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RESUMO 

 

O trabalho intitulado “Adaptações curriculares para alunos com deficiência: práticas 
desenvolvidas no município de Cruz Alta, RS”, teve como finalidade analisar as 
adaptações curriculares que professoras do 1º ao 5º ano de duas escolas do referido 
município para que todos os alunos com deficiência estejam devidamente incluídos 
em suas salas de aula. Como objetivo geral, buscou-se verificar as práticas que são 
realizadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com os alunos que possuem 
deficiência, mais especificamente no que diz respeito às adaptações curriculares. O 
estudo, de viés qualitativo, contemplou em sua metodologia a pesquisa de campo. Os 
sujeitos da pesquisa foram 20 (vinte) professoras do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental de duas escolas da Rede Estadual deste município. A coleta de dados 
envolveu a aplicação de questionários com os sujeitos da pesquisa, e, após o 
recebimento dos mesmos, as respostas foram organizadas por meio de exercícios 
analíticos que permitiram a divisão de três categorias de análises: Mapeamento de 
alunos com deficiência matriculados no ensino regular; Inclusão Escolar e uso de 
adaptações curriculares. Após a análise dos dados, a pesquisa procurou conhecer os 
tipos de deficiências dos alunos encontradas nas duas escolas, assim como também 
possibilitou verificar o entendimento dos docentes acerca da proposta de Educação 
Inclusiva. Além disso analisou-se algumas das práticas criadas pelos professores que 
trabalham com alunos com deficiência e que são consideradas “adaptações 
curriculares” e, também, procurou-se constatar os efeitos que as adaptações 
curriculares têm no trabalho docente. Considera-se  esta pesquisa relevante, pois 
através desta foi possível perceber que é necessário que as políticas governamentais 
brasileiras sejam aplicadas de fato, e entender que é preciso investir tanto nos 
espaços físicos das instituições, quanto na formação continuada dos professores, 
para que a palavra “Inclusão” saia dos documentos oficiais e se concretize na 
realidade das escolas. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Adaptações Curriculares. Alunos com 
deficiência. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 

 
 
  



 

 

ABSTRACT  

The present work entitled “Curriculum adaptations for students with disabilities: 

practices developed in the municipality of Cruz Alta, RS”, aimed to analyze the 

curricular adaptations that teachers from 1st to 5th grade of two schools of the referred 

municipality used so that all students with are properly included in their classrooms. As 

a general objective, we sought to verify the practices that are performed in the Early 

Years of Elementary School with students with disabilities, specifically those with 

curriculum adaptations. The qualitative study included in its methodology the 

bibliographic research and the field research. The research subjects were 20 (twenty) 

teachers from the 1st to the 5th grade of Elementary School of two schools of the State 

Network of this municipality. Data collection involved the application of questionnaires 

to the research subjects and, after receiving them, the answers were organized 

through analytical exercises that allowed the division among three analysis categories: 

Mapping of students with disabilities enrolled in regular school; School Inclusion and, 

finally, Use of curriculum adaptations. After analyzing the data, the research identified 

to know the types of disabilities of the students in both schools, as well as to verify the 

understanding of the teachers about the proposal of Inclusive Education. In addition, 

some of the practices created by teachers working with students with disabilities that 

are considered “curricular adaptations” were analyzed, as well as the effects that 

curricular adaptations have on teaching work. This research was very relevant, 

because through it was possible to realize that it is necessary that the Brazilian 

government policies indeed must be applied, and understand that it is necessary to 

invest both in the physical spaces of institutions and in the continuing education of 

teachers, so the word “Inclusion” comes out of official documents and materializes in 

the reality of schools. 

 

Keywords: Inclusive Education. Curriculum Adaptations. Students with disabilities. 

Early Years of Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma área muito importante, pois ela garante o desenvolvimento 

do indivíduo e do meio em que ele está inserido. Nela, os sujeitos aprimoram suas 

condutas socioculturais e seus princípios éticos, políticos e econômicos, que são 

construídos também no meio familiar.  

Nesse sentido, ao pensarmos na importância da escola, cabe lembrar de que 

o âmbito escolar é um dos principais lugares formadores de seres pensantes e 

cidadãos democráticos, pois na escola as pessoas também constroem novos 

conhecimentos, o que faz muita diferença na comunidade em que estão inseridas. 

Partindo dessa ideia, a escola visa viabilizar os processos de ensino e de 

aprendizagem a todos os seus professores e alunos para que, logo após a formação, 

os indivíduos estejam mais preparados para a vida em sociedade.  

Ao encontro disso, a inclusão escolar é um assunto que entra em pauta quando 

falamos em ensino de qualidade para todos, pois é conhecida como um desafio em 

meio à escolarização, e por muitas vezes é deixada de lado, porque muitos 

educadores ainda sustentam o discurso da falta de preparo e capacitação.  

De acordo com o Censo escolar de 2018, organizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de matrículas efetuadas de alunos 

incluídos na rede regular de ensino tem aumentado gradativamente ano após ano, 

chegando à marca de 92,1% no ano de 2018 (IBGE, 2018). Nesse sentido, espera-se 

que as escolas garantam boas condições para que as crianças frequentem o âmbito 

escolar, já que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, intitulada Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, em seu título II, artigo 3º deixa 

expresso que a escola tem o dever de garantir igualdade de condições para o acesso 

e permanência de todos os alunos. 

Partindo dessa pauta, houve o interesse de pesquisar sobre aspectos que 

envolvem a Educação Inclusiva, mais especificamente, identificar as práticas que as 

professoras do 1º ao 5º ano utilizam para proporcionar um aprendizado de qualidade 

aos alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Desse modo, tornou-se 

relevante responder a o problema de pesquisa: Como os professores dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, de duas escolas do município de Cruz Alta, RS, estão 

realizando adaptações curriculares para a inclusão dos alunos com deficiência? 
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Com isso, a presente pesquisa buscou verificar as práticas que são realizadas 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com os alunos que possuem deficiência, 

mais especificamente no que diz respeito às adaptações curriculares realizadas em 

duas escolas regulares de ensino do município de Cruz Alta, RS.  

A investigação pretendeu mapear o número de alunos com deficiência, bem 

como o tipo de deficiência nas duas escolas escolhidas para a pesquisa; verificar o 

entendimento dos docentes acerca da proposta de Educação Inclusiva; analisar 

algumas das práticas criadas pelas professoras que trabalham com alunos com 

deficiência e que são consideradas “adaptações curriculares” e, ainda, verificar os 

efeitos que as adaptações curriculares têm possibilitado no trabalho docente. 

Em relação à metodologia, o estudo se propôs a realizar uma pesquisa de 

campo de viés qualitativo. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados 

questionários semiestruturados com perguntas de múltiplas escolhas e perguntas 

abertas, cujo foco principal foi o de verificar as opiniões das professoras das 

escolas1participantes, ou seja, dos sujeitos deste estudo. 

Assim, o documento que apresenta essa investigação está dividido em 

capítulos, sendo que o primeiro traz a introdução, mostrando a relevância na temática, 

os objetivos, e a justificativa da presente pesquisa; o capítulo segundo contempla o 

referencial teórico que procura mostrar a trajetória da Educação Inclusiva, suas 

propostas, suas leis, entre outros aspectos; no terceiro capítulo tem-se a metodologia; 

na sequência, no quarto capítulo, apresenta-se os resultados e discussões e, por fim, 

o quinto capítulo contempla a conclusão. 

Dando continuidade, a seguir, será apresentado o referencial teórico que 

embasou este estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nesse estudo as escolas participantes serão nomeadas por “Escola A” e “Escola B”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordadas discussões sobre a Educação Inclusiva, mais 

especificamente, no que diz respeito às legislações que existem em nosso país, assim 

como pressupostos teóricos da pesquisa sobre o assunto. 

 

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA A PARTIR DA LEGISLAÇÃO 

 

Na Educação Brasileira, ainda existem diversos desafios quando a temática é 

a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Tendo isso como partida inicial, 

este capítulo se utilizará de documentos oficiais acerca da Educação Inclusiva, mais 

especificamente nos últimos anos. Porém, antes disso é de grande valia, 

primeiramente, frisar a Constituição Federal de 1988, pois o documento traz no artigo 

5º do título II, capítulo I “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”2, que todos 

são iguais perante a lei (BRASIL, 1988).  

Com base nessa afirmativa, esse texto busca falar sobre igualdade, direitos, 

inclusão, porque com isso, entende-se que qualquer cidadão nascido ou naturalizado 

neste país tem direito de ir e vir, e de desfrutar de todos os benefícios oferecidos à 

sociedade brasileira sem distinção de qualquer natureza. 

Tendo em vista que a legislação indica que todas as pessoas precisam ter os 

seus direitos assegurados, pensa-se de imediato que o ato de incluir crianças com 

algum tipo de deficiência no ensino regular é uma regra na atualidade. Nesse contexto 

a inclusão é vista como uma forma de introduzir o aluno com deficiência na escola, 

sem exceção. Para Maura Corcini Lopes (2007, p. 15), “[...] a inclusão escolar, 

entendida como colocar para dentro de um mesmo espaço físico e sem ser 

problematizada, tende a aumentar ainda mais os números da exclusão”.  

