
ao atendimento especializado das pessoas com necessidades especiais, 
principalmente, com relação as instituições escolares e que são fonte de reflexão 
para o pedagogo em suas diversas funções, quer seja como professor dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, quer seja como gestor escolar.  
 
Palavras-Chave: Inclusão Escolar. Práticas Curriculares. Revisão bibliográfica. 
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ABSTRACT 

 

This course conclusion work is a literature that discusses initially the issue of special 
education and inclusion, contextualizing historical factors Garcia (2004), public 
policies for education with a focus on the federal government, state and municipal, 
the specialized educational services (discussing points about resource room) and 
then the curriculum and the necessary adaptations to this specific audience. So that 
the objectives could be met were listed points for discussion as special education 
and inclusion (pointing aspects of the history of Special Education and school 
inclusion points); then discussed the respect of public policies for people with special 
educational needs (National Special Education Policy from the perspective of 
inclusion, attendance policies under both the Rondônia state to the city of Porto 
Velho); the specialized educational services (concepts and considerations, 
multifunctional resource room and its possibilities, the educational objectives and 
how it organizes the pedagogical work); finally curricular adjustments in the care of 
persons with special educational needs Lacerda (2007). It can be concluded before 
this literature that legislation contributed with regard to specialized care for people 
with special needs, especially regarding school institutions and which are a source of 
reflection for the pedagogue in its various functions, whether as teacher the early 
years of elementary school, whether as a school manager. 
 
Keywords: School Inclusion. Curricular practices. Literature review. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As políticas de inclusão estão cada vez mais em voga e em discussão nas 

políticas públicas. Mas, é importante compreender que as palavras possuem 

diferentes significados e esses podem ser modificados ao longo dos tempos. Nesse 

sentido, inclusão para Garcia (2004) tem servido para pensadores tanto com 

discursos progressistas ou conservadores, percebe-se a necessidade de tratar 

políticas públicas centradas não apenas na questão escolar, mas também na 

inserção desse indivíduo na sociedade de um modo geral. 

 Mas, é importante considerar que o processo de discussão a respeito das 

pessoas com necessidades especiais é antigo e remonta à formação e estruturação 

das sociedades. Essas pessoas foram alvo de preconceito, exclusão e até mesmo 

de ações impiedosas. A literatura clássica e o instinto humano fazem com que o 

pensar discriminatório seja mais frequente e próximo da realidade frente ao olhar de 

observação das capacidades desses indivíduos. Sabe-se ainda do pensamento de 

alguns pensadores e educadores no que tange à inclusão no processo de 

escolarização e movimentos nacionais e internacionais que estão sendo 

desenvolvidos no intuito de pensar esses aspectos (MACIEL, 2011).  

 Nesse sentido e conforme o pensamento de Mendes (2006) o processo de 

inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais, remonta o século XVI, 

mas é só no século XIX que as classes especiais passaram a ser oferecidas em 

escolas regulares. E apesar do pensamento nas políticas públicas de inclusão ainda 

se tinha uma dualidade no atendimento: ou os alunos eram atendidos nas escolas 

regulares e acabavam em salas especiais ou escolas especiais para alunos que 

eram impedidos de ingressar nas regulares. Algumas ações em nível mundial 

serviram para marcar e atuar na modificação dessa realidade das políticas 

inclusivas, sendo elas: Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990) e a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e 

qualidade (em 1994, produzindo a Declaração de Salamanca). 

Nesse sentido, a construção deste trabalho iniciou-se com uma experiência 

proporcionada por uma pesquisa em que participei PIBIC (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica), no ano de 2013, o qual consequentemente resultou 

na construção do presente trabalho monográfico. Aqui no caso, trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica que visa discutir, inicialmente, a questão da educação 
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especial e da inclusão contextualizando fatores históricos, as políticas públicas para 

a educação com enfoque da administração pública federal, estadual e municipal, o 

atendimento educacional especializado (discutindo pontos a respeito de sala de 

recursos) e em seguida, os currículos e as adaptações necessárias para esse 

público específico. 
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1 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

 

O princípio da igualdade no Brasil aparece assegurado nos limites de sua 

definição em cada época, desde a primeira Constituição, outorgada logo depois da 

Proclamação da Independência, em 07 de setembro de 1822, momento histórico em 

que se proclamavam os princípios da Revolução Francesa (1889): liberdade, 

igualdade e fraternidade. Veja-se de acordo com a Constituição Política do Império 

do Brasil: 

 
Artigo 179: a inviolabilidade dos direitos civis, e políticos dos cidadãos 
brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. [...]. XIII: a Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, 
o recompensará em proporção dos merecimentos de cada um; [...] (sic) 
(BRASIL, 1824). 

         

Entretanto, com o passar do tempo e as decorrentes mudanças sociais, com 

a importante contribuição dos filósofos contemporâneos do início do século passado, 

o conceito de “igualdade”, sem perder sua concepção primitiva, foi absorvendo 

novas características, para impedir que os seres humanos fossem “diferenciados 

pelas leis”, ou seja, que o direito positivado viesse a “estabelecer distinções entre as 

pessoas independentemente do mérito”, e a constatação foi a de que “a lei sempre 

discrimina”. 
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1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

    

A educação especial no Brasil esteve sempre vinculada a duas vertentes 

historicamente demarcadas: a vertente médico-pedagógico e a vertente 

psicopedagógica, como sendo preceitos da ciência moderna, classificando como 

sendo “normais” e “anormais”, período que durou de 1930 a 1970. Por volta de 1950, 

surgiram movimentos comunitários que culminaram com a implantação de escolas 

especiais privadas onde a identidade destas crianças era classificado como sendo 

“normais”, excluindo nesse processo, aquelas que eram identificadas como 

“anormais”. 

A partir de 1960 nas escolas públicas, passa a ser preocupação do Estado 

brasileiro a educação especial, nos públicos. No entanto já existiam instituições 

voltadas para estes como a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 

(1954, RO), e Instituto Pestalozzi, (1926, RS). É promulgada, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 4024/61, que seria a primeira vez que a legislação brasileira 

versou sobre a Educação Especial. Esta regulamentação organizava em setores 

públicos e privados: o primeiro atendimento de pessoas portadoras de necessidades 

especiais leves e, nos setores privados, as pessoas com necessidades educacionais 

especiais moderadas e severas.  

    Para uma breve reflexão sobre a evolução histórica da Educação Especial, 

trazemos os principais documentos que vêm norteando as políticas públicas 

internacionais e nacionais, como se segue abaixo. 

    Documentos legais mundiais: 

 

    A) Internacionais 

    1990 - Declaração Mundial de Educação para Todos (EPT). 

    1994 - Declaração de Salamanca. 

    1999- Convenção da Guatemala. 

     2009- Convenção sobre os Direitos das pessoas com Deficiência. 

 

   B) Legislação nacional brasileira 

    1961- Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional nº 4.024/61 (LDB). 

    1971- LDB nº 5.692/71. 
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   1988- Constituição Federal (artigos 205, 206, 207). 

   1989- Lei nº 7.853/89 (Paradigma da Integração Social) 

   1994- Política Nacional de Educação Especial, (paradigma de “integração 

institucional). 

    1996- LDB nº 9.394/96 (em vigor), artigos 58, 59 e 60. 

   1999- Lei nº 8.069/99 – ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), prevê: 

o  atendimento educacional especializado, ( trabalho protegido). 

   1999- Decreto nº 3.298/99 – dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (paradigma da integração). 

   2008- Decreto nº 6571- AEE Integrado ao projeto pedagógico escolar. 

   2008- Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. 

