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RESUMO

Esta monografia teve como tema principal as adequações curriculares e a acessibilidade e tem 
por objetivo analisar as concepções quanto ao currículo e suas adaptações, tendo em vista os 
documentos legais e teóricos que regulamentam e fundamentam as adaptações em uma escola 
inclusiva.  O  presente  estudo,  de  abordagem  qualitativa,  do  tipo  pesquisa  exploratória  e 
descritiva, utilizou como instrumento de coleta de dados questionários que foram aplicados às 
professoras que atuam ou não com alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e 
também com a coordenação da escola eleita para essa pesquisa, além da observação do espaço 
escolar. Foi investigado se as adequações na escola e no currículo estão de fato ocorrendo. 
Como aporte teórico utilizou-se os seguintes autores: Guebert (2007) Carvalho (2004), Cunha 
(2015) e Gil  (2014).  A partir  das análises dos questionários,  que foram respondidos pelas 
professoras e pela coordenação, foi possível perceber que existe a preocupação em realizar as 
adequações necessárias para o desenvolvimento do aluno com NEE, sendo que a colaboração 
de toda a comunidade escolar é primordial para que essa transformação ocorra. A partir dos 
estudos teóricos e da aplicação dos instrumentos, pretendemos conhecer a trajetória e política 
da  educação  quanto  aos  alunos  com Necessidades  Educacionais  Especiais  e  dessa  forma 
percebemos que as adequações  curriculares  e a  acessibilidade estão ainda em processo de 
construção e implantação nas escolas.

Palavras-Chave: Acessibilidade. Adaptações Curriculares. Inclusão.



HERNANDEZ,  Nêdia  Maria  Bordignon  da  Silva.  Los  estudiantes  de  inclusión  con 
Necesidades Educativas Especiales : estudio teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares 
en  una  escuela  de  Porto  Velho  .  Porto  Velho  -  RO,  2015.  49f.  Monografia  (graduação). 
Departamento  de  Ciências  da  Educação.  Universidade  Federal  de  Rondônia,  Porto Velho, 
2015. 

ABSTRAT

Este trabajo tuvo como tema principal las adecuaciones curriculares y la accesibilidad y los 
objetivos de analizar las concepciones sobre el plan de estudios y sus adaptaciones, dados los 
documentos  legales  y  teóricos  que  regulan  y  establecen  las  adaptaciones  en  una  escuela 
inclusiva. Este estudio de abordaje cualitativo, como exploratoria investigación y descriptiva y 
se utiliza como instrumento de recolección de datos de los cuestionarios se aplicaron a los 
docentes que trabajan o no con los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y 
también con la coordinación de la escuela elegida para esta investigación, además de observar 
el entorno escolar. Se investigó si los ajustes en la escuela y el plan de estudios son de hecho 
ocurre.  Como  se  utilizó  contribución  teórica  de  los  siguientes  autores:  Guebert  (2007) 
Carvalho (2004), Cunha (2015) y Gil (2014). A partir del análisis de los cuestionarios, que 
fueron contestadas por los maestros y la coordinación, se reveló que existe preocupación en 
hacer los ajustes necesarios para el desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, con la colaboración de toda la comunidad escolar es de suma importancia para este 
la  transformación  que  se  produzca.  A  partir  de  los  estudios  teóricos  y  aplicación  de  los 
instrumentos, queremos conocer la historia y la política de la educación como estudiantes con 
necesidades educativas especiales y así dimos cuenta de que las adecuaciones curriculares y la 
accesibilidad se encuentran todavía en el proceso de construcción e implementación en las 
escuelas.

Palabras clave: Accesibilidad. Adaptaciones Curriculares. Inclusión.
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1 INTRODUÇÃO

Considerando que a inclusão social é um elemento primordial em nossa sociedade e, 

em consequência, deve ser celebrada já nas escolas de Ensino Fundamental, oportunidade em 

que se forma a personalidade e a cultura das futuras gerações de nosso país, faz-se necessário 

disseminar uma consciência em que as crianças e adolescentes percebam que não há lugar para 

preconceito em nosso grupo social.

Para  efeito  de  estudos,  há  três  paradigmas  sobre  a  Educação  Especial,  sendo  o 

primeiro deles, a Segregação, que antecede o século XX e é marcada pela exclusão sofrida 

pelas  pessoas  com  qualquer  tipo  deficiência.  As  mesmas  eram  excluídas  e  consideradas 

incapazes de aprender e por esse motivo não iam à escola e, com isso, também acabavam 

sendo marginalizadas.

O segundo paradigma é a Integração. Conforme Veríssimo (2001) a integração na 

contemporaneidade surge com as reformas ocorridas na educação. Manifesta-se em oposição à 

prática de exclusão social, no que se refere à forma preconceituosa com que os indivíduos, 

com alguma necessidade especial, eram vistos em nossa sociedade, sendo taxados de inválidos 

e inúteis para trabalhar e/ou frequentar escolas, que não fossem específicas para cada tipo de 

necessidade especial.

Ainda segundo Veríssimo (2001), haja vista que essas práticas estão ultrapassadas a 

Integração Social,  nas últimas décadas,  tem sido um dos temas mais  discutidos no Brasil. 

Também sobre a integração,  Carvalho (2004, p. 68) nos fala que,  no sentido conotativo e 

denotativo da palavra, integração nos remete a ação que a escola fará com o educando com 

necessidades especiais. Não é a mesma coisa que apenas incluí-lo na escola, mas sim agir com 

ele, observar suas necessidades, em todos os sentidos, senti-lo incorporado normalmente e, 

para a autora, existem afirmativas distorcidas sobre a integração, como podemos verificar no 

texto:

Insisto  que,  em  nossas  práticas  narrativas  temos  que  levar  em  considerações 
aspectos  denotativos  e  os  conotativos  dos  vocábulos  que  empregamos  e  que 
permitem decodificações equivocadas, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do 
ponto de vista das ações a serem desencadeadas. É preciso, portanto, tomar cuidado 
com as afirmativas do tipo “estamos na era da inclusão, pois a da integração foi 
superada” ou “a inclusão é incompatível com a integração”, etc.
Em minhas  experiências  atuais,  a  interpretação  dessas  mensagens  pelos  colegas 
educadores-  e  que  não  conhecem a  trajetória  da  educação  especial  inclusiva-  é: 
“precisamos incluir, colocar nas turmas do ensino regular, sem nos preocuparmos 
com a integração, pois ambas são incompatíveis...”
Com  esse  sentido  conotativo  forma-se,  no  imaginário  coletivo  deles,  uma 
representação social equivocada e prejudicial, pois parece que o fato de qualquer 
aluno com necessidades especiais constar da turma, estar inserido, figurar dentre os 
outros...é  suficiente,  dispensando-se  as  ajudas  e  apoios  necessários  para  sua 
integração  (interação)  com os  colegas  e  com os  objetos  do  conhecimento  e  da 
cultura.

A Integração  poderá  promover  a  normalização  da  educação,  que  possibilitará  aos 

Educandos com Necessidades Especiais a convivência com crianças e adolescentes em escolas 
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que oferecem as mesmas condições de vida dos alunos sem necessidades especiais.  Nesse 

sentido no texto do MEC (Apud De Luca, 2002) considera-se que a Normalização é um:

(...) princípio que representa a base filosófico-ideológica da integração. Não se trata 
de normalizar  as  pessoas,  mas sim o contexto em que se desenvolvem, ou seja, 
oferecer, aos portadores de necessidades especiais, modos e condições de vida diária 
o mais semelhante possível às formas e condições de vida do resto da sociedade 
(MEC/SEESP,1994:22).

É nesse mesmo sentido, também sobre normalização, que Mantoan (Apud Pinheiro, 

2010) afirma o seguinte:

(…)  a  normalização  visa  tornar  acessíveis  às  pessoas  socialmente  desvalorizadas 
condições e modelos de vida análogos aos que são disponíveis de um modo geral ao 
conjunto de pessoas de um dado meio ou sociedade (1997b, p.120).

Um  grupo  de  profissionais  da  Escandinávia  foi  quem  introduziu  a  proposta  de 

integração  na  Educação  Especial.  Essa  nova  forma de  ideologia  da  educação  passa  a  ser 

conhecida  como Principio  da Normalização  (Wolfensberger,  1972 apud Veríssimo,  2001). 

Mesmo sendo uma ideologia nova, o conceito de integração escolar está sendo considerado 

ultrapassado e a proposta mais “moderna”, nos países ditos de Primeiro Mundo, é a da escola 

inclusiva,  dentro  do  movimento  pela  inclusão  total  (Inclusion  International,1996,  apud 

Veríssimo, 2001).

O terceiro paradigma é o da Inclusão que, segundo Brasil (2006, p.12), iniciou nos 

Estados Unidos,  em 1975, quando o governo, tentando diminuir  os  efeitos  do pós-guerra, 

assegurou os direitos e oportunidades a todos os cidadãos, viabilizando, com isso, o ingresso 

de alunos com deficiência nas escolas comuns. 

Para Mantoan (2002) a inclusão total é quase impossível, pois quanto maior o grau da 

deficiência, maior é a discriminação sofrida. Nesse contexto, podemos perceber a dificuldade 

encontrada de inserir os educandos com necessidades especiais no ambiente escolar, pois é 

necessário haver uma transformação capaz de atender as necessidades de todos os alunos da 

escola, como podemos perceber no texto do MEC (2003, p. 24):

Embora  os  sistemas  educacionais  tenham  a  intenção  de  realizar  intervenções 
pedagógicas  que  propiciem às  pessoas  com  necessidades  especiais  uma  melhor 
educação, sabe-se que a própria sociedade ainda não alcançou níveis de integração 
que favoreçam essa expectativa.

Nossa  proposta,  neste  trabalho,  é  fazer  um  levantamento  sobre  questões  como 

adequações  curriculares  e  acessibilidade,  tendo  em vista  as  dificuldades  encontradas  para 

receber os alunos com necessidades especiais, sendo que esses alunos apresentam limitações 

diversificadas e a escola deve estar preparada para atendê-los de forma adequada, dando-lhes 

um atendimento de qualidade.