Dessa forma, a inclusão deve ser compreendida, tendo em vista tantas práticas 

que defendem a inclusão e a transformação da sociedade, também torna-se relevante 

repensá-la, no sentido das escolas realizarem o que é dito nos documentos oficiais 

para que as práticas inclusivas aconteçam e não fiquem somente no papel, além de 

sempre ter um olhar minucioso para que o aluno não se sinta ainda mais excluído. 

                                                           
2 Nessa investigação, todas as citações diretas retiradas de autores e/ou documentos serão copiadas 
na íntegra. 
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 Desse modo, a inclusão escolar muitas vezes é pensada como uma forma de 

simplesmente “integrar” o aluno dentro da escola, que o máximo a se fazer é deixar 

que o aluno com deficiência conviva com os demais alunos, ou que a escola 

simplesmente dê acessibilidade física a esses alunos. Ao encontro disso, “palavras 

como acessibilidade, mobilidade, e formação continuada estão na esteira das 

discussões e fazem parte do cotidiano das escolas [...]” (RECH, 2010, p. 155).  

Nessa perspectiva, as instituições de ensino precisam estar em constante 

planejamento, a fim de ter um ambiente devidamente preparado para receber, na sala 

de aula regular, alunos com deficiência. Alguns docentes até se preocupam em buscar 

formação que lhes auxiliem a lidar com a realidade das salas de aula, porém quando 

os alunos incluídos já estão matriculados, percebem que ainda há muitas barreiras a 

serem quebradas como por exemplo, a mudança do currículo.  

Nessa ótica inclusiva, um dos documentos que traça o histórico do processo 

de inclusão escolar no Brasil há dez anos é a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), de 2008. O documento 

trata de políticas públicas promotoras de uma Educação de qualidade para todos 

os alunos matriculados na rede regular de ensino. De acordo com ele:  

 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Conforme esse Documento, a partir de 2008, todas as escolas precisaram 

conhecer os referenciais na tentativa de construir um sistema inclusivo, sendo que 

nesta tentativa o foco se manteve na organização da instituição.  

Antes disso, muitos dos materiais orientadores davam ênfase para que as 

escolas estivessem devidamente preparadas para receber os alunos com 

deficiências3, enfatizando a parte física da escola, sustentando a ideia de que para 

que uma escola fosse inclusiva era preciso trocar escadas por rampas de acesso, 

introduzir portas maiores nas entradas das salas de aula e barras de apoio nos 

                                                           
3A PNEEPEI tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para 
garantir: acesso ao ensino regular (BRASIL, 2008). 
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banheiros e nos demais ambientes. Porém, como sabemos, as alterações que dizem 

respeito à acessibilidade são necessárias, mas não suficientes. 

As antigas classes denominadas de “classes especiais”, foram retomadas 

propondo mudanças tanto na parte estrutural da escola, como também na estrutura 

cultural para que todos os alunos matriculados tivessem suas particularidades 

atendidas.  

Dessa maneira, a Política já referida também destaca que as escolas devem 

possuir uma sala de atendimento especializado direcionada especialmente para 

crianças com alguma deficiência, ou algum tipo de transtorno. Esta sala é denominada 

de Sala de Recursos Multifuncional (SRM), local onde é realizado o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE)4. 

 Apesar de ser uma iniciativa muito boa, com boas perspectivas, infelizmente 

em algumas instituições a sala de AEE é utilizada para outros fins, já que muitas 

escolas não compreendem o real valor do atendimento em SRM. Um exemplo disso 

é quando esse espaço é utilizado para oferecer atividades de reforço escolar para 

alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Um pouco mais tarde, o Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, no seu 

artigo 1º contemplou outras diretrizes (BRASIL, 2011). Nesse documento consta que 

é determinado que o aluno com deficiência tem o direito de receber aprendizado 

durante toda a vida. Também, fica expresso a garantia de o aluno cursar o Ensino 

Fundamental gratuitamente podendo necessitar de adaptações de acordo com as 

necessidades particulares, assim como apoio educacional quando necessário para 

alunos com deficiência física ou mental, como também adoção de ambientes que 

potencializem o desenvolvimento social do aluno. 

Nessa perspectiva, foi repensada a ideia de inclusão, e percebeu-se que 

somente transformar os espaços físicos não bastava, pois eram necessárias diversas 

práticas para atender o aluno em sua singularidade. Nessa ótica, Rosita Edler 

Carvalho explica que “existem inúmeras e contraditórias formas de pensar e de agir, 

no que diz respeito à inclusão, particularmente no espaço escolar” (CARVALHO, 

2005, p. 1), o que demonstra que não se trata de uma discussão tranquila. Muitas 

escolas procuram estabelecer uma forma de incluir o aluno com deficiência, visando 

                                                           
4 O AEE é 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" (BRASIL, 2008). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.611-2011?OpenDocument
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vigorar o que diz nos documentos oficiais, na tentativa de fazer da inclusão um 

trabalho conjunto, porém nem sempre o foco está nas necessidades específicas de 

cada um, o que dificulta o processo. 

Ainda trazendo como enfoque as legislações deste país, avançando alguns 

anos, encontra-se o atual Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), que de acordo 

com sua meta de nº4 propõe:  

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014). 

 

 

Na quarta meta do PNE, há vários pontos referentes à Educação Inclusiva. 

Conforme o Plano, espera-se que o Governo consiga suplementar, nas escolas, 

programas que fortifiquem o acesso das pessoas com deficiência às instituições, 

garantindo, assim, acessibilidade e permanência das mesmas na escola. É importante 

entender que o Plano focaliza suas metas no auxílio do fácil acesso, ou seja, valoriza 

questões como fornecer transporte público gratuito, prover assistência através de 

materiais didáticos e providenciar recursos tecnológicos que auxiliem no 

desenvolvimento do aluno. 

Desse modo, a lei mais recente promulgada no país sobre o assunto em 

questão, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, intitulada Lei Brasileira de Inclusão, 

popularmente conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), 

aborda diversas questões sobre a inclusão de pessoas com deficiência. O documento 

assegura que a pessoa com deficiência, ao frequentar o âmbito escolar, necessita de 

um profissional para auxílio. De acordo com seu capítulo I, artigo 3º, parágrafo XIII, 

fica expresso que:  

 

[...] profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de 
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em 
todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas. (BRASIL, 2015, p. 1). 

 

Portanto, a Lei orienta que todas as instituições públicas se preocupem na 

implantação de recursos de acessibilidade, para que todo o aluno com deficiência, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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quando necessário, tenha a oportunidade de permanecer na escola acompanhado de 

um profissional capacitado que possa mediar suas necessidades. 

Partindo das referências legislativas abordadas nessa seção, compreende-se 

que a educação tem alcançado mudanças com o passar dos anos e, junto com elas, 

traz a necessidade de repensar outros aspectos que dizem respeito à escola como, 

por exemplo, o olhar minucioso diretamente ligado ao currículo, que será abordado 

no capítulo seguinte denominado “Adaptações curriculares”. 

 

2.2 ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

 

Observando o cenário brasileiro frente à área da Educação, os sujeitos 

envolvidos em ambientes educacionais devem se preocupar em compreender como 

os processos de ensino e de aprendizagem se configuram nas escolas. Isso, também 

é uma preocupação pertinente para todas as famílias onde há alguém que apresente 

algum tipo de deficiência, porque essas famílias almejam que todas as escolas, sejam 

elas públicas ou privadas, estejam devidamente preparadas para receber seus filhos. 

A intenção geralmente é a mesma: a de que eles recebam um ensino de qualidade 

para que possam se desenvolver cognitivamente como qualquer outro indivíduo desta 

sociedade.  

As famílias esperam que seus filhos, após serem matriculados na escola 

consigam se tornar seres autônomos, onde possam desenvolver seus pensamentos 

e ter suas próprias opiniões, para quando a vida adulta chegar, estejam preparados 

para enfrentarem os problemas frente à sociedade.  

Nessa ótica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em sua Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, em seu capítulo V, no artigo 59 afirma que todo e qualquer 

sistema de ensino deve assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, as seguintes garantias:  

 

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; 
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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; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996). 

 
 

Desse modo, a Lei assegura que as escolas estejam propriamente estruturadas 

para receber alunos com deficiência. Sendo assim, espera-se que as escolas mostrem 

iniciativas para ações inclusivas e que elas demonstrem interesse em providenciar 

todos os recursos necessários que garantam o acesso e a permanência de todos os 

alunos, promovendo um ensino que respeite as especificidades dos mesmos. 

Assim, de acordo com as orientações legais, as instituições escolares têm o 

dever de modificar seus procedimentos de ensino para que os alunos com deficiência 

possam acompanhar os demais colegas, colegas esses que a sociedade intitula como 

“ditos normais”. Esses procedimentos são nomeados como “adaptações curriculares”. 

O termo “adaptação curricular” foi utilizado na Política Nacional de Educação 

Especial e somente depois implementado na Política Nacional para Educação Básica. 

Conforme o Referencial Curricular Gaúcho, a adaptação acontece de forma gradativa, 

lançando um olhar de singularidade do sujeito dentro do contexto (RIO GRANDE DO 

SUL, 2018).  