   2009- Resolução/nº 4/CNE/CEB. 

   AEE- nas SRM- contraturno. 

   Lei nº 12.764 Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com 

Transtornos do Espectro Autista. 

   2014- Plano Nacional de Educação/PNE- meta nº 4, universalizar dos 4 a 17 

anos- inclusão.       

             Na reflexão quanto ao tema "inclusão", deve-se considerar a discussão e 

avaliação dos efeitos causados com a implementação de novas políticas que 

reconhecem os direitos daqueles historicamente excluídos, na qual se reconhecem 

os enfrentamentos de práticas excludentes.  

           Nos dias atuais as práticas educacionais se voltam ao atendimento das 

pessoas com NEE, uma a partir das características do estudante, do professor, do 

currículo e da gestão, buscando uma adequação das condições de infraestrutura 

escolar e dos recursos pedagógicos. Assim, a educação inclusiva especial tem como 

objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos, instituindo uma política pública de 

financiamento da educação, através do Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o 

apoio da União aos sistemas de ensino para ampliar a oferta do AEE (Atendimento 

Educacional Especializado).  Em seu artigo 5º, é definido o apoio técnico financeiro a 

ser prestado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), com a finalidade de 

promover este atendimento. O atendimento educacional especializado é realizado, 

prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra 
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escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, de modo que tem como 

finalidade incluir a pessoa com necessidades educacionais especiais. 

Em Rondônia, são implementadas de acordo com o site da Secretaria de 

Estado da Educação (RONDÔNIA, 2013), implementa em parceria com os sistemas 

de ensino, as seguintes ações: Programa de Formação Continuada de Professores 

em Educação Especial, modalidade a distância; Rede Nacional de Formação 

Continuada de Rondônia (RENAFOR) - modalidade presencial; Programa de 

Educação Inclusiva; direito à diversidade (formação de gestores e educadores); 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; Programa Escola 

Acessível, (promover o acesso e a participação das pessoas com necessidades 

especiais nos não ambientes escolares; Programa BPC na Escola (Benefício da 

Prestação Continuada da Assistência Social), para auxiliar aqueles na faixa etária de 

zero a dezoito anos, envolvendo educação e saúde, bem como outros programas de 

apoio e  incentivo aos profissionais oferecendo possibilidades de aprimoramento em 

relação ao trabalho pedagógico direcionado à inclusão. 

A Constituição Federal de 1988 prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação; garante o direito à escola para todos; e coloca como princípio para a 

Educação o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 1988). Ou seja, todos os 

indivíduos têm direito a acesso aos mais variados níveis de ensino, 

independentemente, de ter ou não algum tipo de deficiência.  

A Lei nº 7.853/89 define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou 

extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua necessidade especial, em 

qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para o infrator 

pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa. O ECA (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), garante o direito à igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, sendo o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito (também 

aos que não tiveram acesso na idade certa); o respeito dos educadores; e 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular.  

O ECA em seu artigo 54, afirma que “É dever do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente: [...]: III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 

1990). Em outras palavras, o estatuto visa assegurar o atendimento  educacional à 
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criança ou ao adolescente de modo a integrar esse indivíduo em rede regular de 

ensino, além de assegurar atenção específica à saúde e acesso ao mercado de 

trabalho do mesmo (respeitadas as suas condições legais).  

A declaração de Salamanca de 1994, traz em seu texto, (que não tem efeito 

de lei), que devem receber atendimento especializado crianças excluídas da escola 

por motivos como trabalho infantil e abuso sexual. As que apresentam deficiências 

devem ser atendidas no mesmo ambiente de ensino que todas as demais. Já a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, tem como redação do 

parágrafo 2º do artigo 59, que diz que o atendimento especializado pode ocorrer em 

classes comuns. 

A Lei nº 10.048/00 e a Lei nº 10.098/00, a primeira garante atendimento 

prioritário de pessoas com necessidades especiais nos locais públicos. A segunda 

estabelece normas sobre acessibilidade física e define como barreira obstáculos nas 

vias e no interior dos edifícios, nos meios de transporte e tudo o que dificulte a 

expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de 

comunicação, sejam ou não de massa. Já o Decreto nº 3.956/2001, que surge a 

partir da Convenção da Guatemala (1999), põe fim às interpretações confusas da 

LDB, deixando clara a impossibilidade de tratamento desigual com base na 

deficiência. O acesso ao Ensino Fundamental é, portanto, um direito humano e 

privar pessoas em idade escolar dele, mantendo-as unicamente em escolas ou 

classes especiais, fere a convenção e a Constituição. 

 

1.2 INCLUSÃO ESCOLAR 

 

A questão da inclusão escolar tem sido alvo de discussões ao longo dos anos 

e em diferentes países, inclusive no Brasil. Historicamente, a integração escolar foi 

pensada, inicialmente em 1972, na Escandinávia, tendo como líder Wolfensberger e 

teve como base o princípio da normalização. Esse princípio tinha como base o 

pensamento de que as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial 

poderiam fazer as mesmas coisas que as outras e teriam as mesmas condições na 

sociedade. E, portanto, uma das consequências para a normalização seria a 

integração desses indivíduos no contexto social (BATISTA, 2004).  
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Em outras palavras, esse período de normatização do acesso das pessoas 

com necessidades especiais no processo de escolarização aconteceu entre as 

décadas de 1960 e 1970 tanto em países mais desenvolvidos bem como nos que 

estariam em processo de desenvolvimento. O objetivo principal desse processo 

seria integrar as pessoas com necessidades especiais bem como normatizar essas 

condições. Nesse sentido, as inúmeras legislações as quais visam garantir o acesso 

dos indivíduos no contexto educacional visam favorecer essa realidade.  

A inclusão escolar no pensamento de Lacerda (2007, p.260) trata-se de: 

 

[...] um processo gradual e dinâmico que pode tomar formas distintas de 
acordo com as necessidades dos alunos. Acredita-se que essa integração 
possibilite a construção de processos linguísticos adequados, de 
aprendizado dos conteúdos acadêmicos e uso social da leitura e da escrita. 

 

Ou seja, a inclusão é um processo gradual de inserção da pessoa com 

deficiência nos processos educativos, sempre resguardando as necessidades e 

potencialidades dos alunos/discentes. A construção do conhecimento em questão 

favorece o ganho de linguagem dos indivíduos de modo a atuar no processo tanto 

de leitura como de escrita, estimulando a participação, integração e inserção dos 

alunos. Incluir implica o compromisso de assumir cada criança, adolescente ou 

adulto para serem atendidos na educação regular, independentemente de origem de 

raça ou situação socioeconômica.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 
Hoje, nós podemos afirmar que o Brasil tem um arcabouço legal muito 

avançado, no que se refere à garantia dos direitos das pessoas com necessidades 

educativas especiais. Na área da educação podemos destacar: a Constituição 

Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996, 

a Lei nº 10098/2000, sobre a acessibilidade, a Lei da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

7853/1989 e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(MEC, 2000). 

Todas essas leis e decretos determinam que a educação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais deve ser oferecida, preferencialmente, na rede 

regular de ensino e só, extraordinariamente ,em escolas especiais, para aqueles 

alunos que requeiram apoios intensos e permanentes, que a escola comum não 

consegue prover. 