Organizamos o presente trabalho em três capítulos, sendo o primeiro a apresentação da 

temática,  os  objetivos  e  a  apresentação  do  trabalho.  No  segundo  capítulo,  tratamos  dos 
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procedimentos metodológicos da pesquisa, quando abordaremos o tipo de pesquisa realizada e 

seu objetivo. Já no terceiro capítulo apresentamos o referencial teórico, o qual apresenta um 

pouco da história das pessoas com necessidades especiais, as políticas públicas referentes aos 

educandos com NEE e a importância da mediação. No quarto capítulo,  trataremos sobre a 

coleta  de  dados  e  o  resultado  da  pesquisa  realizada.  O  trabalho  é  finalizado  com  as 

considerações finais.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Haja vista a definição de pesquisa como sendo, segundo Gil (2014, p. 26), “o processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico” e, ainda, segundo esse autor, 

tendo a pesquisa o objetivo fundamental de “descobrir respostas para problemas mediante o 

emprego  de  procedimentos  científicos”,  definimos,  para  este  trabalho,  uma  metodologia 

baseada na realização da pesquisa por meio do método indutivo. Segundo Antonio Carlos Gil 

(2014) esse método é o inverso do método dedutivo, pois parte do individual e coloca o geral 

como sendo o produto alcançado com o trabalho de coleta de dados particulares. 

Ainda segundo Gil (2014, p. 10):

 

De  acordo  com  o  raciocínio  indutivo,  a  generalização  não  deve  ser  buscada 
aprioristicamente,  mas  constatada  a  partir  da  observação  de  casos  concretos 
suficientemente confirmadores  dessa realidade.  Constitui o método proposto pelos 
empiristas  (Bacon,  Hobbes,  Locke,  Hume),  para  os  quais  o  conhecimento  é 
fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios 
preestabelecidos. Nesse método, parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas 
causas  se deseja conhecer.  A seguir,  procura-se compará-los com a finalidade de 
descobrir as relações existentes entre eles. Por fim, procede-se à generalização, com 
base nas relações existentes entre eles. Por fim, procede-se à generalização, com base 
na relação verificada entre os fatos ou fenômenos.

Considerando a necessidade de levantar dados para a realização desse tipo de Método 

de Pesquisa, Visitamos uma escola de Porto Velho e,  também nessa mesma oportunidade, 

realizamos entrevistas com a coordenação e com professores que trabalham diretamente com 

os educandos com necessidades especiais. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal 

em Porto Velho, no estado de Rondônia, durante o segundo semestre de 2015. A escola, objeto 

dessa pesquisa, foi escolhida por ser inclusiva e assim responder aos questionamentos deste 

projeto.

Para  tanto,  foram feitas  perguntas  direcionadas  para  levantar  dados  sobre  práticas 

docentes, as condições de acessibilidade das escolas e as adequações curriculares quanto ao 

planejamento e a avaliação, conforme questionários constantes dos Apêndices 1, 2 e 3.

Em relação ao nível de pesquisa, realizamos uma pesquisa descritiva, haja vista que 

buscamos criar um quadro em que se possa perceber a situação na qual se encontra a escola 

pesquisada. 

No intuito de levantar dados que possibilitassem a realização dessa pesquisa, fizemos 

uma análise  sucinta  sobre os seguintes aspectos do ambiente educacional:  a adequação do 

currículo para o atendimento  aos  educandos com necessidades  especiais;  o  PPP da escola 

visitada; e o cumprimento das legislações que tratam das condições de acessibilidade que as 

escolas devem oferecer aos educandos com Necessidades Educacionais Especiais.

2.1 Justificativa
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Acreditamos que este trabalho justifica-se pois, de acordo com Guebert (2007, p. 21), 

alguns pensadores,  tais  como: Francis  Bacon,  John Locke, Jean Jaques Rousseau,  Charles 

Darwin, Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey, afirmam que a escola deve 

enfatizar a interação entre o indivíduo e a sociedade, sendo o ambiente escolar o  locus que 

poderá dar subsídios para que o estudante possa construir seus pensamentos e ações.

Guebert  (2007)  afirma,  ainda,  que  é  com a  utilização  de  uma  análise  baseada  na 

filosofia  pragmática,  que  poderemos  perceber  se  a  escola  atende  a  necessidade  de  que  o 

processo de educação seja criativo, consciente, real e, principalmente, individual. Haja vista 

que  em  uma  análise  em  que  se  utilize  de  uma  visão  pragmática  deve-se  considerar  as 

experiências vividas e reelaboradas, para que assim ocorra um processo de transformação que 

venha a gerar uma nova cultura social. É nesse sentido que a autora nos diz que (2007, p. 21):

Esse  processo  (a  inclusão)  necessita  de  ações  eficazes  que  garantam  os 
desenvolvimentos  intelectual,  social,  afetivo  e  profissional  da  clientela  a  que  se 
destina.  Para  tanto  faz-se  necessário  subsidiá-lo  com  uma  filosofia  que  inter-
relacione  as  situações  existentes  com  os  ideais  necessários,  de  modo  que, 
qualitativamente,  compreenda  a  diversidade  nos  diferentes  serviços  educacionais 
existentes,  seja  no  ensino  regular,  seja  no  especial.  Observamos  que  o  processo 
inclusivo ainda está em fase de discussão, o que possibilita a associação de ideias 
com  situações  reais,  assim  atendendo  ao  princípio  do  pragmatismo,  que  tem  a 
experiência e o pensamento como instrumentos para a transformação. Consideramos, 
no entanto, que essa mudança só ocorre quando há consciência da ação pedagógica e 
qualidade na formação dos professores atuantes no sistema educacional.

Assim,  pode-se perceber  que a  proposta  de inclusão,  de acordo com o que afirma 

Guebert (2007), fundamenta-se em práticas pedagógicas baseadas em uma filosofia em que se 

tenha como objetivo a construção de igualdade de condições para todos, tanto no que se refere 

ao atendimento educacional, quanto ao que se refere ao atendimento profissional, buscando 

dar oportunidade de acesso e vislumbrando a permanência dos Educandos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Educacional Brasileiro. Porém, conforme também nos diz 

Guebert (2007, p. 22): “existem vários problemas referentes ao ensino que são vivenciados nas 

escolas brasileiras,  a começar  pela falta de infraestrutura para atender  às necessidades dos 

alunos – independentemente do seu nível de ensino e limitação”.

É  com  base  no  que  nos  diz  Guebert  (2007)  sobre  a  filosofia  pragmática  que, 

considerando as leis que procuram garantir uma educação de qualidade a todas as pessoas, 

entre elas as com NEE, consideramos que é importante e necessário que se faça análises sobre 

as condições em que as escolas funcionam, possibilitando, com isso, o levantamento de dados 

que auxiliem na percepção a respeito das condições em que nossos estudantes encontram-se, 

principalmente nos aspectos relativos a oferta de uma educação de qualidade às crianças com 

necessidades especiais.

 Portanto,  o objetivo deste estudo é o de analisar  as condições  de acessibilidade  e 

mostrar  que é primordial  que a comunidade escolar  dê maior  atenção aos educandos com 

necessidades  especiais.  Acreditamos  que  com  essa  conscientização  os  alunos  com 

necessidades especiais tenham acesso aos mesmos níveis de educação oferecidos a todos os 
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alunos  e,  com  isso,  possam  alcançar  as  condições  necessárias  para  o  seu  pleno 

desenvolvimento cognitivo.

É considerando essa premissa básica que, com este trabalho, buscamos levantar dados 

que auxiliem na percepção sobre as condições de nossos estudantes com NEE e ainda, com 

isso, buscamos contribuir para melhorar os processos de inclusão de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais.

Nesse sentido, fizemos uma análise dos dados estatísticos dos questionários aplicados, 

bem como dos dados levantados com a observação do ambiente escolar e a realização de uma 

entrevista  com  professores  que  trabalham  com  Educandos  com  Necessidades  Especiais, 

oportunidade em que serão consideradas as reais condições em que se desenvolvem as práticas 

metodológicas voltadas ao ensino dos alunos com NEE.

2.2 Formulação do Problema

A  Constituição  Federal  assegura  aos  estudantes  com  Necessidades  Educacionais 

Especiais o direito à educação no ensino regular. Para isso, entendemos que é necessário que 

tanto as instituições quanto os professores estejam preparados para atender aos alunos com 

Necessidades  Educacionais  Especiais   -  NE.  Considerando  essa  premissa,  neste  trabalho, 

fizemos  um levantamento  em que foram analisadas  as  condições  de uma escola de Porto 

Velho  em  relação  às  adequações  curriculares  e  as  condições  físicas  de  acessibilidade 

necessárias aos alunos com NE.

2.3 Objetivo Geral

Com este trabalho, pretendemos comprovar a hipótese de que no Sistema de Ensino 

Público  da  cidade  de  Porto  Velho  existe  a  preocupação  com a  inclusão  dos  alunos  com 

Necessidades Educacionais Especiais e, ainda, para tanto, levantamos dados estatísticos, por 

amostragem, de tal forma que foi possível perceber que essa premissa é verdadeira. Tendo em 

vista que, segundo Antônio Carlos Gil, para o termo hipótese existem várias definições, dentre 

elas a proposta por Goode e Hatt (1969, p. 75. Apud. Gil. 2014, p. 41) que nos diz o seguinte: 

hipótese “é uma proposição que pode ser colocada a prova para determinar sua validade". É 

nesse sentido que faremos um levantamento de dados estatísticos dos questionários aplicados, 

com o intuito de testar a nossa teoria, considerando que, ainda de acordo com Gil (2014, p. 

41): hipótese “é uma proposição que se forma e que será aceita ou rejeitada somente depois de 

devidamente testada”.

2.3.1 Objetivos Específicos
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• Investigar,  tomando como subsídio a legislação em vigor,  como ocorrem as 

práticas  de  acessibilidade  na escola  investigada  em relação às  crianças  com Necessidades 

Educacionais Especiais;

• Verificar  a  capacitação  dos  docentes  da  escola  investigada,  em relação  aos 

métodos de ensino que contemplem aos alunos com NEE;

• Levantar  dados  que  possam contribuir  para  que  os  professores  percebam a 

importância das adequações curriculares e também das metodologias de ensino relativas aos 

estudantes com NEE.