Desse modo, é de grande relevância entender que as adaptações devem 

atender aos alunos em sua particularidade, para que eles tenham um melhor 

aproveitamento e sintam-se valorizado enquanto aluno. Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), as adaptações curriculares devem apontar a 

necessidade de adequar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, para que 

atenda todas as diversidades nas escolas.  

O termo “Adaptação curricular” é referido constantemente nos últimos anos 

pelos profissionais da educação, mas essa questão entrou em pauta desde o começo 

do século XXI. Com a globalização do ensino, as diretorias e secretarias de Educação 

vêm tentando adequar-se desde as Diretrizes da Educação Especial na Educação 

Básica. De acordo com esse documento, adaptar o currículo é adaptar-se ao aluno, 

pois:  
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[...]em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, 
bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no 
aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e 
de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha 
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a 
padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de 
ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos. (BRASIL, 2001, p. 33). 

 

Sendo assim, é indispensável o papel do docente em transformar sua sala de 

aula em uma sala de aula inclusiva e, para isso acontecer, é de grande importância 

que ele esteja interessado em fazer a diferença em sua docência, diversificando tanto 

a parte física do ambiente, quanto os métodos de ensino. Dessa maneira o docente 

estará contribuindo muito para que o aluno com deficiência consiga acompanhar os 

demais colegas e, consequentemente, construir novos aprendizados.  

Desse modo, para refletir sobre as adaptações ou flexibilizações curriculares, 

ressalta-se a necessidade de ir além da matrícula, pois o aluno necessita ter acesso 

ao currículo, ou seja, ele precisa conseguir acompanhar o que ele determina para 

estar de fato incluído na sala de aula. Por isso, alguns docentes apresentam inúmeras 

dificuldades no momento do ensino, pois na primeira dificuldade que o aluno com 

deficiência apresenta o professor tende, muitas vezes, a fazer a atividade por esse 

aluno, ou propor um exercício diferente com um grau mais facilitado para que o aluno 

consiga fazer sozinho.  

Em consequência disso, pode-se compreender que muito “frequentemente 

inclui-se para excluir, isso é, faz-se uma inclusão excludente” (VEIGA-NETO; LOPES, 

2011). Portanto, são necessárias mudanças que levem os professores, a mudar 

atitudes frente às diferenças ou deficiências, para que haja transparência nos 

processos de ensino e de aprendizagem.  

Quando o professor decide deixar de ensinar algum conteúdo, ou leciona 

somente uma parte, por entender que o aluno com deficiência tem mais dificuldade 

de aprender do que o restante da turma, acaba por acreditar que dessa maneira está 

contribuindo para a inclusão, porém, em alguns casos acaba excluindo o aluno, e esta 

atitude pode ocasionar maiores dificuldades para o desenvolvimento global do 

mesmo. 

Diante disso, é importante ressaltar que o amparo legal para que a inclusão 

aconteça deve ser cumprido em sua totalidade, sendo necessário para essa prática, 

o enriquecimento das estratégias de trabalho pedagógico e a construção de 
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adaptações curriculares para atender os alunos incluídos no sistema de ensino 

regular, quando for necessário.  

Dessa forma, será possível, transformar a escola em um espaço inclusivo de 

qualidade e mais humanizado, capaz de valorizar as diferenças sociais, culturais, 

físicas e emocionais, atendendo às necessidades educacionais individuais, a fim de 

garantir educação de qualidade para todos.  

Ainda no que diz respeito às adaptações curriculares, é pertinente destacar a 

função do currículo para fazer a relação entre a teoria e a prática, pois ele deve compor 

um planejamento, e para que esse seja funcional, precisa conter informações 

consistentes sobre “o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, como e quando 

avaliar” (CARVALHO, 2013). Com isso, o docente terá mais conhecimento sobre 

como mediar uma aula, oportunizando novos conhecimentos para toda a turma. 

Vale à pena destacar que entender o currículo vai além do que simplesmente 

saber quais conteúdos os professores devem ministrar. Quando se pensa em 

currículo, é normal vir em mente algumas nomenclaturas que envolvem as áreas da 

Matemática, Língua Portuguesa e Literatura, por exemplo, mas na verdade o currículo 

vai muito além disso. Ele leva em consideração todas as vivências do aluno, tudo o 

que o aluno sabe e todas as bagagens que ele traz junto ao seu local de ensino. Para 

isso é necessário que as escolas flexibilizem e adaptem seus currículos para que seus 

alunos estejam de fato incluídos na escola.  

O termo “adaptações” também está presente na Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, que institui no capítulo 

IV sobre o direito a educação, em seu 28º artigo, inciso III, a seguinte recomendação:  

 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para 
atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu 
pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a 
conquista e o exercício de sua autonomia. (BRASIL, 2015). 

Sendo assim, entende-se que as instituições de ensino devem dar o pleno 

acesso ao currículo, já que os conteúdos básicos são de extrema importância para a 

formação do aluno, pois eles garantem o ensinamento dos subsídios que auxiliam 

para a constituição do indivíduo fora da escola, preparando-o para a vida em meio a 

sociedade. Por isso é relevante ressaltar que as escolas adaptem seus currículos para 
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atender às particularidades de cada aluno, para que o aluno que tem alguma 

deficiência também tenha a oportunidade de aprender como aquele aluno que não 

possui nenhuma deficiência. 

Cabe lembrar, que a ideia de adaptação curricular foi utilizada na Educação 

Especial, para adequar métodos, técnicas e recursos com alunos com qualquer 

deficiência. Sendo necessário a “adaptação do currículo regular para atender as 

individualidades dos alunos, com um currículo flexível, dinâmico, e ampliado a todos 

os alunos”. (GARCIA, 2013, p. 17).  

Nessa perspectiva, ao adaptar o currículo ampliando o ensino para todos, o 

Ministério da Educação específica que adaptações curriculares podem ser divididas 

em adaptações de grande e pequeno porte. A Universidade de São Paulo (UNESP) 

explica que adaptações de grande porte são:  

 

[...] as que necessitam de aprovação técnico-político-administrativa ao serem 
colocadas em prática. Compreendendo ações de responsabilidade de 
instâncias político-administrativas superiores, estando além da capacidade 
do professor. (UNESP, 2008, p. 16). 

 

Dessa maneira, as adaptações de grande porte têm por objetivo desenvolver 

condições anatômicas, espaciais e materiais para o aluno, como adaptar todo o 

espaço escolar, adquirir todos os materiais necessários para equipar as salas de aulas 

e a sala de atendimento especializado, assim como também têm a finalidade  de 

fornecer a oportunidade para a  formação dos docentes. 

Já as adaptações de pequeno porte consistem em: 

 

[...]. As adaptações de pequeno porte envolvem modificações realizadas no 
currículo e, o professor é o responsável. Adaptações que têm como finalidade 
garantir o aluno com deficiência frequentar a sala comum da escola regular, 
com outros alunos da mesma idade. Sua prática deve ser partilhada com 
outros profissionais da escola. (UNESP, 2008, p. 16). 

 

Nesse caso, as adaptações de pequeno porte estão ao alcance dos 

educadores, já que estes podem modificar seus planejamentos quantas vezes forem 

necessários até alcançarem seus objetivos com relação à aprendizagem dos alunos. 

Partindo desse assunto, fica evidente que, para que a inclusão aconteça com 

qualidade, uma série de fatores precisam estar bem organizados. Dentro deles está 

a “Formação Docente”, outro aspecto que merece atenção como veremos a seguir. 
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2.3 FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

NA ESCOLA REGULAR 

 

Os docentes que atuam nas séries iniciais da educação básica, possuem uma 

formação para docência que abrange os conteúdos atitudinais, conceituais e 

procedimentais de ensino, sendo assim, esses docentes lecionam diferentes 

disciplinas do currículo no decorrer do ano letivo como: Língua Portuguesa, 

Matemática, Artes, Ciências, História e Geografia. Desse modo, é possível observar 

que muitas vezes o conhecimento dessas disciplinas é superficial, pois os educadores 

acabam se tornando “reprodutivistas”, isto é, o professor reproduz o que aprendeu, 

comumente não inovando e não melhorando a forma de ensino, 

Dessa forma, frente as lacunas que os professores lidam no decorrer do ano 

letivo, pode-se dizer que a formação docente é um assunto que gera bastante 

discussão, seja pela falta de reciclagem constante por parte do docente ou pela má 

instrução nos cursos de formação. 

Nesse contexto, é relevante refletir sobre essa temática, a fim de pensar em 

como ela acontece na prática, se o professor está de fato tendo a oportunidade de 

receber materiais de formação continuada ou não. O texto da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), almeja que as instituições devem “manter processos permanentes 

de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de 

ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2018, p. 17), para que o docente esteja preparado 

para lidar com a maioria das situações em sala de aula, principalmente no que diz 

respeito à inclusão. 

O Documento anseia contribuir na área pedagógica em relação à melhoria da 

formação docente de um modo geral e, especificamente, ressaltando a Educação 

Inclusiva, quebrando os modelos de ensino das disciplinas, principalmente nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental em que o gosto pelo estudo se inicia.  

Em nosso país, é comum encontrar inúmeros cursos de especialização e 

formação continuada a distância, através das tecnologias pertencentes em nosso 

meio. De acordo com a Lei nº 9394/1996 em seu artigo 62, fica expresso que: 

 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério.            
 § 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.    
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§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. (BRASIL, 1996). 