 

2.1 A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO 

 

No ano de 2008 foram lançadas novas orientações sob a Política Nacional de 

Educação Especial sob a perspectiva da educação inclusiva. Esse documento foi 

elaborado por um grupo de trabalho pertencente ao MEC com apoio da Secretaria 

de Educação Especial. O objetivo foi de constituir políticas públicas que possam 

promover uma educação de qualidade para todos os alunos de modo a permitir o 

acesso, participação e a aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, 

definindo: TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento) e Altas 

Habilidades/Superdotação em escolas regulares, transversalidade da Educação 

Especial (da Educação Infantil até a Educação Superior), continuidade da 

escolarização em níveis mais elevados, formação de professores especializados, 

participação tanto da família como da comunidade, entre outros objetivos (BRASIL, 

2008). 

Sobre as políticas públicas a respeito da Educação Especial no Brasil, 

inicialmente possuem um apanhado histórico a respeito das legislações específicas, 

um diagnóstico do crescente número de alunos que são atendidos pela rede 
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nacional de educação, entre outros aspectos desse contexto. O texto ainda enfatiza 

que a pessoas com necessidades especiais são aquelas as quais possuem algum 

tipo de deficiência de longo prazo (física, mental, intelectual ou sensorial) e 

promovem algum tipo de alteração nas interações sociais, na comunicação, nos 

interesses, na psicomotricidade, entre outras possíveis áreas.  

Nesse sentido, a política visa orientar todos os sistemas de ensino (em todos 

os níveis) na elaboração de planos educacionais com base nas diretrizes propostas 

priorizando a inclusão de crianças com necessidades especiais, modificar as classes 

especiais e salas de recursos para acesso a educação regular e desenvolver um 

trabalho colaborativo e reflexivo tanto com os professores bem como com os demais 

profissionais da educação de modo a socializarem suas experiências e promover a 

integração dos conhecimentos. Importante destacar que as Salas de Recursos 

Multifuncionais compõem atendimentos especializados aos alunos com deficiência 

poderão ser considerados locais que pertençam à escola e seu objetivo será de 

contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem, além de proporcionar 

interação entre os alunos como instrumento de mediação (SANTOS, 2011). 

A Política Nacional de Educação Especial de acordo com (MACHADO, 2013, 

p. 58): 

 
[...] inaugura um novo marco teórico e organizacional na educação 
brasileira. Define a educação especial como modalidade não substitutiva à 
escolarização. Há, a partir dela, um abandono da ideia de educação 
especial como uma proposta pedagógica para centrar-se na 
disponibilização de recursos e serviços. A política defende, ainda, a 
transversalidade da educação especial, já proposta na LDBEN 9.394/96, 
desde a educação infantil até os níveis superiores da educação e 
contempla o conceito de atendimento educacional especializado como 
complemento e suplemento ao ensino regular. 

 

Em outras palavras, a política tem o objetivo de transformar a educação 

especial complementar à educação formal e não substitutiva ao processo de 

escolarização. Ou seja, aquela deverá disponibilizar o material, espaço e 

instrumentos de modo a dar apoio à educação formal e às necessidades 

educacionais especiais dos alunos. Ainda é importante considerar que a 

transversalidade além de já ter sido proposta trata-se de um conceito que merece 

destaque e tenderá a ser utilizado em todos os níveis de ensino de modo a atender 

as necessidades dos alunos com algum tipo de deficiência. 



21 
 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ATENDIMENTO À PNEE NO ÂMBITO 

DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

A Constituição Estadual de Rondônia em seu Art. 8º referente às 

competências do Estado tem em seu inciso “XII- cuidar da saúde pública, 

assistência social e proteção das pessoas portadoras de deficiência” (RONDÔNIA, 

1989). Ou seja, a carta magna estadual já orienta que seja uma das atribuições do 

estado o cuidado e o zelo com as pessoas com necessidades especiais e que nas 

quais morem, venham a morar ou dependam de alguma forma do estado. Já no ano 

de 1993 foi promulgada a Lei nº 515 de 04 de outubro, a qual dispõe a respeito da 

reserva de percentual de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, o 

que se trata de uma inovação no campo legal. O Art. 1º da referida lei aponta que:  

 

[...] Fica reservado aos portadores de deficiências, o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas, por ocasião da realização de concursos públicos 
em qualquer órgão da administração direta e fundacional do Estado, 
inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

 

A Lei nº 3080 de 11 de junho de 2013 propõem alterações no artigo 3º da Lei 

1.307, de 15 de janeiro de 2004, referente ao transporte municipal e a gratuidade 

desse, sendo que o Art. 3º afirma que: 

 

Art. 3º. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e às pessoas portadoras 
de deficiência, comprovadamente carentes, é concedido gratuidade de 
transporte em todo o sistema de transporte intermunicipal de passageiros 
nos termos desta Lei denominando esse dispositivo de Passe Livre. 

 

Ou seja, as leis também regem sobre os meios de transportes, gratuidade e 

acessibilidade, são abrangentes para os idosos bem como para as pessoas com 

necessidades especiais que comprovem sua vulnerabilidade socioeconômica.  
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2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

A Lei Orgânica do Município de Porto Velho, de 27 de março de 1990, quanto 

à questão da inclusão, estabelece que:  

 
Art. 5º - As escolas da Rede Municipal de Ensino e as Instituições da 
Iniciativa Privada, devem adequar-se para a inclusão escolar, constando a 
metodologia do atendimento em seu projeto político–pedagógico.  
§. 1º - A educação especial se inicia com a educação infantil, podendo, 
abranger, todas as etapas de ensino;  
§. 2º - O Sistema Municipal de Ensino deverá assegurar aos alunos com 
necessidades educacionais especiais, currículo, recursos e organização 
adequados ao atendimento de suas especificidades;  
§. 3º - O projeto pedagógico da escola deverá explicitar métodos técnicos e 
procedimentos compatíveis com o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais.  

 

A educação inclusiva de crianças com necessidades educacionais especiais 

passaram por adaptações curriculares no Parecer nº 675/09, em 2013, das quais 

salientamos:  

 
 

I – Educação básica e obrigatória aos 4 (quatro) anos de idade, organizada 
da seguinte forma;  
(Resolução dada pela Lei nº 12.796, de 2013.)  
A) Pré- Escola; (incluído pela Lei nº 12.796, de 2013).  
B) Ensino Fundamental; (incluído pela Lei nº 12.796, de 2013).  
C) Ensino Médio; (incluído pela Lei nº 12.796, de 2013).  
II – Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).  
III – Atendimento Educacional Especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013).  
X – Vaga na escola pública infantil ou ensino fundamental mais próxima de 
sua residência a TODA criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade; (incluído pela Lei nº 12.796, de 2013).  
Não é demais lembrar:  
Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças 
na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013).  

 

Finalmente, reportamo-nos a Portaria nº 1281/10-GAB/SEDUC, de 

16/11/2010, que, considerando a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008- Decreto nº 6.571 de 2008 e a 

Constituição Federal (1988), estabelece normas para operacionalização do 

Atendimento Educacional Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais 

implantadas nas escolas da rede estadual de ensino, estabelecendo, em seu 
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Parágrafo Único que a SRM é um espaço da escola onde se realiza o atendimento 

de AEE (Atendimento Educacional Especializado), para alunos com necessidades 

especiais, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades: 

 
[...] habilidades/superdotação por meio do desenvolvimento de estratégias 
de aprendizagem centrados em um novo fazer pedagógico. Como se 
verifica em:  
Art.2º- São objetivos do Atendimento Educacional Especializado em Sala de 
recursos Multifuncionais:  
I- Apoiar o desenvolvimento da oferta do Atendimento Educacional 
Especializado em escola comum regular;  
II- Complementar e/ou suplementar o processo de escolarização e formação 
do aluno por meio de recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem 
as barreiras para sua plena prática na sociedade e o desenvolvimento de 
sua aprendizagem.  
III- Possibilitar o apoio aos educadores no exercício da função docente, a 
partir da compreensão de atuação multidisciplinar, do trabalho colaborativo 
entre professores das classes comuns e salas de recursos multifuncionais.  