2.4 Tipo de Pesquisa

Tendo como base Gil (2014), essa pesquisa pretende ser descritiva, pois tem baseia-se 

na descrição das características de determinada população ou fenômeno. Haja vista que se faz 

necessário  uma  caracterização  inicial  do  problema,  sua  classificação  e  sua  definição, 

constituindo, por isso, o modelo exploratório como o mais indicado nos primeiros estágios de 

toda pesquisa científica. Ainda segundo Gil (2014): “as pesquisas descritivas são justamente 

como as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática.”

 Depois do levantamento de dados iniciais, realizado com uma pesquisa exploratória, 

passamos para as modalidades constantes da metodologia. Pois, devido às características desse 

trabalho, o tipo de pesquisa definido em nossa metodologia é o mais apropriado ao projeto que 

realizamos com a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso.

2.5 População e Amostra

Para que fosse possível a elaboração deste trabalho de pesquisa, foi visitada uma escola 

de  Porto  Velho,  após  estarmos  de  posse  da  devida  autorização,  oportunidade  em  que 

procuramos fazer entrevistas com o maior número possível de professores, principalmente os 

que trabalham diretamente com Educandos com Necessidades Educacionais Especiais, para 

que, dessa forma, a nossa amostra chegasse o mais próximo possível das reais condições dos 

Educandos com NEE, naquela escola de Porto Velho.

2.6 Procedimentos para Coleta de Dados

Os dados relativos à acessibilidade e às adaptações curriculares, implementadas na 

escola,  foram  captados  com  a  aplicação  de  um  questionário  com  perguntas  objetivas  ao 

coordenador(a)  e  professores,  oportunidade  em que  procurei  levantar  o  maior  número  de 

dados possível. Além disso, também foi realizada uma observação in loco do ambiente físico 

educacional e uma análise das metodologias de ensino aplicadas aos educandos especiais.
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Todo o material produzido foi introduzido no corpus deste trabalho e gerou alguns 

dados  estatísticos  que  foram  devidamente  analisados  e  colocados  em  forma  de  gráficos, 

servindo de subsídio para a análise da situação em que se encontra a escola escolhida para este 

trabalho,  em relação à forma com que se dá o acolhimento  aos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais.

2.7 Participantes da Pesquisa

Foi realizada uma entrevista  estruturada com perguntas fechadas destinadas a cinco 

professores,  sendo  uma  professora  que  trabalha  na  sala  multifuncional,  bem  como  um 

questionário  fechado  aplicado  à  coordenadora  e  um questionário  fechado  aplicado  a  três 

professores que atuam com Educandos com Necessidades Educativas Especiais. Tendo, assim, 

um total de nove participantes da pesquisa.

 2.8 Etapas

A partir da ida na escola envolvida na pesquisa, fizemos a observação do espaço e, 

posteriormente, a entrevista informal com a Coordenadora, que respondeu ao questionário e 

disponibilizou o PPP da escola, o qual não se encontrava completo. Seguindo a pesquisa, foi 

entregue  o  questionário  fechado  aos  professores  que  não  atendem  crianças  com  NEE  e 

entrevista estruturada com os professores que atuam com alunos com NEE, bem como uma 

conversa  informal  com  a  professora  que  atende  na  sala  de  recursos  multifuncionais.  Na 

oportunidade também foram feitas fotografias da escola.

As entrevistas ocorreram na escola e duraram em média 25 minutos. Foi informado aos 

entrevistados que se tratava de uma pesquisa sobre acessibilidade e adequações curriculares e 

que não haveria divulgação dos nomes dos mesmos, sendo assim todos concordaram, ficando 

o anonimato mantido para a devida integridade dos entrevistados.

Os questionários foram aplicados a oito professores, sendo que alguns se encontravam 

na sala dos professores, outros na biblioteca, no momento em que acompanhavam os alunos 

para assistirem a um filme, e, também, à professora da sala de recursos multifuncionais, que 

respondeu a entrevista estruturada e também a conversa informal no momento do intervalo.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

A  base  teórica  subsidia-se  em  autores  que  pesquisam  questões  relacionadas  às 

adequações  curriculares,  acessibilidade  e,  também,  a  inclusão  dos  Educandos  com 

Necessidades Educacionais Especiais. Foram identificados autores que tratam dessa temática, 

a  partir  de  um estudo  bibliográfico.  Com isso,  foi  possível  tomar  ciência  de  conceitos  e 

definições referentes aos temas propostos neste trabalho. Os principais autores em que nos 

baseamos,  neste  trabalho  de  pesquisa,  foram:  Guebert  (2007),  aborda  o  tema  inclusão  e 

evidencia  os  aspectos  culturais,  políticos,  filosóficos  e  sociais,  com  a  contribuição  das 

diretrizes  sobre  educação  inclusiva;  Carvalho  (2004),  sobre  o  tema  inclusão,  destaca  a 

importância de haver mudanças nas práticas escolares,  sendo que nas escolas precisam ser 

revistas as ações  para que haja  transformação e o ambiente educacional  se torne aberto a 

todos; e Cunha (2015), que em seu livro discute propostas e práticas para a educação que 

acontece  no  espaço  escolar.  Os  autores  em  destaque  abordam  os  temas  de  estudo, 

proporcionando-nos uma maior compreensão de todo o processo envolvido, a história e as 

políticas no tocante a pessoas com necessidades especiais, e, também, na construção de uma 

sociedade,  em que a  escola  está  inserida,  aberta  para  a  inclusão.  Isso para  que  haja  uma 

transformação capaz de promover o acolhimento no tocante à educação.

3.1 O trato com a diversidade: do filicídio ao acolhimento

Existem muitos exemplos da barbárie disseminada contra os que causavam qualquer 

espécie de estranhamento ao longo da história. Em culturas nas quais as pessoas com algum 

tipo de deficiência  fossem consideradas  diferentes,  essas  eram,  simplesmente,  descartadas. 

Podemos  verificar  que  os  diferentes  recebiam  um  tratamento  bastante  preconceituoso  e, 

também,  a  modificação  cultural  que  foi  ocorrendo  lentamente  ao  longo  da  história,  por 

exemplo, segundo o que afirma Garcia (2011): 

Na antiguidade: em Esparta a criança ao nascer era levada até um conselho o qual 

observava se ela  nascera  com porte  de guerreiro,  sendo que se fosse considerado fraco o 

recém-nascido era  imediatamente  lançado em um precipício.  Já  na  Roma Antiga,  os  pais 

tinham o direito de sacrificar os filhos que nascessem com deficiência, mas muitas vezes eles 

eram criados em bordéis e para o serviço em tavernas ou para diversão em circos. 

Na Idade Média: com o surgimento e posterior aumento das cidades houve muitas 

doenças e epidemias. Os locais para o atendimento das pessoas com algum tipo de deficiência 

ou doentes eram mantidos agora pelos senhores feudais. Acreditava-se que as pessoas com 
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deficiência  encontravam-se  assim  por  algum  motivo  místico  ou  mágico,  ou  ainda  que  a 

deficiência era um castigo divino.

No  Renascimento:  século  XV  à  XVII,  houve  mudanças  socioculturais 

significativas, pois o avanço da ciência trouxe uma nova visão sobre os dogmas e crendices 

existentes.  Em alguns países da Europa são criados  locais  de atendimento  específico  para 

pessoas com deficiência. Começa a haver nesta fase uma valorização das pessoas deficientes.

A  partir  do  texto  de  Brasil  (2006,  p.  10),  podemos  verificar  a  trajetória  das 

primeiras experiências científicas que surgiram no século XVI:

A primeira tentativa científica de estudo das pessoas com deficiência surgiu no 
século  XVI  com  Paracelso  e  Cardano,  médicos  alquimistas  que  defendiam  a 
possibilidade  de  tratamento  da  pessoa  com deficiência.  Mas  a  consolidação  da 
concepção científica  sobre a deficiência só aconteceu no séc. XIX, com os estudos 
de Pinel, Itard, Esquirol, Seguim, Morel, Down, Dugdale, Froebel, Guggenbuehl, 
entre  outros,  que  passaram  a  descrever  cientificamente,  a  etiologia  de  cada 
deficiência, numa perspectiva clínica.

Ainda segundo Garcia (2011), no século XX, com as guerras, há uma preocupação 

dos países europeus e Estados Unidos em ter um atendimento mais qualificado e por esse 

motivo há o desenvolvimento de especialidades e programas de reabilitação. 

No Brasil, segundo Figueira (2008), a história não foi muito diferente. Os índios 

eliminavam as crianças que nasciam com deficiências e, também, excluíam as que sofressem 

de doenças que provocassem algum tipo de limitação. No século XIX, face às várias guerras e 

lutas  que  ocorreriam  no  Brasil,  houve  muitas  pessoas  que  foram mutiladas,  por  isso  foi 

fundado um asilo para acolhimento dessas pessoas, como podemos ver no seguinte trecho:

Foi  então  inaugurado  no Rio  de  Janeiro,  em 29 de  julho  de  1868,  o  Asilo  dos 
Inválidos da Pátria, onde seriam recolhidos e tratados os soldados na velhice ou os 
mutilados de guerra, além de ministrar a educação aos órfãos e filhos de militares 
(FIGUEIRA, 2008, p. 63).

No século XX, houve o avanço da medicina, as pessoas com deficiência eram tratadas 

em hospitais-escolas que faziam estudos e pesquisas em reabilitação. Foi criado o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos (1854) marcando assim a participação do governo e não mais 

apenas das famílias na assistência às pessoas com necessidades especiais.