 

Diante disso, pode-se dizer que a educação tem tido avanços no que se refere 

à questão pedagógica juntamente com a tecnológica como também à formação 

continuada, já que a lei dita que o profissional docente pode utilizar de cursos a 

distância para obter uma graduação, ou especialização de sua preferência.  

Quando falamos de tecnologias para a formação docente e de materiais 

didáticos específicos para as diferentes deficiências, é de grande valia que os 

profissionais da educação estejam cientes de que a preparação para as políticas 

inclusivas se faz em cursos de especialização, sejam de extensão universitária ou de 

pós-graduação.  

Também é importante que o professor em formação internalize ao máximo 

tudo o que aprender para que não utilize discursos como “falta de formação para 

trabalhar com os alunos estranhos e com deficiência” (LOPES, 2007, p. 7). Um 

excelente preparo dos professores resultará em um melhor ensino, que 

consequentemente resulta numa aprendizagem satisfatória por parte do aluno. 

Quando um educador se refere aos seus alunos com deficiência como alunos 

“estranhos”, “diferentes” ou com “problemas”, demonstra que a formação dos 

professores ainda está defasada em relação à Educação Inclusiva, seja por 

impossibilidade de abranger os assuntos no currículo, seja por superficialidade 

quando se trata do mesmo.  

O Congresso Nacional (MEC, 2014) articulou para o sistema de ensino metas 

no Plano Nacional de Educação (PNE), já que este plano tem como finalidade 

estabelecer vinte metas direcionadas à educação a serem cumpridas em até dez 

anos. Dentre elas está a Meta de nº 4 que aponta a necessidade de providenciar o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado a todos os 

alunos de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos que possuem deficiências como 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nesse 

contexto, no que diz respeito à formação continuada, a estratégia número 4.3 da 

referida meta propõe que: 

 

[...] implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 
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atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, 

indígenas e de comunidades quilombolas (MEC, 2014, p. 24). 

 

   O Plano Nacional de Educação fomenta a necessidade das escolas de ensino 

regular se constituírem como um ambiente educacional inclusivo, dispondo de salas 

específicas como salas de recursos multifuncionais para atender o público-alvo, assim 

como profissionais especializados para atuar nas referentes salas. 

O problema da falta de profissionais especializados é que a escassez de 

técnicas de ensino eficazes se faz presente em grande parte dos cursos de formação. 

Se um professor não recebe essa formação necessária no curso de graduação e não 

possui recursos para cursos de especialização, ele não poderá se adequar tão 

facilmente às exigências dos alunos com deficiência.  

Dessa forma, o aluno com deficiência é deixado à margem dos processos de 

ensino e de aprendizagem, ou ele nem sequer é aceito no ambiente escolar (MRECH, 

2002). No entanto, cabe ressaltar que não é somente o professor o responsável por 

desenvolver técnicas e maneiras mais eficazes de trabalhar com esses alunos e, sim, 

de todo o sistema educacional. 

Mas, não bastam somente políticas públicas bem escritas se elas não podem 

ser colocadas em prática, quando não existem meios para tal. Não é interessante dizer 

que a educação é direito de todos se não é dado meios para o acesso e permanência. 

Além de um professor “capacitado” é necessário recursos financeiros para 

adequação à realidade que a Educação Inclusiva possui que é o atendimento às 

pessoas com deficiência no ensino regular. Isso envolve material didático de 

qualidade e adaptado a cada necessidade – em Braille para cegos, Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) para surdos etc. –, é quebrar barreiras e submeter à diferença no 

ensino do aluno com deficiência, é deixar de pensar que a acessibilidade física é a 

única forma para a inclusão acontecer, por exemplo.  

De acordo com Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 958) “igualdade de acesso não 

garante a inclusão e, na mesma medida, não afasta a sombra da exclusão”. Desse 

modo, fica evidente que é preciso que as redes governamentais arquem com os 

custos dos materiais necessários para que o professor possa utilizar em suas 

adaptações curriculares. 
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A escola precisa deixar de ser vista como uma instituição de doutrina. O 

objetivo da educação não deve ser resumido na formação de pessoas para o mercado 

de trabalho ou que tenham que atender às demandas deste.  

A educação necessita promover a formação humana, desenvolver o 

conhecimento não somente de matérias e disciplinas, mas também de ensinar ao 

aluno o significado de igualdade e da diferença e, acima de tudo, de que a sociedade 

é passível de mudanças, sejam elas em quaisquer âmbito, e que essas mudanças 

são realizadas por esses mesmos alunos que a escola deve, ou pelo menos deveria 

formar.  

Também é importante pensar nas adaptações da escola de um modo geral, 

como adaptação dos professores através de conscientização e qualificação para a 

sua prática com o aluno com deficiência, bem como a quebra de seus preconceitos. 

Essa discussão é relevante, pois sabemos que muitos professores, por não estarem 

preparados para lidar com esses alunos, acabam por afirmar que a educação destes 

no meio regular não é adequada (SOUZA, 2005), colocando a responsabilidade 

somente em cima dos sistemas governamentais. 

Assim, torna-se fundamental falarmos também da adaptação da própria 

comunidade escolar, pois tanto os alunos como a comunidade em volta da escola, 

precisam saber conviver com a diversidade e não somente aceitar algo porque é 

politicamente correto. Na atualidade, torna-se necessário adaptar a população à 

prática da cidadania e da efetiva inclusão da pessoa com deficiência em todos os 

setores da sociedade, inclusive na escola. 

Acredita-se que um ambiente rico em situações de aprendizagem característico 

das salas de aula regulares possibilita que os alunos com deficiência consigam 

construir comportamentos socialmente apropriados, a fazerem amizades com as 

crianças normalmente educadas em classes regulares e a desenvolverem habilidades 

de participação ativa em atividades escolares (RIEF, HEIMBURGE, 2003). Nessa 

perspectiva, espera-se que os professores na rede regular de ensino identifiquem a 

real dificuldade do seu aluno com deficiência, planejando em torno deste prévio 

conhecimento, e conhecendo o estilo de aprender e as necessidades individuais de 

cada um.   
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia adotada para a realização da 

presente pesquisa, que segue as seguintes etapas: tipos de estudo, sujeito de estudo, 

instrumento de coleta de dados e procedimento de análise de dados. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Para desenvolver a presente investigação, foi realizada uma pesquisa de 

campo de viés qualitativo, sendo que a “análise qualitativa depende de muitos fatores” 

(PRODANOV, 2013, p. 113), já que neste tipo de pesquisa a coleta de dados é 

realizada através de entrevistas e/ou questionários. Para Prodanov (2013, p. 59), a 

pesquisa de campo é: 

 

[...] aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma 
resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação de fatos 
e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 
referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para 
analisá-los.  

 

Esta pesquisa teve o propósito de analisar os fatos e as observações 

utilizando questionários aplicados para verificar relatos acerca das práticas realizadas 

pelos professores nas escolas participantes do estudo. 

 

3.2 OBJETO/SUJEITO DE ESTUDO 

 

Os sujeitos de estudos foram 20 professores do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de duas escolas da Rede Estadual de Ensino do município de Cruz Alta, 

RS. Para preservar a confidencialidade dos dados pessoais, as escolas foram 

organizadas por “Escola A” e “Escola B”. Da mesma forma os professores foram 

nomeados a partir das escolas através de letras como, por exemplo, “Professor A – 
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Escola A”; “Professor B – Escola A”; “Professor K – Escola B”; “Professor L – Escola 

B”, etc.  

  

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Como instrumento de pesquisa, foi elaborado um questionário 

semiestruturado formado por questões de múltipla escolha e por perguntas abertas, 

aplicado aos sujeitos participantes. Os sujeitos foram convidados a participarem de 

forma voluntária e tiveram 10 (dez) dias para o preenchimento e entrega do 

questionário à pesquisadora. 

  

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Primeiramente, foi realizado um mapeamento nas duas escolas escolhidas 

para a pesquisa, a fim de saber o número de alunos matriculados que apresentam 

algum tipo de deficiência. Posteriormente o questionário foi aplicado diretamente com 

as professoras das turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas 

participantes, nomeadas por “Escola A” e “Escola B”. 

Os documentos relativos à pesquisa serão arquivados por um período de 5 

(cinco) anos a partir da data da coleta dos dados nas referidas escolas. 

 

  

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados com os sujeitos da pesquisa. Após o recebimento dos questionários 

se deu a organização das fichas para facilitar a análise das respostas. A partir das 

respostas obtidas nos questionários respondidos pelas professoras entrevistadas, 

iniciou-se os primeiros exercícios analíticos que levaram à construção das categorias 
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de análise. De acordo com Eva Maria Lakatos e Marina Andrade Marconi (2003, p. 

168), no que se refere à interpretação: 

Na interpretação dos dados da pesquisa é importante que eles sejam 
colocados de forma sintética e de maneira clara e acessível. Dois aspectos 
são importantes: a) Construção de tipos, modelos, esquemas. Após os 
procedimentos estatísticos, realizados com as variáveis, e a determinação de 
todas as relações permitidas ou possíveis, de acordo com a hipótese ou 
problema, é chegado o momento de utilizar os conhecimentos teóricos, a fim 
de obter os resultados previstos. b) Ligação com a teoria. Esse problema 
aparece desde o momento inicial da escolha do tema; é a ordem 
metodológica e pressupõe uma definição em relação às alternativas 
disponíveis de interpretação da realidade social.  