 

Diante das políticas, de programas implantados e de ações governamentais 

em estados, municípios e União, percebe-se que há interesse e conhecimento 

estabelecido sobre as necessidades e enfrentamentos a serem feitos para a real 

inclusão da pessoa com deficiência ou com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE). Talvez um passo a ser dado seja o reconhecimento das próprias deficiências 

dos sistemas de ensino, de profissionalização do professor, além do que oferece, ou 

deixa de oferecer, o sistema público de saúde. 

 Assim, finalizamos com uma recomendação, entre várias, do documento 

intitulado Relatório Mundial sobre a necessidade especial (Governo do Estado de 

São Paulo, 2011):  

Recomendação 6 - ao observar a importância da valorização da pesquisa na área; 

Recomendação 9 - fortalecer e apoiar a pesquisa sobre necessidades especiais de ciência. 

 

 A pesquisa é essencial para o aumento da compreensão pública sobre 

questões relacionadas a esta problemática, a oferta de informações para a 

elaboração de programas e políticas dedicadas à deficiência, e para a alocação ou 

recursos. Esse Relatório recomenda áreas para a pesquisa incluindo o impacto de 

fatores ambientais (políticas, ambiente físico, atitudes) sobre a deficiência e como 

mensurá-lo; a qualidade de vida e bem-estar das pessoas com necessidades 

especiais; o que funciona para a superação das barreiras em diferentes contextos; e 

a efetividade e resultados de serviços e programas para pessoas com tais 

necessidades. 
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3  O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

3.1 O QUE É O AEE E SUA POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

O objetivo do AEE para os alunos com Necessidades Especiais, com vistas a 

orientar a oferta do atendimento educacional especializado em articulação com o 

ensino regular, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece Diretrizes 

Operacionais para o AEE na Educação Básica, por meio da Resolução 

n°4/2009/CNE/CEB, que define o Atendimento Educação Especializado como um 

serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. [...]. Ao longo de todo o processo 

de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta 

pedagógica do ensino comum (SEESP-MEC, 2006).  

O AEE complementa a formação do aluno e visa a desenvolver a sua 

autonomia e independência na escola comum e fora dela.  São espaços físicos 

localizados nas escolas públicas onde se realiza o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE. O uso indiscriminado desses termos, nas escolas, pode gerar 

consequências negativas quando um aluno ou um grupo de alunos são apontados 

como especiais e passam a ser tratados como um problema para a escola. A função 

do professor do AEE consiste em propor atividades que permitam eliminar barreiras 

na aprendizagem e otimizar a aprendizagem dos alunos e sua inclusão no ensino 

regular. Essa ação, certamente, terá uma repercussão positiva no desempenho do 

aluno na sala de aula comum.  

O acompanhamento do AEE se organiza a partir de um plano de atendimento 

educacional especializado que o professor deve elaborar com base nas informações 

obtidas sobre o aluno e a problemática vivenciada por ele através do estudo de 

caso. De posse de todas as informações sobre o aluno, bem como dos recursos 

disponíveis na sala de aula, na escola, na família e na comunidade, o professor do 

AEE elabora seu plano de aula. Para elaborar o plano, o professor mobiliza os 
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diferentes recursos disponíveis (escola, comunidade etc.), e faz uma articulação com 

o professor do ensino comum. Uma das dificuldades encontradas na formação dos 

educadores, no estudo de alguns fundamentos teóricos para o trabalho com alunos 

com necessidades educacionais especiais, é o amplo leque de realidades sócio-

culturais existentes em nosso país. Para atender esta demanda tão diversa, o 

material dirigido à formação tem se proposta oferecer uma linguagem abrangente 

para ser acessível a todos. Porém, em alguns casos, se observa a excessiva 

simplificação dos conteúdos propostos, aliada a uma superficialidade que se 

distancia das situações problemáticas concretas de cada realidade.  

É comum encontrar materiais dirigidos aos professores que apostam na 

informação como eixo central da sua formação. A apropriação de alguns conceitos é 

fundamental, contudo é necessário articular esses conceitos com as situações 

vividas em cada realidade escolar e na experiência de cada profissional da 

educação. Este trabalho de articulação é um processo cotidiano e sistemático. Não 

acontece de uma vez por todas, podendo se dar somente através da análise da 

vivência de cada profissional em seu fazer diário.  

Caso não se leve em conta o caráter processual da formação desses 

profissionais, corre-se o risco de desprezar o conhecimento e a experiência prévia 

de cada um. A formação do professor deve ser um processo contínuo, que perpassa 

sua prática com os alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe 

permanente de apoio. É fundamental considerar e valorizar o saber de todos os 

profissionais da educação no processo de inclusão. As escolas, de modo geral, têm 

conhecimento da existência das leis acerca da inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais no ambiente escolar e da obrigatoriedade da 

garantia de vaga para estas. As equipes diretivas respeitam e garantem a entrada 

destes alunos, mostrando-se favoráveis à política de inclusão, mas apontam alguns 

entraves pelo fato de não haver a sustentação necessária.  

A formação não se constrói por acumulação (de recursos, de conhecimentos 

ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexidade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identificação de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e sua formação (NÔVOA, 

1995). Pensamos que é importante saber até que ponto os professores se sentem 

com a situação em conformidade com a inclusão, pois estes alunos fazem parte, 

fundamentalmente, em sua sala de aula, e que depende, exclusivamente, deste 
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profissional no processo inclusivo, e que na minha opinião, sua formação continuada 

não deve ser algo imposto ao professor, e sim dando  a ele oportunidades para que 

possa crescer profissionalmente.  

 

3.2 A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E SUAS POSSIBILIDADES 

EDUCACIONAIS 

 
No que tange às possibilidades educacionais das SRM (Sala de Recursos 

Multifuncionais), Milanesi (2012) escreve a importância ao longo dos anos desse 

espaço, especialmente, para o nivelamento dos alunos com algum tipo de 

necessidades especiais e aos considerados dentro do padrão de normalidade social. 

Esses espaços além de atuarem diretamente com as crianças ou adolescentes 

trabalha indiretamente na consciência social da necessidade de uma perspectiva de 

inclusão no ambiente escolar, ou seja, uma mudança cultural e social de integração. 

Para o atendido, essa sala, atua de modo individual promovendo um cuidado 

especializado e melhorando as capacidades desse estudante bem como serve de 

estímulo para o processo de escolarização do mesmo.   

Inúmeros estudos já foram realizados na busca de compreender os resultados 

da SRM ou de espaços semelhantes e pode-se perceber a possibilidade de ser um 

espaço de múltiplas possibilidades e do suporte oferecido aos alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e 

superdotação/altas habilidades. Nas pesquisas e leituras efetivadas, podemos notar 

que o trabalho desenvolvido por essas salas são responsáveis pela redução da 

saída desses alunos no ambiente escolar bem como pelo progresso apresentado 

pelos mesmos. Mas a autora ressalta que apesar das melhorias passíveis de 

apontamento pela SRM é fundamental os constantes investimentos nela bem como 

a atualização de metodologias, sistemas e equipamentos (MILANESI, 2012). 

