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Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante com Deficiência Intelectual: 
um estudo de caso da realidade no Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

RESUMO 

Esta dissertação, desenvolvida a partir de um estudo de caso da realidade no Campus Porto 

Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia sobre adaptação 

curricular para Inclusão do Estudante com Deficiência Intelectual (EDI), tem por objetivo 

elaborar uma proposta de curso de capacitação com a abordagem dos procedimentos básicos 

necessários ao planejamento, implementação e avaliação das Adaptações Curriculares (AC) 

voltadas para inclusão e aprendizagem do EDI. Para tanto, foram analisadas as adaptações 

curriculares realizadas atualmente pelos professores dos EDI no Campus Porto Seguro, 

buscando identificar as dificuldades encontradas neste no processo. Assim, no que tange aos 

desafios que permeiam a inclusão e o currículo na perspectiva inclusiva, este estudo foi 

norteado pelo seguinte problema de pesquisa: Como contribuir para que as adaptações 

curriculares promovam a inclusão e aprendizagem dos EDI no Campus Porto Seguro? O estudo 

apresentado tem natureza qualitativa, e com base nos objetivos definidos, teve, de forma 

combinada, caráter descritivo e exploratório e teve como participantes, profissionais da equipe 

multidisciplinar que lidam diretamente com os EDI, bem como os professores das turmas nas 

quais estão matriculados dois destes estudantes. Na última etapa da pesquisa, houve a 

participação de três especialistas na área de adaptação curricular e com atuação no IFBA, os 

quais foram responsáveis pela análise e validação, por meio de critérios pré-estabelecidos, do 

produto educacional desse estudo. Já com relação à estratégia metodológica, a pesquisa seguiu 

os pressupostos do estudo de caso e utilizou como instrumento de coleta de dados a análise 

documental e entrevistas. Os dados coletados foram explorados tomando como referência os 

objetivos da investigação e a literatura com vistas a estabelecer relação entre o desenvolvimento 

da aprendizagem no EDI à luz do pensamento Vigotskiano e a base conceitual e legal de 

currículo e adaptações curriculares considerando seus tipos, níveis e implicações. Os dados 

apontaram que um dos grandes desafios enfrentados pelo corpo docente e pela equipe 

multidisciplinar do Campus Porto Seguro para a inclusão e aprendizagem na perspectiva 

inclusiva dos EDI é a ausência de capacitação nesta temática. Outro dado evidenciado diz 

respeito à ausência de um fluxo sistematizado no que tange à adoção dos procedimentos básicos 

para o planejamento, execução e acompanhamento das adaptações curriculares na perspectiva 

inclusiva. A partir da análise dos dados coletados, surge, como produto educacional do estudo, 

uma proposta de curso de capacitação intitulado: Abordagens e Instrumentos para 

Implementação das Adaptações Curriculares voltadas para Inclusão e Aprendizagem do EDI. 

Palavras-chave: Adaptação Curricular. Inclusão. Deficiência Intelectual.  

 

  



 

  

Curricular Adaptation for the Inclusion of Students with Intellectual Disabilities: 
a case study of the reality at Porto Seguro Campus of Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Bahia 

 
ABSTRACT 

This dissertation, developed from a reality case study in Porto Seguro Campus of Federal 

Institute of Education Science and Technology of Bahia on curriculum adaptation and Inclusion 

of Students with Intellectual Disabilities, aims to prepare a proposal for a training course with 

the approach of the basic procedures necessary for planning, implementation and evaluation of 

Curriculum Adaptations (CA) aimed to the inclusion and learning of SID. To this end, we 

analyzed the curricular adaptations currently carried out by the SID teachers at Porto Seguro 

Campus, seeking to identify the difficulties encountered in the process. Thus, with regard to the 

challenges that permeate inclusion and the curriculum from an inclusive perspective, this study 

was guided by the following research problem: How to contribute so that curriculum 

adaptations promote the inclusion and learning of Students with Intellectual Disabilities (SID) 

in Porto Seguro Campus? The study presented is naturally qualitative, and based on the defined 

objectives, it had a combined descriptive and exploratory character and also had, as participants, 

professionals from the multidisciplinary team who deal directly with the SID, as well as the 

teachers of the classes in which two of these students are enrolled. In the last stage of the 

research, we had the participation of three experts in the area of curriculum adaptation, one 

from the Education Department of São Paulo State and two from the Federal Institute of 