Segundo Mazzota (apud. Brasil 2006, p.10) há três atitudes que marcam a história da 

Educação Especial  quanto ao tratamento  oferecido  às  pessoas  com deficiências,  conforme 

podemos ver no trecho:

A marginalização é caracterizada como uma atitude de descrença na possibilidade de 
mudança  das  pessoas  com  deficiência,  o  que  leva  a  uma  completa  omissão  da 
sociedade em ralação à organização de serviços para a população.
O  assistencialismo  é  a  atitude  marcada  por  sentido  filantrópico,  paternalista  e 
humanitário, porque permanece a descrença na capacidade de mudança do indivíduo, 
acompanhada pelo princípio cristão de solidariedade humana, que busca apenas dar 
proteção às pessoas com deficiência. 
A educação/reabilitação apresenta-se como uma atitude de crença na possibilidade de 
mudança  das  pessoas  com  deficiência  e  as  ações  resultantes  dessa  atitude  são 
voltadas para a organização de serviços educacionais.
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Podemos perceber que ao longo do tempo, as pessoas com algum tipo de deficiência, 

de alguma forma, foram discriminadas e banidas da sociedade. Hoje conquistaram seu espaço 

e provaram que podem, apesar de alguma restrição, superar barreiras.

3.2 A Legislação sobre Educação Especial e Inclusão

Em nível internacional, sobre os direitos das crianças com Necessidades Educacionais 

Especiais, surge, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com isso acontecem 

movimentos pela inclusão. No Brasil, em relação a Educação Especial, surge a Lei 4.024/61, 

que teve sua versão inicial  em 1948 e foi aprovada em 1961, afirmando em seu texto que 

deveria haver iguais oportunidades para todos, com isso atendendo, também, as pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais. 

Em 1975, nos Estados Unidos e em outros países, irrompe a possibilidade de entrada 

de alunos com Necessidades Educacionais Especiais  em classes comuns,  são aprovadas as 

modificações  curriculares  com  o  intuito  de  melhorar  a  aprendizagem  desses  alunos.  Os 

estudantes com Necessidades Educacionais Especiais são inseridos nas classes e são eles que 

devem se integrar à escola. 

A década de 1980 foi a época em que houve muitas discussões sobre a inclusão, como 

podemos destacar no texto de Guebert (2007, p.34): “em estudos recentes, os anos de 1980 são 

considerados  como  a  década  dos  tratados,  época  em  que  se  originaram  as  primeiras 

declarações e tratados defendendo o processo inclusivo”.

Sobre as  leis  referentes  ao  Educando com Necessidades  Educacionais  Especiais,  a 

Constituição Federal de 1988, no seu Art. 208, aborda o atendimento educacional às pessoas 

com NEE. Sendo assim, as escolas, sem exceção, devem estar preparadas para receber todos 

os  educandos,  quer  sejam comuns  ou especiais,  não  podendo de forma  alguma promover 

qualquer espécie de discriminação. Dessa forma a inclusão de pessoas com NE está garantida 

pela Constituição Federal.

No Brasil, ainda temos, em 1989, a aprovação da Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a 

integração social das pessoas com deficiência, prevendo a obrigação de oferta de ensino em 

estabelecimento público ao Educando com Necessidades Educacionais Especiais e a punição 

aos responsáveis pelo não oferecimento de matrícula a esses alunos.

Em 1990,  surge a  Declaração Mundial  sobre  Educação para Todos -  Jomtien,  que 

dispõe que todos têm direito a educação de qualidade. Ainda no ano de 1990, a Lei nº 8.069, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Capítulo IV, no seu Art. 

53, há o destaque de que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho.

 Em junho de 1994, realiza-se a Declaração de Salamanca, documento esse que solicita 

aos  Estados  que  reconheçam  as  condições  das  pessoas  com  Necessidades  Educacionais 

22



Especiais e assegurem a acessibilidade e a participação nos serviços e recursos, oferecendo, 

assim, suportes para tanto. Com destaque para os seguintes trechos: 

• atribuam a mais  alta  prioridade política e  financeira  ao aprimoramento  de seus 
sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças,  
independentemente  de  suas  diferenças  ou  dificuldades  individuais.  •  adotem  o 
princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as 
crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra 
forma.
•  estabeleçam  mecanismos  participatórios  e  descentralizados  para  planejamento, 
revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades 
educacionais especiais. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º  9.394 de 20 de 

dezembro  de 1996,  em seu Art.  4º,  considera  que são Deveres  do Estado:  o  atendimento 

especializado  aos  Educandos  com  Necessidades  Educacionais  Especiais;  e  a  oferta  de 

educação  escolar  regular  para  jovens  e  adultos,  adequado  as  suas  necessidades  e 

disponibilidades. Também, no que diz respeito à Educação Especial, em seus Artigos de 58 a 

60,  trata  sobre  as  características  das  modalidades  de  ensino,  em seus  seguintes  aspectos: 

quanto ao atendimento aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular (inclusão); e em relação a adaptação da escola e do currículo. 

Com  isso,  nos  traz  mais  um  reforço  sobre  esse  ângulo,  destacando  o  apoio 

especializado quando necessário e quando não for possível a integração do Educando com 

Necessidades Educacionais Especiais em classes comuns, também para os meios que serão 

utilizados para garantir aos educandos especiais todos os instrumentos necessários para a sua 

aprendizagem e acessibilidade no âmbito escolar. Como podemos perceber no seguinte trecho:

Art.  59.  Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  deficiência,  
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação: 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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;
III  -  professores  com especialização  adequada  em nível  médio  ou superior,  para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns (LDB, 1996)

No intuito de promover o acolhimento dos Educandos com Necessidades Educacionais 

Especiais,  foram sendo  criadas  diferentes  leis,  dentre  elas  podemos  abranger  a  formação 

docente com a finalidade também de garantir os direitos das crianças especiais. Nesse sentido, 

pode-se citar o texto da LDB (1996) no seu Art. 61, inciso I e II, sobre a formação docente, 

que relata a importância da capacitação: 

Dos Profissionais da Educação
Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
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II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 
outras atividades. 

Em  1999,  ocorreu  a  Convenção  da  Guatemala,  que  foi  outra  manifestação 

internacional cuja finalidade era a de reconhecer os direitos das pessoas com necessidades 

especiais,  tendo  como  objetivo  principal  o  de  prevenir  e  eliminar  todas  as  formas  de 

discriminação.  Essa  convenção  abordou  temas  sobre  a  discriminação  da  pessoa  com 

necessidade especial, deixando claro que não poderá haver tratamento desigual e definindo o 

termo deficiência, como podemos ver por meio do Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, 

do qual destacamos o seguinte trecho:

Artigo I - Para os efeitos desta Convenção, entende-se por:
1. Deficiência
O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 
(BRASIL,2001)

Sobre a formação de professores, assunto importante para o atendimento aos alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais, podemos destacar que são vários os fundamentos 

necessários à formação para que esses possam atuar na Educação Básica.  Nesse sentido o 

Conselho Nacional de Educação, de acordo com a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 

2002, que institui  as Diretrizes  Curriculares Nacionais  para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, em seu Art. 2º, 

resolve que:

A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos 
12 e 13 da Lei  9.394,  de 20 de dezembro de 1996, outras  formas  de orientação 
inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para:
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II - o acolhimento e o trato da diversidade;
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
IV - o aprimoramento em práticas investigativas;
V  -  a  elaboração  e  a  execução  de  projetos  de  desenvolvimento  dos  conteúdos 
curriculares;
VI  -  o  uso  de  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  e  de  metodologias, 
estratégias e materiais de apoio inovadores;
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.

Quanto  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (1997),  pode-se  afirmar  que  são 

revisados e avaliados periodicamente pelo MEC, sendo que não são princípios atemporais. Os 

PCN  (1997) não  fixam  uma  diretriz  obrigatória,  dessa  forma  as  adaptações  poderão  ser 

realizadas  de  forma  que  os  documentos  existentes  e  a  prática  consigam  dialogar.  Assim 

podemos perceber que os PCN (1997) podem ser utilizados de forma geral pelas Secretarias 

dos Estados, Municípios e pela escola para elaboração do Currículo.

A participação de professores e da equipe pedagógica para a elaboração do PPP e do 

Currículo  é  muito  importante  no  processo  e  a  utilização  do  PCN  (1997)  como  base  é 

primordial.
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As adequações, segundo o PCN (1997), se concretizam na prática do professor, pois é 

nesse momento que as necessidades se destacam para a utilização de recursos metodológicos e 

de práticas  para que o aluno NEE possa ter  um melhor  desempenho no seu aprendizado. 

Destacamos no PCN (1997, p. 63), quanto à importância de considerar a diversidade e fazer as 

adequações necessárias, o seguinte trecho do texto:

Para corresponder aos propósitos explicitados nestes parâmetros, a educação escolar 
deve considerar a diversidade dos alunos como elemento essencial a ser tratado para 
a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. Atender necessidades singulares 
de  determinados  alunos  é  estar  atento  à  diversidade:  é  atribuição  do  professor 
considerar  a  especificidade  do  indivíduo,  analisar  suas  possibilidades  de 
aprendizagem e avaliar a eficácia das medidas adotadas. A atenção à diversidade 
deve  se  concretizar  em  medidas  que  levem  em  conta  não  só  as  capacidades 
intelectuais e os conhecimentos de que o aluno dispõe, mas também seus interesses 
e motivações. (BRASIL. PCN, 1997, p.63)

Essas normas foram criadas porque vivemos em uma sociedade em que não há 

mais lugar para práticas preconceituosas, conforme vinha sendo disseminada por séculos a fio. 

Ao  se  fazer  uma  análise  histórica  do  que  foi  vivenciado  por  crianças  com Necessidades 

Educacionais  Especiais,  percebe-se que esses indivíduos eram tratados com descaso e,  até 

mesmo, com violência, desde a Antiguidade até bem próximo dos dias atuais.

Assim, podemos verificar que há leis  que protegem o Educando com Necessidades 

Educacionais Especiais, garantindo, dessa forma, o acolhimento, o desenvolvimento cognitivo 

e a real inserção na sociedade dos indivíduos com NE, pois há diversidade de necessidades 

educacionais, isto é: todos os alunos têm algum tipo de dificuldade em maior ou menor grau, 

sendo que alguns deles podem ter Necessidades Educacionais Especiais.