Nesse contexto das inúmeras possibilidades da SRM é fundamental ter a 

ideia central de que ela visa, apesar de ser um espaço alternativo, ser eficaz para o 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e de ensino levando em conta que 

o aluno é o ponto central da escolarização e esse deverá ser ativo no processo bem 

como que participem da vida escolar como um todo. Ainda é fundamental que essa 

sala possa ser socializadora e que seja realizado o Plano de Desenvolvimento 

Individual do aluno tendo o professor como orientador e norteador desse processo e 
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a sala como um instrumento para o atendimento especializado, favorecendo a 

adaptação dos currículos e das peculiaridades tal qual definidos pela LDB (MACIEL, 

2011). 

 
[...] a sala de recursos é multifuncional diante das suas possibilidades de 
intervenção, assim como precisa ser “multi” a equipe que proverá e 
organizará os recursos que nela forem construídos, usados, dependendo das 
demandas dos alunos para ela direcionados. 

 

Nesse sentido, a SRM trata-se de um espaço multiprofissional  composto por 

profissionais de áreas especializadas e  o objetivo de promover o acompanhamento 

com recursos específicos e de acordo com a necessidade dos alunos. É 

fundamental, portanto, a depender das demandas dos alunos tanto a sala (e seus 

respectivos instrumentos) bem como os profissionais deverão se adequar às 

necessidades específicas. 

 

3.3 OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

 

Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com 

Necessidades Especiais, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, 

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. O programa 

disponibiliza às escolas públicas de ensino regular, conjunto de equipamentos de 

informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a 

organização do espaço de atendimento educacional especializado. Cabe ao sistema 

de ensino, a seguinte contrapartida: disponibilização de espaço físico para 

implantação dos equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos de 

acessibilidade, bem como, do professor para atuar no AEE.  

As SRM possuem mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de 

acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos alunos que são 

público alvo da Educação Especial e que necessitam do AEE no contraturno escolar. 

A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da gestão 

escolar e o professor que atua neste serviço educacional deve ter formação para o 

exercício do magistério de nível básico e conhecimentos específicos de Educação 

Especial, adquiridos em cursos de aperfeiçoamento e de especialização.  
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A tecnologia assistida é um recurso ou uma estratégia utilizada para ampliar 

ou possibilitar a execução de uma atividade necessária e pretendida por uma 

pessoa com deficiência. Na perspectiva da educação inclusiva, a tecnologia 

assistida é voltada a favorecer a participação do aluno com problemas nas diversas 

atividades do cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos educacionais comuns. São 

exemplos de tecnologia assistida na escola os materiais escolares e pedagógicos 

acessíveis, a comunicação alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, 

os recursos para mobilidade, localização, a sinalização, o mobiliário que atenda às 

necessidades posturais, entre outros. 

 

3.4 COMO SE ORGANIZA O TRABALHO PEDAGÓGICO NA SRM 

 

O trabalho pedagógico publicado no ENDIPE (Encontro Nacional de Didática 

e Práticas de Ensino), realizado por Pereira 2012, no município de Natal no Rio 

Grande do Norte, foi de inicialmente um planejamento em conjunto com a 

coordenação pedagógica de modo a definir os objetivos do trabalho e o 

desenvolvimento das atividades. Em seguida, foi realizado um acompanhamento 

familiar (entrevistas especializadas, na maioria das vezes) e uma avaliação 

individualizada com as crianças/adolescentes. Sequencialmente, relatórios 

individuais os quais são anexados à ficha do aluno que fica guardada na escola e 

um relatório geral enviado a Secretaria Municipal de Educação. Os dados 

levantados formaram um diário etnográfico que serviu de base para a realização de 

diagnóstico e promoção de estratégias de melhoria.  

Na organização do trabalho pedagógico é fundamental compreender que o 

profissional é ferramenta essencial para o pleno desenvolvimento dos alunos os 

quais serão atendidos nesse espaço. O Artigo do evento citado por Pereira traz:  

 

O professor que atuará na Sala de Recursos Multifuncionais deve possuir 
formação em nível de graduação, pós-graduação ou cursos de formação 
continuada que o habilite para atuar com as diferentes necessidades 
educacionais especiais. As especializações básicas para o profissional que 
atua nas SRM são o alfabeto braile, sistema de leitura para cegos, 
orientação e mobilidade, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS dentre 
outras (DIÓGENES et al, 2010, p.8). 

 

Neste sentido, os professores envolvidos na SRM devem ter conhecimento 

especializado e treinados para atenderem à demanda dos alunos. É fundamental o 
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conhecimento básico em braile e em LIBRAS, além de orientações de acessibilidade 

motora e mobilidade. Apesar de ser um espaço que requer conhecimentos 

específicos é fundamental que as atividades desenvolvidas sejam de transformar o 

dia a dia do processo de ensino e aprendizagem independentemente do espaço, 

uma educação social. E ainda, a educação deve ter como forma de trabalho a 

coletividade e a colaboração na construção de práticas multiculturais e não-

discriminatórias tais como diálogo, reflexões e interações grupais (CARDOSO, 

2013). 

Um dos objetivos da educação especial é a quebra de paradigmas de um 

processo educativo fixo e centrado em concepções antigas e, além disso, ela deve 

buscar pela:  

[...] emancipação do aluno é um dos principais focos quando tratamos 
sobre como deve ser a organização do trabalho pedagógico para alunos 
público alvo da Educação Especial e é nítido o quanto é complicado para a 
equipe escolar receber estes alunos, devido à “adaptação” que a presença 
deles traz como exigência para a escola (CARDOSO, 2013, p.57). 
 

 O aluno deverá se tornar agente do seu próprio conhecimento e estimulado 

pela equipe pedagógica da instituição bem como da SRM. O ensino não pode ser 

baseado em práticas inflexíveis e em procedimentos meramente estruturais, pelo 

contrário, as práticas deverão despertar nos alunos a vontade em aprender e 

descobrir as melhores maneiras de realização do processo ensino e aprendizagem 

buscando o sucesso nessas atividades. E ainda deverá explorar e aprimorar as 

capacidades de cada educando com a utilização de artifícios pedagógicos (técnicas, 

tecnologias, metodologias levando a uma relação de conhecimento (CARDOSO, 

2013, p.57). 
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4 O CURRÍCULO E A INCLUSÃO ESCOLAR  

 

 Esta secção tem por objetivo trazer uma visão ampla do Currículo e a 

necessidade das ações adequações curriculares para o atendimento à pessoa com 

necessidades educacionais especiais (PNEE). No sentido etimológico Currículo 

significa “ato de correr, percurso” (do verbo latino currere = correr). Tradicionalmente 

o termo Currículo era entendido como sendo o conjunto das disciplinas que o aluno 

deveria percorrer. Porém no século XX, esse significado foi ampliado definindo-se 

como o conjunto de experiências e saberes que os educandos devem vivenciar e 

adquirirem em sua formação. O currículo é o centro do Projeto Político Pedagógico 

(PPP), no qual são traçados os objetivos, conteúdos e metodologias de ensino. 

Também é onde está definido o “como” ensinar, o “que” ensinar, o “para que” 

ensinar e as formas de avaliação que serão adotadas durante o percurso a ser 

desenvolvido. 

 O Currículo possui variadas definições, mas podemos entendê-lo como um 

conjunto de experiências a serem vivenciadas pelos educandos, em âmbito escolar, 

são atividades através das quais os alunos aprendem. Em sentido amplo Currículo é 

definido como um conjunto de experiências escolares. E em sentido restrito, mais 

especifico definido como um conjunto de matérias a serem ministradas em 

determinado curso. Logo, o Currículo, em seu sentido mais especifico, também está 

atrelado a outros dois conceitos: Plano de Estudos e o Programa de Ensino. Com 

essa realidade, o Plano de Estudos compreende a organização das matérias para 

determinado curso ou grau de ensino que, geralmente, está expresso em horas e 

semanas. Sendo assim se trata da organização das matérias em um determinado 

tempo. 