 

Dessa forma, a análise dos dados é a maneira de comprovar com mais detalhes 

as relações existentes da pesquisa, processo extremamente importante para a 

validação do estudo científico. 

No caso desse estudo, os elementos encontrados nas respostas dos sujeitos 

participantes, ou seja, dos docentes que se dispuseram a colaborar voluntariamente, 

trouxeram dados relevantes sobre a realidade vivenciada nas duas escolas escolhidas 

e, devido à importância do conteúdo dos mesmos, fizeram emergir categorias 

analíticas que deram sustentação às análises. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das análises dos dados 

obtidos com a aplicação dos questionários semiestruturados com os sujeitos da 

pesquisa, ou seja, com as professoras do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental  de 

duas Escolas Estaduais do município de Cruz Alta, RS. Para isso, optou-se por 

organizar este capítulo em dois subcapítulos, que tratam a respeito do perfil dos 

sujeitos pesquisados e, posteriormente, das questões de investigações. A seguir, o 

perfil dos sujeitos. 

 

4.1 PERFIL DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Para a realização da pesquisa foram distribuídos vinte questionários 

semiestruturados em duas escolas da rede estadual de ensino de Cruz Alta, cada 

escola recebeu dez questionários, onde os sujeitos da pesquisa foram professoras do 

1º ao 5º ano da Rede Estadual de Ensino. Os questionários foram entregues para as 

professoras orientadoras da escola A e da escola B, onde as mesmas se 

encarregaram de repassar para os docentes voluntários. Logo, foi combinado a data 

prevista para a entrega dos questionários e após 10 (dez) dias a pesquisadora se 

prontificou em buscá-los para assim realizar as análises de dados. 

O perfil5 das professoras do 1º ao 5º ano das duas escolas que se dispuseram 

a responder os questionários da pesquisa mostrou que se trata de profissionais com 

a faixa etária de 15 (quinze anos) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade, sendo que 

a média de atuação em sala de aula fica entre 8 (oito) meses e 35 (trinta e cinco) anos. 

Sobre a formação, 1 (uma)  está  em formação no Curso Normal Magistério, 1 (uma) 

é formada no Curso Normal Magistério, 11 (onze) possuem Ensino Superior completo 

de Licenciatura em Pedagogia, 2 (duas) são Pós-graduadas em Psicopedagogia e 

Orientação, 1 (uma) é Pós-graduada em Alfabetização e Letramento, 1 (uma) é Pós-

graduada em Séries Iniciais, 1 (uma) é Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional, 1 (uma) possui Especialização de Gestão Escolar Supervisão e 

                                                           
5 Pode-se analisar melhor o perfil dos sujeitos pesquisados no item “Apêndices” deste trabalho. 
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Orientação e 1 (uma) possui Especialização de Atendimento Educacional 

Especializado. 

 

4.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Os questionários realizados com as 20 (vinte) professoras das escolas 

intituladas de “Escola A” e “Escola B” consistiram em 10 (dez) perguntas. As perguntas 

foram divididas em questões objetivas e questões subjetivas. As instituições 

participantes da presente pesquisa pertencem à rede estadual de ensino do município 

de Cruz Alta/RS. Em cada escola foram distribuídos 10 (dez) questionários. 

A análise de dados ocorreu através dos exercícios analíticos, os quais deram 

origem a três categorias de análises, são elas: Mapeamento de alunos com deficiência 

matriculados no ensino regular, Inclusão Escolar e, por fim, Uso de adaptações 

curriculares. 

A partir dos resultados obtidos, foi estabelecida a primeira categoria de análise 

nomeada Mapeamento de alunos com deficiência matriculados no ensino regular. Tal 

categoria mostrou na análise de dados que as duas escolas participantes da pesquisa 

possuem vários alunos com algum tipo de deficiência. 

É relevante destacar que no questionário foi formulada a seguinte questão: 

“Quantos alunos com deficiência estão matriculados em sua sala de aula?”. Quando 

as docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram questionadas sobre isso, 

apontaram as seguintes respostas: 

 

Quadro 1 – Número de alunos incluídos 

“4 (quatro) laudos de autismo”. (Professora A, Escola A). 

“4 (quatro) alunos”. (Professora B, Escola A). 

“1 (um) com deficiência visual”. (Professora C, Escola A). 

“1 (um) aluno autista”. (Professora D, Escola A). 

“1 (aluno) aluno em investigação”. (Professora E, Escola A). 

“2 (dois) alunos”. (Professora F, Escola A). 

“1 (um) aluno com deficiência auditiva”. (Professora G, Escola A). 

“3 (três) alunos em investigação”. (Professora H, Escola A). 

“2 (dois) alunos em investigação”. (Professora I, Escola A). 

“0 (zero) nenhum no momento”. (Professora J, Escola A).  
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“7 (sete) alunos”. (Professora K, Escola B). 

“1 (um) aluno com deficiência visual”. (Professora L, Escola B). 

“2 (dois) alunos em investigação”. (Professora M, Escola B). 

“2 (dois)”. (Professora N, Escola B). 

“1 (um)”. (Professora O, Escola B). 

“1 (um) aluno com paralisia cerebral”. (PC”. (Professora P, Escola B). 

“3 (três) alunos com autismo e deficiência visual”. (Professora Q, Escola B). 

“2 (dois) alunos em investigação”. (Professora R, Escola B). 

“3 (três) alunos”. (Professora S, Escola B). 

“0 (zero)”. (Professora T, Escola B). 

Fonte: Autora (2019) 

 

 De acordo com os apontamentos do quadro acima, verificou-se que os 

professores participantes da “Escola A” possuem atualmente 19 alunos incluídos, 

enquanto os professores participantes da pesquisa da “Escola B” possuem atualmente 

22 alunos incluídos. É importante ressaltar que as docentes participantes da “Escola 

A” possuem 6 (seis) alunos que ainda estão em investigação, enquanto as docentes 

participantes da “Escola B” possuem 4 (quatro) alunos em investigação, ou seja, sem 

diagnóstico e laudo confirmados.  

Percebe-se que algumas professoras participantes da pesquisa nomearam o 

diagnóstico de alguns de seus alunos, deficiências como espectro autista, paralisia 

cerebral, deficiência auditiva e deficiência visual. De acordo com o Censo Escolar 

(IBGE, 2018) o número de matrículas de alunos com deficiência efetuadas nas 

escolas regulares de ensino vem aumentando muito em comparação aos anos 

anteriores. Sendo assim, constata-se que as turmas das escolas pesquisadas estão 

de acordo com a pesquisa do Censo Escolar, pois é visto que as professoras 

pesquisadas das escolas participantes A e B possuem no total 31 (trinta e um) alunos 

diagnosticados com algum tipo de deficiência ou transtorno global do 

desenvolvimento, e mais 10 (dez) alunos que ainda estão em investigação, um 

número significativo de alunos deficientes em classes regulares de ensino. 

Prosseguiu-se com a próxima categoria da pesquisa intitulada de Inclusão 

Escolar, o questionário teve a seguinte questão mais especificamente: “O que você 

entende por inclusão escolar”. Quando as professoras participantes da pesquisa 

foram questionadas sobre isso, tiveram os seguintes apontamentos: 
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Quadro 2 – Entendimento sobre inclusão escolar6 

“Incluir os alunos independente das suas necessidades”. (Professora A, Escola A). 

“Integrar, humanizar o aluno deficiente e o grande grupo”. (Professora B, Escola A). 

“Incluir o aluno independente de qualquer situação”. (Professora C, escola A). 

“Conjunto de ações que fazem com que o aluno receba um ensino homogêneo”. (Professora 

D, Escola A). 

“É um conjunto de condições que deve ser viabilizados”. (Professora E, Escola A). 

“Ações que vêm ao encontro da superação das necessidades”. (Professora F, Escola A). 

“Que o ensino seja para todos”. (Professora G, Escola A). 

“Incluir de fato para não acabar excluindo”. (Professora H, Escola A). 

“Fatores que levam um ensino igualitário para todos”. (Professora I, Escola A). 

“É o conjunto de condições que deve ser viabilizados para que o aluno consiga se sentir 

participante da turma”. (Professora J, Escola A). 

“Processo que deveria ocorrer somente com alunos capazes de conviver em grupo e com 

alguma possibilidade de aprendizagem, acredito que esse termo foi regido , pensado e votado 

por pessoas que não estão inseridas na realidade escolar”. (Professora K, Escola B) 

“Acolhimento de todas as pessoas independente das suas condições físicas ou psicológicas”. 

(Professora L, Escola B). 

“Oportunidade a todos de desenvolverem habilidades de acordo com suas individualidades”. 

(Professora M, Escola B). 

“Na teoria uma maravilha, porém na prática infelizmente não funciona”. (Professora N, Escola 

B). 

“Abranger num contexto de ensino e aprendizagem toda diversidade humana que procure a 

escola”. (Professora O, Escola B). 

“Aluno portador de alguma necessidade especial incluído em classe regular”. (Professora P, 

Escola B). 