3.3 A Importância da Mediação

Como pode-se perceber  das leis  criadas  para defender  os direitos  das pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais, conforme são apresentadas no capítulo anterior, e da 

série de eventos,  quando sintetizamos a historicidade da inclusão e procuramos fazer  uma 

rápida descrição sobre como eram tratadas  as diferenças,  desde a Antiguidade  até  os dias 

atuais, a visão do Homem a respeito da diversidade foi sofrendo transformações ao longo dos 

séculos, passando do assassinato puro e simples ao acolhimento e amparo, conforme ocorre 

atualmente com a criação de leis por parte do Estado visando proteger os diferentes. 

Essa  mudança  de  perspectiva  deve-se,  principalmente,  a  pensadores  tais  como 

Vygotsky (1991), que em suas pesquisas pode comprovar que a mediação é muito importante 

para  a  criança  com  deficiência,  haja  vista  que  sua  interação  com  o  meio  necessita  de 

intervenção,  pois  é  delineada  por  algum  tipo  de  limitação.  Essa  compromete  o  seu 

desenvolvimento  e,  portanto,  justifica  que  haja  algum  tipo  de  mediação,  sendo  que  é 

necessário ter consciência de que o aluno, apesar de ter alguma dificuldade tendo em vista a 

sua  necessidade  especial,  ainda  possui  condições  de  superar  os  obstáculos  para  o  seu 

desenvolvimento.
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Para o psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1991, apud Dias; Enumo, p.1) desenvolver 

as habilidades  do aluno com deficiência  é tratá-lo de maneira  igual,  considerando as suas 

limitações, mas sem desprezar a sua capacidade de desenvolvimento.

Face ao que afirmam: Vygotsky (1991) -  sobre mediação e  Jean Piaget  (1985) -  a 

respeito  de  que  o  desenvolvimento  intelectual  provém  da  ação  afetiva  no  sentido  mais 

completo, torna-se evidente o fato de que a escola, assim como a atuação do professor no 

ambiente educacional,  passa a exercer um papel primordial  para que se possibilite o pleno 

desenvolvimento das capacidades dos Educandos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Nesse sentido, uma das maiores conquistas desses indivíduos é a de que vem sendo ampliado 

o  acesso  da  criança  com deficiência  na  escola  comum.  Muitos  obstáculos  e  desafios  são 

encontrados até mesmo por haver diferentes características nesses alunos. Portanto, o acesso 

deve ser oferecido às pessoas com deficiência  da mesma forma com que é experimentado 

pelos educandos comuns, junto com as condições necessárias para que possam se desenvolver 

dentro do ambiente escolar, como por exemplo, devem ser promovidas mudanças na estrutura 

física, material e humana da escola para que essa se adéque aos alunos e não o contrário. 

Segundo Aranha (2004, p. 7): “Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de 

ensino educacional  a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e 

respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades”. 

Sendo  assim,  é  necessário  o  investimento  na  formação  do  professor,  pois  estes 

profissionais  são  os  que  têm  contato  direto  com  os  alunos  de  diferentes  capacidades  e 

necessidades e isso, muitas vezes, se torna um desafio. É importante compreender o processo 

de construção e o tipo de implicações envolvidas na aprendizagem. O professor deve oferecer 

meios para que os alunos se sintam acolhidos e, também, que todos participem das atividades 

propostas.

Quando se pensa na aprendizagem e desenvolvimento, devem ser levados em conta os 

aspectos  que  constituem  a  criança,  como  suas  características  biológicas,  sua  herança 

sociocultural e suas experiências individuais. A mediação para o aluno com deficiência, que 

participa de classes comuns, é muito importante, pois traz o desenvolvimento dos processos 

psicológicos. A convivência em um ambiente escolar em que esse aluno encontre elementos 

de  cultura  escolar  e  pessoas  que  exercitem  essa  mediação  fará  a  diferença  para  o  seu 

desenvolvimento.

Por isso, a formação do professor deve ser continuada, pois com as mudanças sociais, 

culturais e econômicas que o mundo sofre, a escola e o professor funcionam, também, como 

agentes dessas mudanças. Pode-se perceber a importância da formação continuada no seguinte 

texto:

Se compreendermos  assim a  prática  docente,  o  processo  de  formação  que  lhe  é 
pressuposto, e que se desenvolve ao longo de toda a carreira dos professores, requer 
a mobilização dos saberes teóricos e práticos capazes de propiciar o desenvolvimento 
das bases para que eles investiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam 
os seus saberes, num processo contínuo. Podemos, então, definir a formação contínua 
como sendo o conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores em exercício 
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com objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando tanto ao 
desenvolvimento  pessoal  como ao  profissional,  na  direção  de  prepará-los  para  a 
realização de suas atuais tarefas ou outras novas que se coloquem (GARCIA, 1995. 
Apud. ALMEIDA, 2005, p. 4).

O trabalho docente complementa-se com a prática e o conhecimento adquirido por 

meio  da  teoria,  que  mostra  um  modo  mais  mecânico,  de  imitação,  pois  não  há  como 

ensinarmos somente utilizando o embasamento teórico, como podemos perceber no trecho do 

texto:

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva 
a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos mas 
também ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor 
crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de 
frases e de ideias inertes do que um desafiador. O intelectual memorizador, que lê 
horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras 
quase como se estivesse recitando-as de memória – não percebe, quando realmente 
existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no seu país, na sua 
cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão mas raramente ensaia algo pessoal. 
Fala bonito de dialética mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os 
livros todos a cuja leitura dedica tempo farto nada devessem ter com a realidade de 
seu mundo. A realidade com que eles têm que ver é a realidade idealizada de uma 
escola  que  vai  virando  cada  vez  mais  um  dado  aí,  desconectado  do  concreto 
(FREIRE, 1996. p. 27).

Contudo, a prática docente é importante para o desenvolvimento do trabalho, sendo 

que  também  é  importante  a  bagagem  de  conhecimentos  adquiridos  pelo  professor.  É 

necessário que o docente conheça a realidade do educando e, com a preocupação em valorizar, 

respeitar e aceitar o outro como ele é, o professor poderá acolher o aluno com Necessidades 

Educacionais  Especiais  e  criar  metodologias  de  ensino  que  possibilitem que  o  educando, 

comum ou com alguma necessidade especial, crie as condições para ser senhor de sua própria 

autonomia. 

Isso  não  se  faz  apenas  com  a  transmissão  do  conhecimento  teórico,  mas  com  o 

envolvimento  do  docente  com  o  discente  e  com  todo  o  ambiente  educacional.  Sobre  a 

importância  da  prática  e  conhecimentos  vivenciados  pelo  professor,  podemos  destacar  o 

seguinte trecho do livro, Educação Inclusiva:

Esta formação acontece no curso de formação inicial, através de disciplinas e espaços 
curriculares  que  tratem  das  questões  do  aluno  com  necessidades  educacionais 
especiais e/ou através de oportunidades de formação continuada que lhe permitam, 
em sala de aula, não só identificar as necessidades educacionais especiais, mas ter 
condições gerais  para atendê-las,  acionar  a  rede  de apoio especializado e mesmo 
solicitar os recursos educacionais  especiais pertinentes para garantir  o sucesso do 
processo ensino-aprendizagem de todos os alunos (RODRIGUES; SOUZA, 2007, p. 
69).

Da  análise  do  percurso  dos  indivíduos  com  necessidades  especiais,  desde  a 

Antiguidade até os dias atuais, considerando, ainda, os fundamentos necessários à formação 

do professor(a) para atuar na Educação Básica, pode-se perceber que ainda estamos longe de 

uma  situação  ideal  em  relação  ao  acolhimento  e  desenvolvimento  das  capacidades  dos 
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educandos  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  em  nossas  escolas  de  nível  básico. 

Porém, percebe-se que está ocorrendo uma transformação na forma como são encaradas as 

diferenças  em nossa sociedade,  mesmo que de  forma  lenta  e  gradual,  passamos  a  aceitar 

melhor o outro e a desenvolver mecanismos que, certamente,  em longo prazo poderão dar 

bons resultados. 

Basta que todos procurem aceitar as diferenças de forma natural e cada um assuma o 

seu  papel  na  sociedade,  oferecendo  aos  educadores  os  instrumentos  necessários  para  que 

sejam  os  verdadeiros  mediadores  no  processo  de  criação  da  autonomia  dos  educandos, 

possibilitando que desenvolvam as capacidades necessárias para que sejam formados como 

cidadãos participativos na sociedade.

3.4 Adequações Curriculares

Considerando que, segundo Piletti (1997, p.51), currículo “é a soma de experiências 

vividas pelos alunos de uma escola”, podemos perceber a importância do currículo para os 

alunos  com  NEE,  pois  é  por  meio  dele  que  haverão  as  adaptações  necessárias  para  o 

desenvolvimento  da  aprendizagem.  Pode-se  inferir  que  as  adequações  curriculares  são 

necessárias para que o aluno que apresenta algum tipo de dificuldade possa acompanhar os 

conteúdos propostos, conforme podemos ver no trecho do texto de Aranha (2003):

As adequações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar 
frente as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 
adequação  do  currículo  regular,  quando  necessário,  para  torná-lo  apropriado  as 
peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas 
um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliá-lo, para que atenda realmente 
a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam a 
planificação  pedagógica  e  a  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.

Para  tanto,  é  necessário  realizar  um diagnóstico  individualizado,  para  dessa  forma 

traçar um perfil e elaborar as alterações necessárias no currículo, conforme Leite (2008, p. 21) 

aborda no trecho “Em vista disso, além da implementação de adaptações no currículo da sala 

de aula, é necessário que adequações sejam feitas individualmente, com o desenvolvimento de 

um programa educacional individualizado”.