 Por outro lado, o Programa de Ensino é a relação dos conteúdos 

correspondentes a cada matéria, estipulada por educadores em cada ano de ensino. 

No programa de ensino devem estar claros os objetivos, as metodologias a serem 

utilizadas pelo professor, os rendimentos esperados dos alunos.  Portanto, de forma 

abrangente, o currículo é responsável pelas atividades e experiências dentro do 

ambiente escola. As atividades escolares ajudam no crescimento pessoal, 

consideradas importantes para a convivência do indivíduo dentro de sua própria 

cultura. E para que esse crescimento seja desenvolvido muitas vezes é necessária a 
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ajuda de atividades especificas. 

 O Currículo é um norteador para quem irá desenvolvê-lo e um importante 

instrumento pedagógico para o professor. Porém, o Currículo não deve abranger 

uma série de objetivos e intenções, sem deixar de levar em consideração a real 

condição de seu público-alvo, ou seja, sem considerar a realidade social dos 

educandos que a escola atenderá. 

 Os educadores devem ter, claramente, a concepção de Currículo e que esse 

instrumento não deve ser apenas executado mecanicamente, porque o Currículo é 

uma construção permanente, sendo o mesmo modificado durante seu processo de 

execução, de acordo com as necessidades dos educandos, as transformações 

inerentes à realidade e prática sociais e mesmo aos conhecimentos científicos, que 

são dinâmicos. O Currículo permite ao professor avaliar sua própria prática 

pedagógica a sobre as situações que estão sendo vivenciadas no seu cotidiano. 

Cabe ao professor, seguir ou modificar as condições estabelecidas no Currículo 

diante de sua práxis cotidiana. 

        A Base Nacional Comum do Currículo será complementada pela parte 

diversificada. Esta parte denominada diversificada é complementada de acordo com 

as peculiaridades regionais, locais de cada comunidade, de cada cultura, da 

economia e do seu público alvo (LDB, Art.26), ou seja, atendendo as características 

de cada grupo e comunidade onde a escola está inserida. Segundo se observa na 

prática escolar, a parte diversificada do currículo acaba ficando comprometida 

devido a base obrigatória estipular nove matérias obrigatórias, dificultando que a 

parte diversificada se estenda em carga horária no calendário letivo, a fim de que 

possa melhor contribuir na formação do aluno no próprio  ambiente social onde  está 

inserido. 

 Os estudos sobre Currículo evidenciam-se a partir das décadas de 1960 e 

1970, mais especificamente com o advento da Nova Sociologia da Educação (NSE); 

estes estudos apontaram a existência de diferentes níveis de currículos: formal, real 

e oculto. Com esses estudos foi possível identificar porque os alunos aprendem ou 

não aprendem, o que está muito além do determinado nas grades curriculares. Foi 

detectada a interferência de outros fatores nos processos de ensino aprendizagem. 

O currículo formal é estabelecido pelos sistemas de ensino. O currículo formal ou 

oficial expressa as diretrizes normativas prescritas institucionalmente, as diretrizes 

curriculares estabelecem objetivos, conteúdos das áreas ou das disciplinas. 
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 O currículo real ou experienciado é o que acontece no cotidiano na sala de 

aula. É a execução do plano de ensino. Além de ser o currículo que sai da 

experiência dos professores e o como os professores utilizam o currículo formal. O 

currículo oculto trata-se de todas as atividades escolares que acontecem de fato, 

porém não aparecem no planejamento. É oculto porque tais atividades, 

experiências, existem em várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, 

percepções, que estão presentes no meio social e escolar. A esta denominação de 

currículo referem-se também as influencias que afetam a aprendizagem dos alunos 

e o trabalho proveniente das experiências culturais do professor. 

 Logo, esses três níveis curriculares demonstram uma intervenção externa à 

escola, uma vez que o Currículo começa a ser construído na esfera politica e 

administrativa do sistema escolar. Quando chegam à escola são trabalhados de 

acordo com critérios, valores e comportamentos existentes na cultura. Estes níveis 

estão entrelaçados e chegam à escola; o Currículo é, enfim, construído por 

professores e chegam aos alunos, onde novamente os fatores culturais, 

socioeconômicos irão interferir. O Currículo passa por transformações até a sua 

efetivação em sala de aula, essas mudanças demonstram a autonomia da escola 

perante as suas escolhas. O currículo real obriga a escola a considerar a cultura 

proposta pelo currículo formal e as situações de fato vividas na escola e nas salas 

de aula (LIBÂNEO, 2001). 

 

4.1 O CURRÍCULO EM DIVERSAS CONCEPÇÕES 

   

As concepções de Currículo são concepções de educação construídas 

historicamente, ou seja, a realidade social, a cultura, o momento politico, econômico, 

as relações entre conhecimento científico e conhecimento popular, as formas de 

organização escolar, as politicas educacionais e outros fatores de determinada 

época revelam as tendências educacionais e, portanto, revelam também as 

concepções de currículo, tais como as abaixo citadas (LIBÂNEO, 2001). 

 

4.1.1 O Currículo Tradicional 

 

Nesta concepção de currículo, as disciplinas são compartimentadas, possuem 
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caráter livresco e verbalista, não existem ligações entre a escola e a comunidade, 

trata-se de ensino baseado na transmissão do conhecimento. O aluno nesta 

concepção é visto como incapaz de produzir conhecimentos. Um sujeito 

armazenador de informações. O currículo é reduzido a um conjunto de disciplinas a 

serem passadas aos alunos, organizadas em uma grade curricular, sem conexões 

com a realidade local e cultural do aluno que está formando. 

 

4.1.2 O Currículo Tecnicista 

 

Trata-se uma proposta curricular voltada para o desenvolvimento de 

habilidades especificas que estão a serviço do mercado de trabalho; no Currículo 

Tecnicista os professores não discutem o que ensinar, pois conteúdos são 

previamente selecionados por especialistas, bem como metodologias e forma de 

avaliar estão também prescritas, levando o professor apenas a se preocuparem no 

como irão ensinar.  

Este tipo de Currículo desenvolve-se em torno da formação de técnicos, 

utilizando os recursos mais sofisticados, atualmente computadores e mídias. Esta 

corrente também tem sido denominada de Tecnicismo Educacional, identificando o 

ensino com métodos e tecnologia educativa, isento de qualquer consideração em 

torno das finalidades, valores e etc. O Currículo Racional-Tecnológico sofre 

inúmeras críticas por sua preocupação restringir-se ao saber-fazer, sem acentuar os 

saberes, as atitudes e os processos cognitivos. 

 

4.1.3 O Currículo Construtivista  

 

O Currículo Construtivista sofre influencias do biólogo suíço Jean Piaget que, 

ao estudar o desenvolvimento humano e descrevê-lo em etapas ou estágios, 

contribuiu para que o campo educacional voltasse sua atenção para a construção 

do conhecimento, que partiria de condições pré-determinadas internamente no 

indivíduo, não desconsiderando, no entanto, a influência ambiental. O professor 

nestas condições organiza e facilita a aprendizagem, criando situações para que o 

aluno construa seu próprio conhecimento. O currículo deve conter atividades de 

acordo com o nível de desenvolvimento intelectual dos alunos.  
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4.1.4 O Currículo Histórico-Social  

  

     Nesta abordagem curricular existem correntes que divergem entre si. 