“Fazer parte de uma turma, mas com os recursos necessários que auxiliem em seu 

desenvolvimento”. (Professora Q, Escola B). 

“Acolhimento, acesso de modo igualitário ao sistema de ensino com alunos com necessidade 

especiais em sala de aula de modo que toda criança possa usufruir dentro de um mesmo 

contexto escolar, das mesmas experiências e condições de aprendizagens dos demais 

alunos”. (Professora R, Escola B). 

“Incluir um aluno ao tornar o ensino homogêneo para que ele não se sinta prejudicado”. 

(Professora S, Escola B). 

                                                           
6 No item “Apêndice C” encontram-se maiores informações sobre os sujeitos da pesquisa. 
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“Tornar o aluno um ser autônomo assim como todos os outros alunos”. (Professora T, Escola 

B). 

Fonte: Autora (2019) 

 

 De acordo com o quadro acima, averiguou-se que as respostas das professoras 

participantes vêm ao encontro do que a legislação diz a respeito da igualdade, pois o 

documento da Constituição Federal de 1988, enfatiza a igualdade entre os indivíduos 

como um direito de qualquer cidadão residente nesse país (BRASIL, 1988). 

 Conforme os questionários, as docentes afirmam que a inclusão é um processo 

no qual o objetivo é fornecer ensino e aprendizagem para o aluno incluído com a 

mesma qualidade que qualquer outro aluno que não possui algum tipo de deficiência 

recebe, por meio de ensino igualitário. A “Professora R”, que pertencente à “Escola B” 

diz que inclusão é “Acolhimento, acesso de modo igualitário ao sistema de ensino com 

alunos com necessidade especiais em sala de aula de modo que toda criança possa 

usufruir dentro de um mesmo contexto escolar, das mesmas experiências e condições 

de aprendizagens dos demais alunos”. 

 Nesse contexto é importante ser cauteloso para que no momento do 

“acolhimento” o aluno não se sinta ainda mais excluído. Para Maura Corcini Lopes 

(2005), a inclusão exige muito mais do que apenas algumas adaptações, acolhimento 

e outras palavras que vêm ao encontro da palavra chave “inclusão”, para a autora 

incluir um aluno exige uma gigantesca mudança no currículo (LOPES, 2005). 

No contexto sobre ensino igualitário e com o enfoque no currículo, a 

“Professora S” pertencente à “Escola B” diz que o processo de inclusão é: “Incluir um 

aluno ao tornar o ensino homogêneo para que ele não se sinta prejudicado”. Sendo 

assim, entende-se que para tornar o ensino interessante para todos é de suma 

importância que as aulas sofram mudanças, para que assim possam atender as 

especificidades dos alunos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 

9.394,traz em seu capítulo V, sobre a Educação Especial, que é necessário que os 

profissionais da área da educação realizem mudanças para atender as necessidades 

dos discentes, mudanças como nos “[...] currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos” (BRASIL, 1996). 

Percebe-se que o processo de inclusão de um aluno com deficiência vai além 

do espaço físico da escola, por isso é preciso estar atento para que o processo de 
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inclusão aconteça sem causar mais danos ao aluno que necessita de orientação. A 

“Professora H” pertencente à “Escola A”, afirma que é necessário “Incluir de fato para 

não acabar excluindo”. Essa resposta vem ao encontro da ótica de Veiga-Neto (2011, 

p. 121), pois o autor diz “inclui-se para excluir” sendo assim, pode-se entender que 

muitas vezes o aluno está incluído na sala de aula, pois tem o direito de estar ali, 

porém, nem sempre recebe o ensino que deveria receber devido as dificuldades do 

ambiente em que ele está inserido, acabando por ser excluído dentro da escola que 

diz ser inclusiva. 

Partindo dessas análises, a próxima categoria analítica intitulada “Uso de 

adaptações curriculares”, ajuda-nos a compreender o entendimento dos sujeitos em 

relação ao que são adaptações curriculares. Quando as professoras participantes da 

pesquisa foram questionadas sobre isso, tiveram os seguintes apontamentos: 

 

Quadro 3 – Adaptações curriculares 

“São maneiras que nós docentes buscamos adaptar em sala conforme a necessidade”. 

(Professora A, Escola A). 

“São ações que vêm ao encontro da superação das necessidades e limitações dos alunos”. 

(Professora B, Escola A). 

“Adaptar materiais para o uso dos alunos necessitados”. (Professora C, Escola A).  

“São ações que vêm ao encontro da superação das necessidades”. (Professora D, Escola A).  

 “Adaptar o que temos em sala de aula para que os alunos aproveitem ao máximo”. 

(Professora I, Escola A).  

“Ações necessárias para levarem o ensino ao aluno com necessidades especiais”. 

(Professora J, Escola A).  

“Algumas vezes necessárias de acordo com o desenvolvimento, rendimento geral da turma, 

mas isso deve ficar por conta do professor que deve se empenhar bastante”. (Professora K, 

Escola B).   

“É a adequação dos conteúdos de acordo com a necessidade dos alunos especiais”. 

(Professora L, Escola B).  

“Propor desafios aos alunos de acordo com suas condições e níveis de aprendizagem”. 

(Professora M, Escola B). 

“Adaptações necessárias para trabalhar com os alunos que possuem deficiência intelectual”. 

(Professora N, Escola B).  

“São modificações realizadas no currículo escolar para atenderem a necessidade de alunos 

ou turmas específicas”. (Professora O, Escola B).  

“Atividades diferenciadas e adaptadas aos alunos incluídos”. (Professora P, Escola B).  



36 

 

“Ações diferenciadas”. (Professora Q, Escola B).  

“Estratégias de atuação docente que oportunizam adequar a ação educativa as maneiras 

peculiares de aprendizagem dos alunos”. (Professora R, Escola B).  

“É uma forma de adaptar conteúdos e materiais para os alunos que necessitam”. (Professora 

S, Escola B).  

“Adaptar o currículo com atividades que facilitem a aprendizagem dos alunos”. (Professora T, 

Escola B). 

Fonte: Autora (2019) 

 

A partir das respostas analisadas7, percebeu-se que há um olhar diferenciado 

sobre o termo “adaptação curricular”, pois para uma escola se tornar inclusiva e apta 

a mudar seu currículo, é necessário que os professores estejam preparados.  Para 

isso se concretizar, é importante que os docentes estejam sempre em formação, pois 

é na formação que o professor irá aprender novas técnicas de adaptações para melhor 

atender o aluno que necessitar. 

 Conforme diz a “Professora O” pertencente à “Escola B”, adaptações 

curriculares “são modificações realizadas no currículo escolar para atender a 

necessidade de alunos ou turmas específicas”. Essa resposta vem ao encontro do 

que Rech (2010), pronuncia a respeito do assunto, pois a autora alega ser muito 

importante “[...] tratar das questões relativas ao acesso, às mudanças no currículo, à 

reestruturação da avaliação escolar, aos investimentos e avanços nos programas de 

formação aos professores”. (RECH, 2010, p. 105).  

A “Professora K”, pertencente à “escola B” respondeu que as adaptações 

curriculares são “algumas vezes necessárias de acordo com o desenvolvimento, 

rendimento geral da turma, mas isso deve ficar por conta do professor que deve se 

empenhar bastante”. Nessa ótica, os autores Joana Célia do Socorro Gomes de 

Andrade Martins e Josiel Monteiro da Silva (2015, p. 5) dizem que: 

 

Trabalhar com a inclusão requer conhecimentos específicos e dedicação, por 
meio de estudos, pesquisas, muitas vezes cansativas, fazendo com que o 
professor, que não tem esta prática e nem a preparação adequada, termine 
por diversas vezes utilizando a mesma metodologia, a qual é aplicada sem 
distinção de alunos e sem levar em conta as diferenças do ritmo de 
aprendizagem dos mesmos. 

  

                                                           
7Nessa questão, 04 (quatro) professoras da “Escola A” não responderam ou manifestaram opinião. 
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 Ao encontro disso, percebe-se que a “Professora K” reconhece que para as 

adaptações curriculares acontecerem na prática, é necessário que os docentes saiam 

do comodismo e procurem novas metodologias de ensino para proporcionar um 

ensino de qualidade para seus alunos. 

 Ao analisar as respostas das professoras participantes, percebe-se que 

algumas delas abordam o termo “alunos especiais”, designação esta que é utilizada 

por vários profissionais atuantes na área da educação. Sobre isso, Rech (2010, p. 28) 

fala que alunos com algum tipo de deficiência são posicionados pela sociedade como 

incapazes, anormais, não aprendentes, etc., e, assim, recebem diferentes rótulos e 

nomenclaturas. 

Diante das análises anteriores, ainda com o enfoque na categoria da pesquisa 

intitulada “Uso de adaptações curriculares” o questionário teve a seguinte questão: 

“Você faz uso de adaptações curriculares em suas aulas? Para quem elas são 

destinadas?” Quando as professoras participantes da pesquisa foram questionadas 

sobre isso, tiveram os seguintes apontamentos: 

 

Quadro 4 – Uso de adaptações curriculares 

“Com 24 alunos, sala superlotada onde as outras 21 tem problemas com regras e limites é 

quase impossível, visto que ninguém nos ajuda em sala”. (Professora A, Escola A).  