Ainda  sobre  as  adequações  curriculares  o  MEC  (2003,  p.  35),  também  aborda  a 

importância  das  modificações  no  currículo  para  que  o  educando  possa  ter  condições  de 

aprendizagem,  destacando,  também,  a  individualização  das  mudanças  propostas,  como 

podemos ver no seguinte trecho:

A maior parte das adequações curriculares realizadas na escola é considerada menos 
significativa, por que se constituem modificações menores no currículo regular e são 
facilmente  realizadas  pelo  professor  no  planejamento  normal  das  atividades 
docentes e constituem pequenos ajustes dentro do contexto normal de sala de aula.  
As  adequações  curriculares  no  nível  do  projeto  pedagógico  devem  focalizar, 
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principalmente,  a organização  escolar  e  serviços de apoio.  Elas  devem propiciar 
condições estruturais para que possam ocorrer no nível da sala de aula e no nível 
individual, caso seja necessária uma programação específica para o aluno.

Conforme  Cunha  (2015),  o  Currículo  deve  ser  compreendido  como  uma  proposta 

inacabada, pois ele está sempre em construção e é a partir do aluno que ele vai se construindo 

e se modificando. Ressalta-se que o currículo não é um instrumento formal, mas que não é por 

isso que terá ações improvisadas.  Cunha (2015, p. 25) diz que: “o currículo precisa ir  do 

formalismo ao lúdico e do lúdico ao formalismo, da disciplina à criatividade e da criatividade 

à disciplina.”

Para tanto, há necessidade de colaboração de toda a equipe pedagógica, o professor 

deve contar com apoio especializado, apesar de não ser sempre possível. Para Cunha (2015): 

“o melhor currículo expressa o cotidiano do aprendente, o diálogo com o dia a dia.”

Despertar  no  aluno,  com  Necessidades  Educacionais  Especiais,  a  curiosidade  e  o 

engajamento  necessários  para  a  sua  aprendizagem  é  um  desafio  a  ser  enfrentado  pelo 

professor, pois é por meio deste despertar do estudante que será observado pelo mediador 

quais as adaptações que deverão ser utilizadas e, desta forma, irá sendo construído o currículo. 

Cunha (2015, p.91) destaca o seguinte:

Para a construção de um currículo na escola, é necessário verificar quais habilidades 
necessitam  ser  conquistadas.  Desenvolver  a  capacidade  de  concentração  no 
aprendente será o primeiro passo do professor ou da professora, pois o que mais 
dificulta o seu aprendizado é o déficit de atenção ao que é ensinado.

Dessa forma, podemos inferir que o currículo está sempre em movimento, sempre se 

transformando  e se  adequando,  de maneira  a  dar  suporte  ao Educando com Necessidades 

Educacionais  Especiais.  Com  isso  há  um  melhor  desempenho  na  aprendizagem,  pois  as 

adequações realizadas complementam o currículo de forma a dar maior assistência e abertura 

ao professor.

Algumas  estratégias  se  fazem necessárias  para  as  adequações  curriculares  e  essas 

podem ser de grande e pequeno porte. No trecho do texto de MEC (2000, p. 9) encontramos a 

denominação de Adaptações Curriculares de Grande Porte.

Algumas dessas estratégias compreendem ações que são da competência e atribuição 
das instâncias político-administrativas superiores, já que exigem modificações que 
envolvem ações de natureza política, administrativa, financeira, burocrática, etc. A 
essas, denomina-se Adaptações Curriculares de Grande Porte.

As  adequações  de  grande  porte  são  aquelas  de  âmbito  administrativo,  tais  como 

mudanças  administrativas,  políticas e também financeiras.  São essas mudanças que podem 

realizar as transformações no âmbito estrutural para a acessibilidade. E é de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico que as adaptações de grande porte se realizam, para isso também 

é necessário que toda a comunidade escolar participe desse processo. 
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As adaptações de pequeno porte são as aquelas realizadas pelo professor, muitas vezes 

no momento em que está interagindo com o aluno NEE. De acordo com o texto do MEC 

(2000, p.10) é que encontramos indicações quanto aos níveis de planejamento curriculares em 

que podem estar inseridos as adaptações de grande e pequenos porte: Sendo  no âmbito do 

Plano  Municipal  de  Educação  e  no  do  Projeto  Pedagógico,  tanto  do  Município  como  da 

Unidade Escolar; no âmbito do Plano de Ensino, elaborado pelo professor; e no âmbito da 

Programação Individual de Ensino, também elaborada pelo professor. 

As  intervenções  são  realizadas  para  que  o  Educando  com Necessidades  Especiais 

possa desenvolver as atividades propostas e essas adequações podem estar presentes em vários 

momentos  da  vida  escolar,  com  intervenção  do  professor  ou  no  âmbito  do  PPP,  e  são 

importantes  para  que  haja  um melhor  desenvolvimento  e  engajamento  do  Educando  com 

Necessidades Especiais.
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4  A COLETA DE DADOS E OS RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta seção, apresentamos a coleta de dados, de acordo com a seguinte assertiva de Gil 

(2014, p. 175): “a apresentação consiste na organização dos dados selecionados de forma a 

possibilitar a análise sistemática das semelhanças e diferenças e seu inter-relacionamento”.

4.1  A escola pesquisada

A  escola  foi  fundada  em  1998  e  está  localizada  no  bairro  Esperança  da 

Comunidade,  bairro periférico, que atende a comunidade do próprio bairro e, também, dos 

bairros adjacentes.

Nos turnos matutino e vespertino, atende um total de 24 turmas, sendo o montante de 

848 alunos; já no noturno tem um total de 08 turmas, atendendo 285 alunos. Mesmo assim a 

escola não consegue atender a demanda, pois se encontra em área populosa.

A faixa etária dos alunos dos períodos matutino e vespertino é de 06 a 14 anos, no 

Ensino  Fundamental;  já  no  período  noturno  é  de  15  anos  em  diante.  A  escola  tem  37 

professores, divididos nos três turnos. Possui um diretor, duas vice-diretoras, três supervisoras, 

uma secretária, seis auxiliares de secretaria, quatro zeladoras, quatro merendeiras, um vigia, 

um auxiliar  de tratamento dentário. Todos os integrantes da equipe técnica têm habilitação 

específica para os cargos em nível de graduação e pós-graduação. A equipe administrativa e 

de apoio possui nível de escolaridade entre Fundamental até a pós-graduação. 

Durante a entrevista com a professora que atende na sala multifuncional, recebemos a 

informação de que na escola existem 48 alunos com algum tipo de deficiência,  sendo que 

desses, 31 crianças são atendidas na sala de recursos multifuncionais, além de atendimento a 

crianças que têm algum tipo de dificuldade, mas não são deficientes.

O quadro a seguir nos dá uma dimensão dos atendimentos realizados.

Tipo de deficiência
Quantidade de aluno atendido na sala 

multifuncional

Deficiência visual
01

Baixa visão
03
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Deficiência física
04

Deficiência intelectual
03

Deficiências múltiplas
06

Espectro Autista (TEA)
07

Quadro I: Atendimentos realizados na sala de recursos multifuncional da escola
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A  Sala  de  Recursos  Multifuncional  tem  cinco  professoras  especializadas  para  o 

atendimento das crianças com necessidades especiais,  sendo duas professoras que atendem 

pela manhã e três professoras à tarde. 

Quanto ao PPP da escola,  tivemos acesso após solicitarmos a Coordenação, a qual 

disponibilizou  somente  parte  do  documento,  pois  naquela  ocasião  ainda  não  continha  o 

currículo. Após voltarmos mais algumas vezes à escola para obter mais informações quanto ao 

Currículo,  fomos informados de que estava marcada uma reunião com toda a comunidade 

escolar para que fosse discutida a organização curricular, as adaptações, entre outros assuntos.

Dessa forma pudemos verificar que sendo o PPP o documento de suma importância 

para a escola, segundo Carvalho (2004, p. 105) “entendido como um processo de construção 

contínua e não mais como um instrumento pronto, definitivo, escrito por uns poucos, mas que 

deve ser obedecido por todos os funcionários da escola”, é a realização de debates e discussões 

que fazem do PPP um documento que contém informações e procedimentos necessários para a 

escola como um todo e aberto a transformações.
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Por  meio  do  questionário  fechado,  entrevista  estruturada  e  entrevista  informal, 

pudemos passar a fase de análise dos dados obtidos que colaborarão para responder a pergunta 

norteadora deste trabalho.

Segundo  Gil  (2014,  p.  111)  a  entrevista  informal  “só  se  distingue  da  simples 

conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados.” Sendo que a utilização da 

entrevista informal nos dá uma forma mais ampla de ver o problema pesquisado. 

Com os questionários foi possível obter informações quanto à adaptação da escola, 

formação dos professores, adequações no planejamento e avaliação dos alunos.

Em primeiro lugar, tivemos uma conversa informal com a Coordenadora da escola e 

logo após fizemos a entrevista. A escolha de entrevistar a Coordenadora se deu por ter ela a 

função de articular e de mediar todos os assuntos que se relacionam com a escola. A mediação 

da coordenação vem em auxílio do professor para fazer as articulações no currículo.

Em  seguida,  entregamos  os  questionários  para  alguns  professores  que  são  atores 

ligados diretamente ao assunto desta pesquisa, pois são eles que estabelecem as adequações 

necessárias.

Logo após realizamos entrevista informal e estruturada com uma das professoras da 

sala de recursos multifuncionais, por ser ela uma das pessoas envolvidas no suporte de apoio 

especializado.

5.1 Entrevista com a Coordenação

A coordenadora  trabalha  na escola  desde 2004 e sua formação é  em Supervisão e 

Gestão Escolar  e  Comunitária.  A entrevista  ocorreu no dia  23 de novembro de 2015. No 

referido dia fui até a escola escolhida para a pesquisa e solicitei à porteira da escola que me 

encaminhasse até a coordenação. Fui muito bem recebida pela coordenadora que se dispôs a 

me atender de forma muito gentil, atenciosa e cordial. Conversamos um pouco sobre os alunos 

com NEE e as adaptações que existem na escola no âmbito da acessibilidade e do currículo.