Education of Bahia, who were responsible for the analysis and validation, through pre-

established criteria, of the educational product of this study. Speaking of methodological 

strategy, the research followed the assumptions of the case study and used document analysis 

and interviews as data collection instrument. The collected data were explored taking as a 

reference the research objectives and the literature in order to establish a relationship between 

the development of SID learning in the light of Vigotskian thinking and the conceptual and 

legal basis of curriculum and curricular adaptations considering their types, levels and 

implications. The data showed that one of the great challenges faced by the teachers and the 

multidisciplinary team in Porto Seguro Campus for inclusion and learning in the inclusive 

perspective of SID is the lack of training in this subject. Another evidenced data concerns the 

absence of a systematized flow, regarding the adoption of basic procedures for the planning, 

execution and monitoring of curricular adaptations in an inclusive perspective. From the 

analysis of the collected data, as an educational product of the study, emerges a proposal for a 

training course entitled: Approaches and Instruments for the Implementation of Curricular 

Adaptations to SID Inclusion and Learning. 

 

Keywords: Curriculum Adaptation. Inclusion. Intellectual Disability. 
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1 CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

"Inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover 

a escola das diferenças". (Maria Teresa Eglér 

Mantoan, 2003). 

O presente estudo tratou da adaptação curricular para estudantes com deficiência intelectual 

(EDI)1 como instrumento fundamental para o processo de inclusão e aprendizagem destes discentes. 

A educação das pessoas com deficiência (PCD) tem sido alvo de inúmeros questionamentos 

e dificuldades, apesar de assegurada em legislações e documentos de direitos humanos nacionais e 

internacionais. Para compreender o que a inclusão representa na educação escolar de todo e qualquer 

aluno, especialmente para os que têm deficiência, é preciso entender melhor o que o sistema 

educacional brasileiro adota como paradigma inclusivo e conhecer a dimensão desta questão. 

A inclusão refere-se à inserção das PCD, na vida social e educativa. Todos os alunos devem 

ser incluídos nas escolas regulares, em todos os níveis, da Educação Infantil ao Ensino Superior, 

uma vez que, de acordo com o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, o acesso à educação é 

direito de todos, sem exceção (BRASIL, 1988). Além disso, o Artigo 208, inciso III, alínea a, traz 

que a criança com a necessidade educacional especial deve receber tratamento especializado 

complementar, de preferência dentro da escola. Dessa forma, cabe às escolas tomarem medidas que 

permitam a eliminação de barreiras que impeçam a plena inclusão das PCD no processo escolar. 

Reforçando o ideal democrático de escola para todos, o princípio fundamental da Declaração 

de Salamanca2, aprovada na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais no ano 

de 1994, afirma que as “escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outra”.  (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, 1994, p. 3).  

No entanto, historicamente a exclusão escolar da PCD está intimamente relacionada à sua 

exclusão social e atinge todas as classes sociais. A invisibilidade e a ideia impregnada no senso 

comum de que essas pessoas são incapacitadas para aprender sustentam uma concepção hegemônica 

de educação profissional. Estas, por sua vez, restringem a formação para o trabalho às atividades 

instrumentais e operacionais. 

1 Para melhor fruição textual, adotaremos a sigla “EDI” para se referir aos Estudantes com Deficiência 

Intelectual. 
2 Documento adotado por mais de 300 participantes representando 92 países e 25 organizações internacionais, 

presentes na Conferência Mundial sobre Educação de Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade, realizada 

na cidade de Salamanca na Espanha, em junho de 1994, com o patrocínio da UNESCO e do Governo 

Espanhol. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).  
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A construção de um modelo único de educação que acolha e inclua todos os cidadãos e 

cidadãs traz à tona as dificuldades que já são inerentes ao processo educacional, somadas as 

particularidades da educação inclusiva. Trata-se do desenvolvimento de uma nova concepção 

filosófica que seja capaz de superar as práticas curriculares consolidadas historicamente, as quais 

desconsideram indivíduos e grupos minoritários que não se enquadram nas categorias ditas 

“normais” nas escolas. 

Pensar a inclusão educacional das PCD exige que os sistemas de ensino busquem a promoção 

das condições de acesso e a plena participação no contexto escolar. Nesse sentido, a concepção de 

acessibilidade tem se configurado como um instrumento que possibilita a materialização do modelo 

inclusivo de educação baseado numa escola para todos.  Nesse viés, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, trouxe os parâmetros para educação inclusiva e determinou que os recursos 

pedagógicos devem ser organizados de maneira a favorecer plenas condições de acesso ao currículo 

pelas pessoas com deficiência. (BRASIL, 2008). 