“Algumas vezes, para alunos com deficiência intelectual”. (Professora B, Escola A). 

“Conforme a necessidade”. (Professora G, Escola A). 

“Sim” (Professora H, Escola A). 

“Direciono conforme as necessidades”. (Professora I, Escola A). 

“Não! Mas quando acontecer serão realizadas as adaptações”. (Professora J, Escola A). 

“Sim faço. Dependendo do rendimento da turma, entendimento dos conteúdos, tempo hábil 

para cada conteúdo, pré-requisitos para outros”. (Professora K, Escola B). 

“Sim, para meu aluno com deficiência visual”. (Professora L, Escola B). 

“Aos alunos que ainda não estão alfabetizados são destinadas atividades que proponham 

evoluir a partir do seu conhecimento”. (Professora M, Escola B). 

“Sim. Para os alunos com deficiência intelectual”. (Professora N, Escola B). 

“Sim, para os níveis de aprendizagem dos alunos”. (Professora O, Escola B). 

“Sim. Para uma aluna com PC (Paralisia Cerebral)”. (Professora P, Escola B). 

“Sim, são destinadas para alunos com necessidades especiais (dificuldades de 

aprendizagem)”. (Professora Q, Escola B). 

Sim, para dois alunos que estão em investigação do autismo”. (Professora R, Escola B).  
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“Sim. Para um aluno com deficiência intelectual e dois com autismo”. (Professora S, Escola 

B). 

“No momento não, pois não tenho alunos com deficiência”. (Professora T, Escola B). 

Fonte: Autora (2019) 

 

 Partindo das respostas do quadro acima, percebe-se que a “Professora A” 

pertencente à “Escola A”, faz um desabafo sobre as dificuldades encontradas nas 

salas de aulas, como a superlotação e a falta de um profissional qualificado que auxilie 

o professor titular em suas aulas. Essa queixa entra em contradição com o que a 

legislação rege, já que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no capítulo I, artigo 3º, 

parágrafo XIII, consta que o estudante com deficiência tem o direito de um profissional 

de apoio escolar, de acordo com o estatuto este profissional é:  

[...] pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do 
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais 
se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em 
instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas. (BRASIL, 2015). 
 

 Sendo assim, fica evidente que, mesmo com o amparo da lei, reafirmando que 

as pessoas com deficiência nas escolas têm o direito de um profissional para auxílio, 

essa prática ainda é algo que se encontra muito distante da realidade. Em 

continuidade, nesse contexto, a “Professora K” pertencente à “Escola B”, responde 

que realiza adaptações curriculares “Dependendo do rendimento da turma, 

entendimento dos conteúdos, tempo hábil para cada conteúdo, pré-requisitos para 

outros”. Dessa forma, percebe-se que muitas vezes os docentes não conseguem 

realizar as adaptações em suas aulas devido a vários fatores que não favorecem o 

trabalho do professor no momento da adaptação, como a falta de entendimento sobre 

o que ensinar aos alunos com deficiência. Para Lopes “uma criança com deficiência 

seja sensorial, motora ou cognitiva exige saberes distintos por parte dos professores, 

saberes que os permitem encaminhar trabalhos pensando em bases materiais sobre 

as quais as demais leituras subjetivas se inscrevem” (LOPES, 2007, p. 4). 

Tendo em vista que, para que a criança com deficiência física ou intelectual em 

fase de escolarização, possa ter um bom desenvolvimento, ela necessita interagir de 

forma crítica e consciente, participando das transformações e mudanças que vêm 

ocorrendo com ela. Nesse sentido, a adaptação dos métodos de ensino auxilia nas 
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realizações das atividades, embora seja fundamental problematizar se os métodos de 

ensino realmente estão sendo significativos aos alunos.  

Ao encontro das análises anteriores, ainda com o enfoque na categoria da 

pesquisa intitulada “Uso de adaptações curriculares” o questionário teve a seguinte 

questão: “Caso você utilize adaptações curriculares em suas aulas cite alguns 

exemplos”. Sobre isso, as professoras tiveram os seguintes apontamentos: 

 

Quadro 5 – Tipos de adaptações curriculares 

“Caixas de areia para desenvolver a motricidade, alfabeto móvel e colorido, jogos online”. 

(Professora A, Escola A). 

“Leituras mais curtas, letra palito, exploração do visual”. (Professora B, Escola A). 

“Leituras mais curtas, exploração do visual”. (Professora C, Escola A). 

“Letra palito, olfato coberto”. (Professora D, Escola A). 

“Leituras mais curtas”. (Professora E, Escola A). 

“Leituras curtas, jogos online”. (Professora F, Escola A). 

“Não faço nenhuma”. (Professora G, Escola A). 

“No momento não faço”. (Professora H, Escola A). 

“Muito material concreto e lúdico”. (Professora I, Escola A). 

“Histórias lúdicas. (Professora J, Escola A). 

“Não respondeu. (Professora K, Escola A). 

“Não faço”. (Professora L, Escola B). 

“Atividades conforme os níveis de escritas, apoio visual na sala para pesquisa, avaliações de 

desempenho diferenciadas, acompanhamento efetivo ao desenvolvimento aos níveis de 

escrita, fichas de leitura diferenciadas para treinar fluência e para leitura de frases sem 

dificuldades”. (Professora M, Escola B). 

“Não em todas as aulas, são muitos alunos para atender. São atividades relacionadas ao grau 

de aprendizagem do aluno”. (Professora N, Escola B). 

“Trabalho individual diferenciado específico a esses alunos, jogos pedagógicos adaptados, 

jogos pedagógicos construídos, diferenciação de letras para cópias”. (Professora O, Escola 

B). 

“Sim, jogos de alfabetização, atividade diárias de letramento de matemática e português, 

jogos de matemática para quantificar e calcular”. (Professora P, Escola B). 

“Pesquisa na internet, atividades e jogos”. (Professora Q, Escola B). 

“Atividades de nível cognitivo compatível com a fase de alfabetização que a criança se 

encontra, exemplo: Utilização de letras móveis, reprodução oral de histórias, atividades que 

precisa reconhecer a letra inicial e final, bingo de letras e números, atividades que apontem 
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para a avaliação da quantidade de letras, ligar palavras ao número de letras, desenhar e 

escrever o nome do desenho, completar lacunas em texto e palavras , pronunciar rimas e 

palavras, jogos variados, forca, bingos, pesca e sílaba”. (Professora R, Escola B). 

“Material concreto, manipulável, material Braille”. (Professora S, Escola B). 

Não respondeu. (Professora S, Escola B). 

Fonte: Autora (2019) 

 

Diante das respostas obtidas, observa-se que a maioria das professoras 

participantes faz a utilização de algumas atividades diferenciadas para orientar seus 

alunos incluídos. A “professora R”, pertencente à “Escola B” citou alguns dos 

exercícios que ela realiza ao decorrer do ano para tornar sua sala de aula adaptada, 

como: “Atividades de nível cognitivo compatível com a fase de alfabetização que a 

criança se encontra, exemplo: Utilização de letras móveis, reprodução oral de 

histórias, atividades que precisa reconhecer a letra inicial e final, bingo de letras e 

números, atividades que apontem para a avaliação da quantidade de letras, ligar 

palavras ao número de letras, desenhar e escrever o nome do desenho, completar 

lacunas em texto e palavras , pronunciar rimas e palavras, jogos variados, forca, 

bingos, pesca e sílaba”,  

Na ótica de Carvalho (2005), as adequações curriculares devem ser 

repensadas, para que o docente consiga atender as particularidades de seus alunos, 

assim como promover uma aula lúdica, Lev Semyonovich Vygotsky (1984), diz que a 

ludicidade é uma ferramenta de grande valor para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois é essencial para o desenvolvimento da criança na fase da 

escolarização. 

Dando continuidade, observa-se que a “professora M” pertencente à escola B 

cita em sua resposta sobre a avaliação: “Atividades conforme os níveis de escritas, 

apoio visual na sala para pesquisa, avaliações de desempenho diferenciadas, 

acompanhamento efetivo ao desenvolvimento aos níveis de escrita, fichas de leitura 

diferenciadas para treinar fluência e para leitura de frases sem dificuldades”. Sendo 

assim, a avaliação na educação inclusiva tende a ter um olhar diferenciado, de acordo 

com a UNESP (2008, p. 14): 

 

[...] a avaliação, no contexto escolar, deverá envolver todos os profissionais da 
escola, que direta ou indiretamente atuam com o aluno, tendo como objetivo o 
estabelecimento de uma proposta pedagógica e implementação de atividades a 
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serem desenvolvidas, durante o processo de ensino e aprendizagem que 
estejam em consonância com as necessidades educacionais especiais do aluno 
com deficiência.  

 

Nesse contexto, mais do que procurar e criar recursos para que o aluno aprenda 

os conteúdos propriamente ditos, deve-se pensar em como avaliar o aluno com 

deficiência, levando em conta todo e qualquer aprendizado significativo que o aluno 

possa ter.  

 Percebe-se que algumas das professoras participantes da pesquisa optaram 

por não responder algumas questões, atitude que leva a pensar sobre as políticas 

públicas que são repassadas para tais professoras, e faz-se refletir sobre o porquê de 

as participantes não terem respondido. 