Algumas enfatizam questões politicas no processo de formação, outras defendem a 

relação pedagógica como mediação da formação política. Nesta segunda corrente a 

educação é responsável por desenvolver a capacidade de cada aluno aprender, 

formar-se cidadão crítico da sua própria realidade. As abordagens críticas são 

convergentes devido à concepção de ensino adotadas por cada uma e como essa 

concepção ajuda a transformar a sociedade. O Currículo Oculto é considerado 

importante para estas correntes. 

 

4.1.5 O Currículo Integrado 

 

     O Currículo Globalizado busca a superação da fragmentação entre as 

disciplinas, assim surgindo à interdisciplinaridade como integrante deste currículo. A 

interdisciplinaridade aliada a globalização, buscam integrar conhecimentos e 

experiências que facilitem a compreensão mais crítica e reflexiva da realidade. É 

adotado o currículo experiencial, onde existem espaços para a construção e 

reconstrução das experiências e conhecimentos próprios da comunidade dos 

educandos. Essa ação é orientada mediante a construção de projetos. Nesta 

abordagem é dada a importância para o currículo real e oculto. 

Entendemos, assim, que o professor precisa estar ciente de que seu papel é 

o de fazer seu planejamento a partir de um diagnóstico da realidade, concretizado 

nos seus elementos constitutivos: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Os 

objetivos partem da visão mais abrangente dos documentos legais, como a LDB e 

os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a partir destes o professor seleciona 

os conteúdos, que são os básicos, mínimos e aqueles selecionados de acordo com 

a realidade social experienciada pelo aluno, definindo, então, a sua metodologia de 

ensino, por meio de métodos, técnicas, estratégias e recursos didáticos, e a forma 

de sua avaliação, a fim de retomar seu planejamento, buscando a melhor forma de 

conduzir seu aluno dentro do Currículo, por meio de seu planejamento, que busca 

desenvolver as áreas cognitiva, afetiva e psicomotora, planejando objetivos e 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, para a formação integral do 
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aluno, que inclui o exercício pleno da cidadania, a formação profissional para o 

mundo do trabalho e o desenvolvimento de valores, atitudes e ética.   
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4.2 AS ADEQUAÇÕES CURRICULARES EM ATENDIMENTO ÀS NEE 

 

O pensar pedagógico diante da Educação Especial e sobretudo da inclusão, 

leva aos diversos questionamentos e até mesmo conflitos no sentido dos alunos 

não estarem somente matriculados no ensino comum, mas no respeito às suas 

necessidades, ao suporte necessário à ação pedagógica e ainda de que forma 

estão sendo utilizadas às adaptações curriculares para às pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

Sabe-se que a Educação Especial não é mais concebida como um sistema 

educacional paralelo, mas como um conjunto de medidas que a escola comum põe 

a serviço de uma resposta adaptada à diversidade dos alunos. Neste contexto, 

surge a necessidade de se pensar num currículo para a escola inclusiva, onde 

estejam implícitas as adaptações curriculares que são consideradas estratégias e 

critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação 

educativa escolar às necessidades particulares de cada um.  

A escola precisa ser organizada de forma a garantir que cada ação 

pedagógica, resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de 

cada aluno. A escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada 

um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a 

cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Uma escola somente 

poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada, para favorecer a cada 

aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social ou 

qualquer outra situação. 

  

[...] todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas 
devem reconhecer e responder as necessidades de seus alunos, 
acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de currículo 
apropriado, modificações organizacionais, estratégicas de ensino, uso de 
recursos e parcerias com a comunidade (...) dentro das escolas inclusivas, 
as crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber 
qualquer apoio extra que possam precisar, para que lhes assegure uma 
educação efetiva [...] (UNESCO, MENDES, 2002, p. 75). 
 

A adaptação curricular, feita por um professor, para um aluno especifico, é 

válida apenas para esse aluno e para esse momento e funciona como instrumento 

para programar uma prática educativa para a diversidade e devem responder a uma 
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construção do professor em interação com o coletivo de professores da escola e 

outros profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social. Ao 

professor deverá ser assegurado o suporte necessário para que em sala de aula 

possa disponibilizar de todos os meios, métodos, técnicas e recursos a fim de 

garantir ao aluno de necessidades especiais, todas as possibilidades para o seu 

desenvolvimento. Os tipos de estratégias que são necessárias a fim de permitir que 

todos os alunos, participem integralmente das oportunidades educacionais, com 

resultados favoráveis, dentro de uma programação tão normal quanto possível, são 

reveladas, pelas necessidades especiais dos mesmos.  

Para tanto, com a intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional 

que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê origem a uma transformação 

positiva no sistema educativo brasileiro, foi possível elaborar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1999), procurando de um lado, respeitar diversidades 

regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras. Com isso, propôs criar condições, nas escolas, que 

permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania, na qual 

mencionam: compreender a cidadania como participação social e política, 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, conhecer e valorizar a pluralidade brasileira, perceber-se integrante, 

dependente e agente transformador do ambiente e questionar a realidade.  

A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta que 

representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos 

e de oportunidades educacionais para todos, em um ambiente educacional 

favorável. Impõe-se como uma perspectiva a ser pesquisada e experimentada na 

realidade brasileira, reconhecidamente ampla e diversificada. As concepções do 

currículo inclui portanto, desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos 

filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos e referenciais 

técnicos e tecnológicos que a concretizam na sala de aula. Relacionar princípios e 

operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. Essas noções de projeto 

pedagógico da escola e de concepção curricular estão intimamente ligadas à 

educação para todos que se almeja conquistar. Em última instância, viabilizam a sua 

concretização.  
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O projeto pedagógico tem um caráter político e cultural e reflete os interesses, 

as aspirações, as dúvidas e as expectativas da comunidade escolar. Devem 

encontrar reflexo na cultura escolar e na expressão dessa cultura, ou seja, no 

currículo. O projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para definir a 

prática escolar, deve orientar a operacionalização do currículo, como um recurso 

para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, considerando-se 

os seguintes aspectos: a atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos 

alunos; a identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a 

priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação; a adoção de currículos 

abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma concepção 

uniforme e homogeneizadora de currículo; a flexibilidade quanto à organização e ao 

funcionamento da escola, para atender à demanda diversificada dos alunos; e, a 

possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros, não 

convencionais, para favorecer o processo educacional.  

Essa concepção coloca em destaque a adequação curricular como um 

elemento dinâmico da educação para todos e a sua viabilização para os alunos com 

necessidades educacionais especiais: não se fixar no que de especial possa ter a 

educação dos alunos, mas flexibilizar a prática educacional para atender a todos e 

propiciar seu progresso em função de suas possibilidades e diferenças individuais. 

 

4.2.1 Adaptações Curriculares de Grande Porte 

 

As adaptações curriculares são compreendidas como respostas educativas 

para a população com vistas a favorecer a todos os alunos atendidos, 

especialmente, aos que possuem algum tipo de necessidade especial. As 

adaptações de grande porte são aquelas que têm como competência e atribuições 

as ações de instâncias político-administrativas superiores que de alguma forma 

exigem modificações com natureza em nível político, administrativo, financeiro e 

burocrático. Essas são aqueles que dependem de ajustes com decisões superiores 

que extrapolam a área de atuação específica dos professores, mas sim de 

competência formal dos órgãos superiores da Administração Educacional Pública 

(BRASIL, 2000). 
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Para a realização das adaptações de grande porte são essenciais que alguns 

cuidados sejam realizados, tais como: a real necessidade do aluno, a relação entre 

competência curricular e proposta curricular regular, o desenvolvimento humano 

bem como de aprendizagem, entre outros. Por outro lado, devem ser precedidas de 

avaliação do aluno (competência acadêmica), análise do contexto escolar, 

identificação de elementos adaptativos necessários para o desenvolvimento, 

participação da equipe de apoio multiprofissional e registros documentais do acervo 

de informações individualizadas (BRASIL, 2000).  