 As últimas décadas foram marcadas pela instituição de diversos marcos regulatórios no 

sentido de garantir a inclusão e a promoção da aprendizagem da PCD, tendo a acessibilidade como 

condição necessária para a garantia desse direito. Em âmbito escolar, a acessibilidade 

metodológica/pedagógica se põe como um dos principais pilares para a implementação das ações 

inclusivas e, nesse cenário, a adaptação curricular, prevista com uma das formas de promover essa 

acessibilidade, surge como uma quebra de paradigma no que tange a ideia do currículo escolar pré-

formatado, que desconsidera o contexto das diferenças que o compõe. (SASSAKI, 2005). 

Adaptar o currículo pressupõe a adoção de práticas pedagógicas que favoreçam a inclusão 

plena das PCD no sistema educacional. Pensar o currículo na perspectiva inclusiva, segundo Aranha 

(2000), requer pensar adequações que envolvam objetivos, conteúdos, métodos de ensino, processos 

de avaliação e temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, adaptados de acordo com as 

necessidades de cada aluno. No entanto, as adaptações de práticas pedagógicas inerentes ao currículo 

não podem significar o rompimento com o compromisso de garantir a qualidade do ensino, ou lançar 

mão dos objetivos intrínsecos ao processo educacional, elas representam, na maior parte das vezes, 

a única forma de incluir o estudante com deficiência, bem como promover a sua aprendizagem.  

O meu interesse pelas questões relacionadas à educação das PCD começou em 2001, quando 

iniciei o curso de Graduação em Pedagogia na Universidade Estadual de Santa Cruz, na cidade de 

Ilhéus, no estado da Bahia. Foi quando comecei a participar de vários debates e discussões acerca 

dos desafios inerentes a essa realidade em âmbito educacional. Nesse percurso, quanto mais eu 

explorava o tema, mais me sentia inquieta em compreender como eram os desdobramentos dessas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
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práticas no contexto escolar. Provocada por este sentimento, o tema escolhido para o meu Trabalho 

de Conclusão de Curso foi relacionado à inclusão de PCD na rede regular de ensino. No meu estudo, 

busquei verificar que condições eram oferecidas para garantir a inclusão dos estudantes com 

deficiência ao sistema de ensino de uma escola pública estadual do município de Ilhéus-Bahia. O 

referido estudo me mostrou o quanto é desafiador o processo de inclusão dos estudantes com 

deficiência e que não basta somente a aceitação deles na rede regular de ensino, mas também que as 

escolas se preparem e se estruturem, sobretudo, no que tange a acessibilidade arquitetônica, 

atitudinal e pedagógica.  

Atuando como professora na rede municipal de educação, fui professora de dois estudantes 

com deficiência, sendo um deles autista e o outro com Síndrome de Down. De repente, me vi numa 

situação de total impotência em como proceder pedagogicamente com esses estudantes. Que práticas 

pedagógicas adotar? Como incluí-los? Como saber de que ponto devo partir para eleger as melhores 

práticas e recursos a serem adotados? Naquele momento ficou muito claro para mim, que não basta 

garantir o direito à inclusão dessas pessoas em lei e na prática não garantir as condições e atuação 

dos profissionais que lidam diretamente com esses sujeitos. Esse fator me fez refletir acerca da 

necessidade de adoção de procedimentos que possam atender ao que está posto na teoria e nas 

normativas. 

Em 2011, fui aprovada no concurso público para atuar como Pedagoga no IFBA, Campus 

Porto Seguro. No ano seguinte, em 2012, comecei a desempenhar a atividade de assessoria 

pedagógica ao antigo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)3, 

que, atualmente, tem status de coordenação e passou a chamar-se Coordenação de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE), do Campus. Desenvolvendo este trabalho, é 

possível perceber a imensa dificuldade em promover uma verdadeira inclusão dos estudantes com 

deficiência. De um lado, docentes sentindo-se angustiados e incapazes de poder ensinar algo para 

alguém que eles acham que não tem condições de aprender e do outro, estudantes cheios de 

expectativas, mas muitas vezes invisibilizados no espaço escolar. 