Perguntamos a Coordenadora se a escola está adaptada para alunos com necessidades 

especiais,  e  obtivemos  a  seguinte  resposta:  “Não  o  suficiente.  Precisamos  avançar  nas  

adaptações  para  surdos  e  deficientes  visuais.  Sinalização  tátil  e  visual  está  a  desejar”. 
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Podemos  perceber  na  fala  da  coordenadora  que  a  escola  ainda  encontra-se  com algumas 

adaptações necessárias. Na foto relacionada a figura 2, também podemos constatar que não há 

piso tátil na entrada da escola, existe uma rampa de acesso, mas falta adequá-la. Sendo assim 

há necessidade de atender de forma adequada a todos os alunos e dar a eles a acessibilidade 

necessária para que estejam de fato incluídos no âmbito escolar.

Quanto ao currículo da escola, perguntamos a Coordenação se o mesmo é adaptado 

para o atendimento dos educandos com Necessidades Educacionais Especiais e que tipo de 

adequações são realizadas. A Coordenadora respondeu que “Sim. Adaptações para atender a  

demanda de crianças. DMU, baixa visão, cego-surdo, TDH etc”. Segundo a coordenadora há 

adaptações para o atendimento dos alunos com NEE. 

Segundo PILETTI (1997, p. 57) “o termo currículo é usado num sentido mais amplo, 

para referir-se à  vida e  a todo o programa da escola,  inclusive  a atividade  extraclasse.  O 

currículo é uma orientação de base nacional e deve ser elaborado levando em consideração 

características dos educandos e também as culturas locais, é o que podemos inferir da redação 

do Art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

Art.  26. Os currículos da educação infantil,  do ensino fundamental  e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada  estabelecimento  escolar,  por  uma parte  diversificada,  exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

Com a resposta da Coordenadora percebemos que a escola tem a preocupação em fazer 

as adequações necessárias para que o aluno com NEE possa se desenvolver e participar da 

vida escolar. 

Sobre  o  Projeto  Político  Pedagógico,  no  que  tange  à  inclusão,  perguntamos  se  há 

participação de todos. A resposta para tal questionamento à Coordenadora foi:  Sim. Como a  

escola toda inclusiva, toda comunidade é envolvida nesse processo.

O  texto  de  Carvalho  (2004,  p.157)  nos  remete  a  importância  de  uma  gestão 

democrática,  na  qual  haja  participação  de  todos  na  elaboração  do  PPP,  como  podemos 

perceber no seguinte trecho: “As discussões e a elaboração do projeto político-pedagógico 

devem ser produzidas por toda comunidade escolar, sem considerá-las como tarefa de alguns, 

em geral os educadores, reunidos num grupo de trabalho”.

É importante a participação de todos no processo do PPP da escola, pois é por meio 

dele que se pode perceber todo o processo educativo da escola, os objetivos e conteúdos.

5.2 A Entrevista com Professores 
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A entrevista foi realizada com cinco professores no dia 20 de novembro de 2015, que 

se encontravam na sala dos professores e se dispuseram a responder o questionário de forma 

muito gentil e cordial. 

Os entrevistados, quanto à função que exercem na escola, assim responderam: duas 

professoras, um professor auxiliar de sala, um professor de Educação Física e uma professora 

da sala de recursos. Quanto ao tempo de experiência como professor (a) as respostas foram 

entre oito e dezessete anos. 

Em relação à área de formação as respostas foram: dois professores pedagogos, um 

professor  de  Educação Física  e  um professor  com formação em Ciências  Biológicas.  Um 

professor não informou qual a sua área de formação.

Foi perguntado aos professores se a escola está adaptada para alunos com necessidades 

especiais, um professor respondeu que não, e quatro responderam que sim. Uma professora 

respondeu da seguinte forma: “Sim, conforme recebemos os alunos vamos nos adaptando”. 

De acordo com o que podemos observar na escola e, também, conforme a resposta da 

professora,  percebemos  que  essa  adaptação  da  escola  esta  acontecendo  de  forma  gradual. 

Existem adaptações na estrutura física, mas percebemos que é necessário haver melhorias de 

forma contínua para que os estudantes com NE possam ser atendidos de maneira que haja total 

eficiência nas adaptações e assim possa haver um real atendimento as necessidades dos alunos. 

Percebemos, no gráfico abaixo, que 80% dos professores entrevistados acreditam que a escola 

está adaptada e 20% acreditam que ela não está adaptada.  

Sabemos que as escolas muitas  vezes não estão preparadas para atender a todas as 

especificidades dos alunos, mas é necessário haver ao menos algumas adaptações para que o 

aluno não abandone a escola.

Perguntados  se  possuem algum tipo  de  treinamento  ou  curso de  especialização  ou 

capacitação que os habilite a trabalhar com crianças especiais, todos os cinco disseram que 

sim, sendo que um(a) professor(a) assim respondeu: “Participei de alguns encontros, porém 

não me sinto preparado”.

80%

20%
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É  primordial  que  o  professor  esteja  preparado  para  atender  aos  alunos  com 

necessidades especiais, pois é o mediador desse processo e assim deve estar capacitado para 

atuar  e  obter  um  resultado  satisfatório.  Como  podemos  perceber  o  professor  afirma  que 

mesmo participando de encontros de capacitação não se sente preparado para desempenhar 

atividades com os alunos especiais. 

Sobre  a  importância  da  capacitação  ou  especialização,  destacamos  também  na 

RESOLUÇÃO Nº 2, de 11 de setembro de 2001, a qual Institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, o seguinte trecho:

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de 
suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu 
projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, 
conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 
Ensino  Fundamental,  em nível  médio,  na  modalidade  Normal,  e  nas  Diretrizes 
Curriculares  Nacionais para a Formação de Professores  da Educação Básica,  em 
nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.

A formação  continuada dos  professores  é  imprescindível  para  que  ocorra  um bom 

atendimento  aos  educandos  com  necessidades  especiais,  pois  buscando  cada  vez  mais 

aprimorar seus conhecimentos os docentes conseguirão atingir o objetivo que é um melhor 

acolhimento e desempenho no que tange ao aprendizado dos alunos especiais.

Também foi perguntado aos professores se recebem apoio especializado para o seu 

auxílio  na  prática  com  alunos  com  necessidades  especiais,  sendo  que quatro  professores 

responderam que sim e um respondeu que não.

O  professor  que  respondeu  negativamente  não  recebe  apoio  especializado  nas 

atividades  de  Educação  Física.  Nessas  aulas  o  professor  fica  sozinho  para  desenvolver  a 

atividade e dar maior atenção aos alunos com necessidades especiais, sendo que dessa forma 

as atividades ficam aquém do que realmente poderiam ser. Falta nessa aula um apoio para que 

as atividades realmente surtissem efeitos e integrassem melhor os alunos em um momento de 

aprendizagem concreta.

20%

80%
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Podemos destacar sobre a importância do apoio que o professor poderia receber no 

desenvolver de suas atividades por meio do seguinte trecho do texto de CUNHA (2015, p. 27):

(...) a presença de um mediador ou psicopedagogo, atuando para ajudar o professor, 
será  sempre  bem  vinda,  mas  nem  sempre  possível.  A  realidade  da  educação, 
geralmente, impõe a prática limites que só serão superados pelo amor e pelo preparo 
profissional de quem atua.

Dessa  forma,  podemos  verificar  que  mesmo  não  havendo  o  apoio  necessário  o 

professor  deve  realizar  a  atividade  e  assim  fazer  as  adequações  necessárias  para  o  bom 

andamento e desempenho de seus alunos.

A partir da pergunta seguinte enumeraremos as respostas de forma que fiquem todas 

acessíveis para a compreensão do leitor.

Sobre  as  adequações  no  planejamento  e  quais  os  tipos  de  adequações  que  são 

realizadas, os professores responderam da seguinte maneira: 

Professor  1)  -  As  adequações  são  feitas  de  forma  que  seja  observada  a  falta  de  

estrutura física adequada as aulas de educação física.

Professor 2) - Sim, são feitas pela professora titular através de jogos, etc.

Professor 3) - As atividades são adequadas de acordo com a necessidade do aluno.

Professor 4) - Sim. Atividades com baixa complexidade para os alunos especiais, com  

o mesmo conteúdo do dia.

Professor 5) -  Na sala de recursos cada aluno tem seu plano de atendimento após a  

realização do estudo de caso de cada aluno. É trabalhado de acordo com suas habilidades e  

limitações.

Podemos  perceber  que  há  preocupação  por  parte  dos  professores  em  fazer  as 

adequações necessárias para que o aluno com Necessidades Educacionais Especiais consiga 

acompanhar o conteúdo ao mesmo tempo que os demais alunos.

Por meio de conversa informal pudemos perceber que os professores têm apoio em sala 

para  o  atendimento  dos  alunos  com NEE e  com isso  conseguem fazer  as  adequações  de 

pequeno porte, obtendo assim um melhor resultado na aprendizagem do aluno.

Sobre a avaliação do aluno com necessidades especiais perguntamos de que maneira é 

realizada e se são feitas adequações. As respostas obtidas foram:

Professor 1) - Da mesma forma que os demais, porém observando sua individualidade.

Professor 2) - Sim, ampliados através de jogos, etc.

Professor 3) - Sim. Depende do tipo de necessidade que o aluno apresenta.

Professor 4) -  Do mesmo jeito  dos demais.  Salvo algumas dificuldades  dos alunos  

especiais.

Professor 5) - Na sala de recursos avaliamos o progresso dos alunos, as habilidades  

adquiridas e/ou desenvolvidas.
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Como podemos perceber a avaliação dos alunos com NEE se dá de forma diferenciada. 

Os  alunos  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  são  avaliados  por  meio  de  seu 

desenvolvimento contínuo, suas habilidades adquiridas na aprendizagem e seu desempenho.

A avaliação dos alunos com NEE é realizada de forma qualitativa e não quantitativa, 

verificando o seu crescimento quanto aos saberes adquiridos.

6 ANÁLISE FOTOGRÁFICA DO ESPAÇO FÍSICO

Após  o  levantamento  de  dados  realizado  no  ambiente  escolar  e  com  o  material 

adquirido nas entrevistas, material fotográfico e observação da escola visitada,  foi possível 

perceber que, apesar de ser considerada inclusiva, a escola visitada na cidade de Porto Velho 

não apresenta as características físicas normatizadas pelo ABNT NBR 9050, para que possa 

ser considerada adequada a receber alunos com Necessidades Especiais. 