Dentre as competências e atribuições a Secretaria Municipal de Educação e 

das diretorias das unidades escolares pode-se destacar o mapeamento da 

população a ser atendida, identificação das necessidades especiais, adaptar o 

currículo de forma a permitir o acesso e a participação de todos os alunos, 

planejamento das implementações das adaptações (de curto, médio e longo prazo) 

e adaptar os currículos (nos quesitos de atribuição e responsabilidade). 

Especialmente, as diretorias têm de permitir e prover suporte (administrativo, técnico 

e científicos) e flexibilizando de modo a atender a diversidade, adotar propostas 

curriculares para serem diversificadas e abertas, flexibilizar a organização da escola 

e viabilizar a formação dos professores especializados no processo educacional 

(BRASIL, 2000). 

Com relação às categorias de adaptações necessárias, especialmente, as de 

grande porte, tem-se: as adaptações de acesso ao currículo (criação de condições 

físicas, ambientais e materiais, aquisição de mobiliário específico, adaptação de 

material de uso comum em sala de aula, capacitação continuada dos professores e 

equipe multiprofissional envolvida no processo e a efetivação com vistas a garantir a 

interdisciplinaridade e transsetorialidade. No que se refere à adaptação a nível de 

objetivos tem-se: possibilidade de objetivos complementares ou alternativos serem 

introduzidos, ou seja, favorecendo o acesso dos alunos com deficiência para um 

convívio regular na vida escolar (em busca de possibilidades educacionais 

disponíveis (BRASIL, 2000). 

Ainda nas adaptações relacionadas com o conteúdo tem relação com os 

objetivos propostos no plano de ensino e trabalha com planos de modo a atender as 

necessidades especiais com pequenas ou significativas mudanças de acordo com 

as orientações da equipe de apoio. Das adaptações e métodos de ensino e didática 

refere-se a necessidades especificas de alguns alunos a respeito de aspectos 
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necessários para o seu processo de escolarização. Ainda nesse quesito é 

fundamental a participação tanto de professores do ensino regular e do ensino 

especial de modo a trocar informações a esse respeito. No quesito de adoção de 

sistema de avaliação, que tem como principal papel o de apontar quais conteúdos e 

processos o aluno ainda não conseguiu apreender no processo de ensino e 

aprendizagem (BRASIL, 2000). 

 

4.2.2 Adaptações Curriculares de Pequeno Porte 

No que tange às adaptações curriculares de pequeno porte são realizadas 

pelos professores os quais irão atuar diretamente com os alunos que possuam 

algum tipo de deficiência. Caberá ao professor realizar ações as quais visem 

estabelecer e organizar condições físicas, ambientais e materiais, auxiliar no 

processo de comunicação e interação do aluno com os demais membros da escola 

e favorecer sua participação nas ações realizadas, atuar para a aquisição de 

equipamentos e recursos materiais necessários, adotar sistemas alternativos de 

avaliação bem como no processo de ensino e aprendizagem e favorecer a redução 

de sentimentos de inferioridade ou fracasso (BRASIL, 2000). 

Com relação aos alunos os quais apresentem necessidades especiais visual 

têm-se algumas orientações importantes na prática do professor em sala de aula e 

nos ambientes escolares, tais como: posicionar o aluno favorecendo a oitiva do 

mesmo, dispor o mobiliário visando favorecer a sua locomoção e evitando possíveis 

acidentes, dar explicações verbais sobre o material utilizado em sala de aula, atuar 

oferecendo suporte físico, verbal e até mesmo de instrução para a locomoção do 

aluno (orientação espacial e mobilidade, por exemplo), utilizar materiais adaptados 

disponíveis na instituição, entre outras atividades com vistas a tornar o processo 

educativo agradável e produtivo (BRASIL, 2000). 

Referente ao atendimento ao aluno com necessidade especial auditiva há 

uma relação interessante diante de LIBRAS e da Língua Portuguesa, ou seja, o 

deficiente irá aprender a língua base que será a primeira e apesar da não 

obrigatoriedade deverá aprender a segunda, já que essa é essencial para o sucesso 

acadêmico. Nesse sentido, elas devem ser oferecidas paralelamente e as escolas 

bilíngues são partes essenciais nesse processo. A questão da falta da oralização na 

formação será um desafio para o professor bem como a dificuldade do mesmo em 
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se relacionar com os colegas, e por isso, é fundamental que a LIBRAS possa ser 

dividida entre esses. Por outro lado, o professor deverá conhecer de forma 

aprofundada a língua dos alunos com necessidade especial auditiva, bem como 

possuir à sua disposição um intérprete (BRASIL, 2000).  

Diante da deficiência mental, é fundamental que o professor adote a prática 

de compreender os conhecimentos já adquiridos do aluno para se basear no ponto 

de partida frente ao processo de ensinar (visando a ampliação e aquisição de novos 

conhecimentos). Alguns cuidados deverão ser tomados, como por exemplo: colocar 

o aluno próximo ao professor visando obter atenção do mesmo, estimular o 

desenvolvimento de ações de comunicação bem como interação tanto com o 

ambiente como com os colegas de sala de aula, estimular ações de auto-cuidado, 

estimular a realização das atividades escolares, ampliar a autonomia do aluno, entre 

outras atividades (BRASIL, 2000). 

A inclusão escolar, portanto depende de substituir fatores para ser efetivada, 

um deles é a formação docente inicial e continuada. Acreditamos que os professores 

devem estudar sobre a temática continuamente para dar início, às transformações 

necessárias ao Currículo. A escola por sua vez, deve se preocupar com a inclusão 

de fato a partir das avaliações profissionais de seus professores e gestores, para 

então fazer com segurança as adaptações curriculares. Então podemos acreditar na 

Inclusão Escolar como uma realidade possível para além das legislações e das 

políticas públicas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho visou discutir as práticas curriculares diante da inclusão 

escolar e o objetivo geral tratou-se de uma pesquisa bibliográfica que inicialmente 

discutiu a questão da educação especial e da inclusão contextualizando fatores 

históricos tendo como principais fontes, alguns pesquisadores no contexto da 

educação especial. Sendo que se discutiu os aspectos históricos e os legais a 

respeito da temática; em seguida, foram analisadas as políticas públicas para a 

educação com enfoque da administração pública federal, estadual e municipal.  

Ainda analisando, bibliograficamente, a temática foi discutido o atendimento 

educacional especializado com a presença da conceituação do AEE e sua política 

educacional, a sala de recursos multifuncionais e suas possibilidades educacionais, 

dos objetivos educacionais e como se organiza o trabalho pedagógico na SRM. E 

em seguida, os currículos e as adaptações necessárias para esse público específico 

foram discutidos aspectos do currículo tradicional, tecnicista, construtivista, histórico-

social, integrado e adequações curriculares (de pequeno e grande porte). 

Pode-se perceber que ainda há uma necessidade de publicações a respeito 

da temática, especialmente, com relação às Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM) e dos parâmetros de utilização adequada desses espaços. As discussões a 

respeito das práticas curriculares se baseiam mais em aspectos legais e produções 

desse contexto do que propriamente situações e fatos reais do cotidiano dos alunos 

com algum tipo de necessidade especial. Portanto, há uma iminente necessidade de 

produções científicas tais como esta que se encontra em presente discussão, fato 

que valoriza a atuação da acadêmica em questão. 
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