 O longo processo de inclusão está associado à política, pois o país almeja que 

todos os indivíduos sejam incluídos nas escolas regulares e em qualquer outro 

ambiente. Conforme Maura Corcini Lopes, Kamila Lockmann, Morgana Domênica 

Hattge e Viviane Klaus (2010, p. 9) “incluir, aproximar, conhecer, diferenciar, 

classificar, normalizar, gerenciar, prevenir, intervir” são ações que acontecem devido 

ao interesse público e sócio-político. Infelizmente, essa conduta (oculta) se concretiza 

numa discriminação política neste país. 

Portanto, partindo da ideia de que o aluno com deficiência necessita de um 

currículo adaptado, dinâmico e flexível, espera-se que os professores das instituições 

de ensino se aprofundem em assuntos como inclusão escolar e adaptações 

curriculares, para que com o conhecimento adquirido consigam repassar para o 

restante da sociedade uma visão positiva dos possíveis resultados.  

O papel do professor é empenhar-se ao máximo para tornar sua sala de aula 

um lugar prazeroso de aprendizagem, oportunizando ensino para todos os alunos sem 

qualquer distinção, porém, sem esquecer que o sistema governamental deve tornar 

realidade as políticas públicas que dão amparo à Educação Inclusiva para que suas 

ações não fiquem somente no papel, oportunizando e fornecendo incentivo para que 

os professores continuem sempre em busca de experiência e formação especializada 

para atuar na área da inclusão.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa intitulada “Adaptações curriculares para alunos com deficiência: 

práticas desenvolvidas no município de Cruz Alta, RS”, procurou verificar as práticas 

que estão sendo desenvolvidas pelos docentes dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de duas escolas Estaduais do município de Cruz Alta/RS referente às 

adaptações curriculares para alunos com deficiência. Também teve por objetivo 

mapear o número de alunos com deficiência matriculados nas salas de aulas dos 

professores participantes da pesquisa, e verificar o entendimento dos docentes acerca 

da proposta de Educação Inclusiva. 

 Levando em conta o objetivo geral dessa pesquisa constatou-se que dos 20 

(vinte) professores que participaram da pesquisa, pelo menos 5 (cinco) não quiseram 

opinar sobre as adaptações curriculares feitas em sala de aula.  

Foi constatado um número significativo de alunos com deficiência que estão 

matriculados nas salas de aula das escolas pesquisadas, dentre eles, 41 (quarenta e 

um) alunos são diagnosticados com algum tipo de deficiência, e apenas 10 (dez) 

alunos estão em investigação para a busca do diagnóstico. Como vemos, trata-se de 

um número elevado considerando que a pesquisa foi feita em 20 (vinte) turmas dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Percebeu-se também, que algumas das professoras participantes da pesquisa 

demonstraram indignação com as condições encontradas nas realidades das escolas, 

devido a superlotação nas salas de aulas, a falta de um auxiliar especializado e dos 

recursos disponibilizados pelos governantes.  

Quando as professoras foram questionadas sobre quais as adaptações 

curriculares que elas desenvolvem em sala de aula, percebeu-se que a maioria das 

professoras aperfeiçoam atividades que já utilizam com os demais alunos, fazendo 

assim as modificações necessárias para atender as particularidades dos alunos com 

deficiência. 

Observou-se que o Município de Cruz Alta/RS ainda tem muitos desafios 

acerca da Educação Inclusiva, principalmente no que diz respeito ao currículo e suas 

adaptações. Dessa forma, é possível concluir que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, pois através dela foi possível conhecer os aspectos relacionados à 

realidade das turmas dos Anos Iniciais das escolas participantes da pesquisa do 

Município de Cruz Alta/RS. Verificou-se que ainda será necessário maior empenho do 
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Governo, assim como dos docentes para que a palavra “Inclusão” saia dos 

documentos oficiais e se concretize na realidade das escolas brasileiras. 

Portanto, em minha ótica, na atualidade, torna-se fundamental investir tanto 

nos espaços físicos das instituições, quanto na formação que as professoras recebem 

para atuar em sala de aula com os alunos com deficiência. Também, acredita-se que 

os profissionais da área da Educação devem considerar a flexibilização de seus 

currículos para que seus alunos tenham melhor aproveitamento nas questões que 

envolvem a aprendizagem e, assim, possam considerar-se de fato incluídos na escola.  

Por fim, ressalta-se que a partir dessa pesquisa será possível dar continuidade 

aos estudos acerca da temática que envolve a Educação Inclusiva, bem como garantir 

o retorno dos resultados às escolas participantes. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Comparativo entre as duas escolas 

 

SUJEITOS 

PESQUISADOS 

IDADE FORMAÇÃO TEMPO DE 

TRABALHO NA 

ÁREA 

Escola A Entre 15 a 59 

anos. 

8 Graduações. 

1 Pós-graduações. 

1 Magistério 

(cursando). 

Entre 8 meses a 30 

anos. 

Escola B Entre 35 a 59 

anos. 

3 Graduações. 

4 Pós-graduações. 

2 Especializações. 

1 Curso Normal 

Magistério. 

Entre 10 anos a 35 

anos. 

Fonte: Autora, 2019.  
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APÊNDICE B - Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE DE CRUZ ALTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

 

Caro (a) Professor (a). 
Este questionário faz parte da pesquisa intitulada “Adaptações curriculares para 

alunos com deficiência: práticas desenvolvidas no município de Cruz Alta, RS. 
Declaro, que os dados aqui obtidos serão apenas utilizados para fins de 

estudos, no caso de publicação, o anonimato lhe será garantido. Agradeço sua 
colaboração. Atenciosamente, Francine Cristofari da Silveira 

Acadêmica do Curso de Pedagogia 
 

a. Sexo: (    ) Masculino   (    ) Feminino   

b. Faixa etária (idade):  

(   ) 15 a 19 anos           (    ) 20 a 24 anos       (    ) 25 a 29 anos 

(   ) 30 a 34 anos           (     ) 35 a 39 anos       (    ) 40 a 44 anos 

(   ) 45 a 49 anos           (     ) 50 a 54 anos       (    ) 55 a 59 anos 

(    ) mais de 60 anos 

 

c. Há quanto tempo você atua na área da Educação? 

d. Qual sua formação? 

e. Qual o ano letivo que você leciona? 

f. Quantos alunos com deficiência estão matriculados em sua sala de aula? 

g.  O que você entende por inclusão escolar? 

h. Para você, o que são adaptações curriculares?                                                                                       

i. Você faz uso de adaptações curriculares em suas aulas? Para quem elas são 

destinadas? 

j. Caso você utilize adaptações curriculares em suas aulas, cite alguns exemplos. 

 

Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE C - Informações sobre os sujeitos da pesquisa 

 

SUJEITO 
 

ESCOLA 
(Rede Estadual 

de Ensino)  

INFORMAÇÕES 

Professora 
A 

Escola A A Professora possui entre 30 e 34 anos de idade e 
trabalha na área há 8 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia. 

Professora 
B 

Escola A A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 27 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia/ Psicopedagogia e 
Orientação. 

Professora 
C 

Escola A A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 11 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia. 

Professora 
D 

Escola A A Professora possui entre 15 e 19 anos de idade e 
trabalha na área há 8 meses. Está cursando 

Magistério. 

Professora 
E 

Escola A A Professora possui entre 30 e 34 anos de idade e 
trabalha na área há 9 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
F 

Escola A A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 12 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
G 

Escola A A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 19 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
H 

Escola A A Professora possui entre 30 e 34 anos de idade e 
trabalha na área há 8 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
I 

Escola A A Professora possui entre 55 e 59 anos de idade e 
trabalha na área há 30 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
J 

Escola A 
 

A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 25 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
K 

Escola B A Professora possui entre 40 e 44 anos de idade e 
trabalha na área há 20 anos. É formada em 
Licenciatura em Pedagogia/ Psicopedagogia 

Clínica e Institucional. 

Professora 
L 

Escola B A Professora possui entre 55 e 59 anos de idade e 
trabalha na área há 18 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
M 

Escola B A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 20 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia/ Especialização em 
AEE 
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SUJEITO 

 

ESCOLA 

(Rede Estadual 
de Ensino)  

INFORMAÇÕES 

Professora 
N 

Escola B A Professora possui entre 40 e 44 anos de idade e 
trabalha na área há 16 anos. É formada em 
Licenciatura em Curso Normal/ Pedagogia. 

Professora 
O 

Escola B A Professora possui entre 50 e 54 anos de idade e 
trabalha na área há 30 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia/ Especialização em 
Gestão Escolar, Supervisão e Orientação 

Professora 
P 

Escola B A Professora possui entre 45 e 49 anos de idade e 
trabalha na área há 26 anos. É formada em 
Licenciatura em Pedagogia/ Psicopedagogia 

Professora 
Q 

Escola B A Professora possui entre 55 e 59 anos de idade e 
trabalha na área há 35 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

Professora 
R 

Escola B A Professora possui entre 50 e 54 anos de idade e 
trabalha na área há 17 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia/ Especialização em 
Séries Iniciais 

Professora 
S 

Escola B A Professora possui entre 50 e 54 anos de idade e 
trabalha na área há 18 anos. É formada em 

Licenciatura em Pedagogia 

 

 