Tomaremos  por  base,  também,  o  texto  de  Dischinger  (2009),  pois  se  trata  de  um 

manual  para  ajudar  as  escolas  a  adequar  o  espaço  escolar  por  meio  de  normas  sobre  a 

acessibilidade e faz uma abordagem de como poderemos transformar a escola para que ela seja 

de fato inclusiva.

 Ainda em relação ao ambiente físico, podemos afirmar que a escola visitada não está 

preparada tomando por base o modelo de escola inclusiva da figura 1, publicado na Revista 

Nova Escola de outubro de 2006.
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  Figura 1
  Fonte: Revista Nova Escola /outubro de 2006

Na figura número 1, podemos perceber que a escola, para ser considerada adaptada, 

necessita atender aos seguintes critérios: A entrada da escola deve contar com piso tátil nas 

calçadas e placa tátil para atender aos não-videntes; na entrada da escola deve haver, também, 

guarda-corpo, faixa de pedestre elevada e semáforo sonoro.

No interior da escola é necessário que existam: portas vazadas, pias suspensas, paredes 

com corrimão e banheiros adaptados,  na biblioteca deve haver:  mesas,  estantes e carteiras 

adaptadas  e  nas  salas  de  aula  deve  existir  mesas  e  carteiras  também adaptadas;  a  escola 

também deve contar com alarme de incêndio sonoro.

Para que o espaço físico da escola possa ser considerado adaptado é necessário que 

atenda  ao  que  está  preconizado  na  Norma  da  ABNT NBR 9050/2015  -  Acessibilidade  a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Com base no que está previsto nas normas da ABNT, podemos concluir que a escola 

não obedece aos critérios definidos para que possa ser considerada adaptada, pois não atende à 

norma  que  versa  sobre  acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e  equipamentos 

urbanos.  Norma  essa  que  tem  como  seu  objetivo  primeiro  o  de  estabelecer  “critérios  e 

parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 

de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade”.

Das fotos que foram feitas do ambiente escolar, podemos perceber que a escola tenta 

dar condições de acessibilidade aos alunos, porém de forma um tanto precária, conforme as 

seguintes imagens: 
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Figura 2: Entrada da Escola
Fonte: Acervo da pesquisadora

Como se pode perceber  na  figura  2,  a  entrada  da  escola  não possui  piso tátil  nas 

calçadas e placa tátil para atender aos não-videntes, também não possui guarda-corpo, faixa de 

pedestre elevada e semáforo sonoro.

Sobre o banheiro adaptado, pudemos verificar que o mesmo fica fechado e somente é 

disponibilizado quando o aluno quiser utilizá-lo. Fica separado dos banheiros de uso comum e 

existe apenas um para ambos os sexos, conforme figura 3, abaixo.

Figura 3: Banheiro Adaptado          Fonte: Acervo da pesquisadora
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Sobre  o  banheiro  adaptado  a  ABNT  (2015,  p.84)  nos  traz  o  seguinte  texto: 

“Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente, de modo 

a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada 

de uma pessoa do sexo oposto”.

Da mesma forma, sobre a Sala de Recursos Multifuncionais, observamos que é muito 

bem  estruturada  e  possui  o  material  necessário  para  o  atendimento  aos  alunos  com 

Necessidades Educacionais Especiais.

Figura 4: Sala de Recursos Multifuncionais
Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 5: Sala de Recursos Multifuncionais
Fonte: Acervo da pesquisadora
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Conforme podemos observar, ainda na figura 2, na entrada da escola não existe a placa 

indicativa em braile.

Também foram observados, na parte externa, os seguintes aspectos: no estacionamento 

em frente à escola não existe vaga destinada às pessoas com Necessidades Especiais,  não 

existe semáforo com sinalizador sonoro, não existe piso táctil na calçada fora da escola, não 

existe guarda-corpo e corrimão para dar acesso à escola e o calçamento do passeio em torno da 

escola está em péssimas condições, dificultando sobremaneira o deslocamento de cadeirantes. 

No espaço interno da escola, foi observado que a quadra de esportes, figura 6, não está 

adaptada e, conforme o que foi informado pelo professor de Educação Física, se tentar realizar 

atividade  com  os  Educandos  com  Necessidades  Especiais  pode  ocorrer  acidentes  com 

ferimentos graves, haja vista que a escola não recebe equipamentos adequados, principalmente 

com acolchoamento,  que salvaguarde a  saúde dos educandos com NEE, os quais  já estão 

participando  das  atividades  escolares  há  algum  tempo  e  ficam  privados  de  participar  de 

algumas atividades por falta de material adequado.
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Figura 6: Quadra de esportes
Fonte: Acervo da pesquisadora

Conforme a ABNT (2015,  p.  131)  a  quadra de esportes  precisa estar  adequada de 

forma  a  atender  de  modo  satisfatório  as  necessidades  dos  alunos  com  Necessidades 

Educacionais Especiais, como podemos verificar no trecho: todas as portas existentes na rota 

acessível, destinadas à circulação de praticantes de esportes que utilizem cadeira de rodas do 

tipo  ‘cambadas’,  devem possuir  vão-livre  de  no  mínimo  1,00  m,  incluindo  as  portas  dos 

sanitários e vestiários. 

Conforme  Dischinger (2009), as normas técnicas para que a escola seja inclusiva e 

esteja, de forma correta, adaptada para atender ao Educando com Necessidades Educacionais 

Especiais, auxiliam a transformação do espaço para que a acessibilidade ocorra.

Na  sua  obra,  Dischinger  (2009)  descreve  em  pormenores  como  deveriam  ser 

constituído os espaços escolares de forma a atender os anseios do educando no que tange a 

acessibilidade.
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Podemos concluir que apesar de existirem normas que regulamentam e dão subsídio 

para que a acessibilidade ocorra nos espaços escolares, e da necessidade de que isso realmente 

aconteça para que o educando possa participar efetivamente do processo educacional, ainda há 

muito o que se fazer para que isso ocorra. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As adequações curriculares são necessárias para que o aluno com NEE esteja inserido 

de forma efetiva  no ambiente  escolar.  Essas  adequações  devem ser percebidas  por toda a 

comunidade escolar, não somente pelo professor, pois esse é apenas um dos agentes ligados 

nessa corrente que se amplia para o atendimento do Educando com Necessidades Especiais.

O currículo é um instrumento importante para que haja transformação que se ajuste a 

cada especificidade, e também para que ocorra a aprendizagem de forma que o aluno com 

NEE consiga acompanhar os conteúdos de aprendizagem de forma satisfatória, sendo avaliado 

de forma diferenciada.

Nesse estudo, buscou-se analisar as adequações curriculares e a acessibilidade em uma 

escola  municipal  de  Porto  Velho-RO.  Concluímos,  por  meio  da  análise  das  entrevistas, 

questionários,  como também da observação,  que as adequações  curriculares  são realizadas 

pelos professores para que haja um melhor aprendizado dos alunos com NEE, inclusive no que 

tange à avaliação, mas que essas adequações ainda não são vistas quanto à acessibilidade na 

escola. Ainda existem muitas adequações a serem feitas no âmbito da acessibilidade.

A partir  do referencial  teórico,  compreendemos que as adequações curriculares são 

necessárias para que haja um completo desenvolvimento cognitivo, essas modificações fazem 

com que haja um melhor aprendizado, assim elas podem ser realizadas de maneira geral ou 

particular, dependendo da necessidade apresentada.

As adaptações, quanto a acessibilidade, são muito importantes, pois é por meio dela 

também que os alunos com NEE conseguem autonomia. Como observamos na escola, ainda 

há muito que fazer para que a acessibilidade seja plena. 

Dessa forma, levando em consideração todo o exposto quanto à história e as políticas 

públicas para os educandos com Necessidades Educacionais Especiais, percebemos que apesar 

de  haver  políticas  públicas  para  que  aconteça  um  bom  aprendizado  e  desenvolvimento 

cognitivo, ainda são necessárias muitas transformações quanto às adequações curriculares e a 

acessibilidade.
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Apêndice 1

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES QUE NÃO ATUAM COM CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

01. Qual a sua função nesta escola?

02. Quanto tempo de experiência como professor (a)?

03. Qual sua área de formação?

04. Existe algum tipo de orientação aos integrantes da escola, corpo docente e funcionários, 
que não trabalham diretamente com as crianças com NE, sobre como devem proceder com 
esses alunos?
(    ) SIM                                (   ) NÃO

05. Aos docentes e funcionários, que não trabalham diretamente com as crianças com NE, são 
oferecidos palestras ou cursos de capacitação que os habilite a proceder com esses alunos?
(    ) SIM                                (   ) NÃO

06. O currículo da escola é adaptado para crianças com NE?
(    ) SIM                                (   ) NÃO

07. A escola está adaptada para alunos com necessidades especiais?
(    ) SIM                                (   ) NÃO
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Apêndice 2

QUESTIONÁRIO  PARA  PROFESSORES  QUE  ATUAM  COM  CRIANÇAS  COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

01. Qual a sua função nesta escola?

02. Quanto tempo de experiência como professor (a)?

03. Qual sua área de formação?

04. A escola está adaptada para alunos com necessidades especiais?

05. Você possui algum tipo de treinamentos ou curso de especialização ou capacitação que os 
habilite a trabalhar com crianças especiais?

06.  Você  recebe  apoio  especializado  para  o  seu  auxilio  na  prática  com  alunos  com 
necessidades especiais?

07. São feitas adequações no seu planejamento? Que tipo de adequações?

08. A avaliação do aluno com necessidades especiais é realizada de que maneira? São feitas 
adequações?
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Apêndice 3

ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO

01. A quanto tempo trabalha na coordenação desta escola?

02. Qual sua área de formação?

03. A escola está adaptada para alunos com necessidades especiais?

04. O currículo da escola é adaptado para o atendimento dos educandos com necessidades 

especiais? Que tipo de adequações são realizadas?

05. Quanto ao Projeto Político Pedagógico, no que tange a inclusão, há participação de todos?
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