3
 O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) prepara a instituição para 

receber as das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNE, providenciando a adaptação de currículo 

conforme a necessidade de cada aluno. O NAPNE integra o TEC NEP - ação coordenada pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação que visa à inserção das PNEs – (deficientes, superdotados/altas 

habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. Disponível em: http: portal.mec.gov.br. 

Acesso em: 15 jun. 2021. 
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A chegada ao Campus, especialmente, de EDI trouxe para a instituição um novo desafio: 

lidar com uma deficiência complexa e que atinge diretamente o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. É muito comum a apresentação de laudos neurológicos generalistas que não oferecem 

subsídios para as ações pedagógicas, sendo necessário utilizar diversos instrumentos de avaliação 

diagnósticos e, por meio deles, chegar à melhor forma de ensinar e aprender, levando em 

consideração todas as suas limitações. O fato de as normas vigentes preverem a obrigatoriedade da 

implementação das adaptações curriculares, mas não trazer com elas as estratégias e recursos 

necessários para tal, trouxe bastante incertezas e insegurança neste processo. Acrescenta-se a essa 

problemática, o fato de que a escola não dispõe de profissionais essenciais para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas adaptadas aos EDI (Professores de Atendimento Educacional 

Especializado e profissionais de apoio), o que torna ainda mais difícil o desenvolvimento e 

acompanhamento das práticas voltadas à acessibilidade pedagógica previstas na política. 

Souza, Cunha e Magalhães (2013) chamam atenção para outro fator que dificulta o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico sólido para a inclusão dos EDI. De acordo com eles, a 

presença desses estudantes é ainda muito tímida na Rede Federal de Educação Profissional 

Tecnológica, e, apesar de já haver algumas ações que, por vezes, resultam em relatos de experiências 

ou suscitam provocações acerca da temática, ainda não existem estudos com resultados 

significativos acerca do acesso, permanência e êxito desses estudantes na Educação Profissional 

Tecnológica.  

No IFBA, a primeira norma institucional que trouxe as diretrizes para a promoção da 

acessibilidade pedagógica entrou em vigor com a aprovação da Resolução CONSUP/IFBA nº 09, 

de 28 de março de 2016, a qual apontava os primeiros caminhos para possibilitar a quebra de 

barreiras que impedem a inclusão plena na sala de aula. Esse documento já trazia a determinação 

que garantia o direito à adaptação/flexibilização nos currículos para os estudantes com deficiência: 

Art. 2º Assegurará aos discentes com necessidades educacionais específicas 

adaptações/flexibilizações dos currículos, projetos e práticas docentes, garantindo 

o pleno acesso dos estudantes, assim como o atendimento voltado para a sua

capacidade de aproveitamento e às especificidades de cada um, priorizando: 

I – Adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamentos e 

currículo; 

a) As adaptações curriculares implicam o planejamento pedagógico e as ações

docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve

aprender, como e quando aprender, que formas de organização do ensino

que são mais eficientes para o processo de aprendizagem, e como e quando

avaliar o aluno. [...] (IFBA, 2016, p. 5).
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Em 2017, O CONSUP revoga a Resolução nº 09/2016 e aprova a Política de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no Âmbito do IFBA, por meio da Resolução 

CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017, a qual trouxe novas determinações acerca das 

adaptações/flexibilizações no currículo: 

Art. 7º. Devem estar asseguradas aos discentes com Necessidades Educacionais

Específicas adaptações/flexibilizações dos currículos, projetos e práticas docentes, 

garantindo o pleno acesso dos estudantes, assim como o atendimento voltado para 

a sua capacidade de aproveitamento e às especificidades de cada um, priorizando: 

I – Adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamentos e 

currículo; 

II – Capacitação de recursos humanos: instrutores, pedagogos, professores e demais 

profissionais da educação; 

§1º As adaptações curriculares implicam o planejamento pedagógico e as ações

docentes fundamentadas em critérios que definem o que o discente deve aprender, 

como e quando aprender, que formas de organização do ensino que são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem, e como e quando avaliar esse discente. 

§2º As propostas de adaptação curricular que resultem na alteração dos Projetos

Pedagógicos de Cursos (PPC) deverão ser encaminhadas ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do IFBA para análise e aprovação. IFBA, 2017, 

p. 4).

A aprovação desta política representou um grande avanço para a instituição no que tange às 

práticas inclusivas. A norma aponta diversas diretrizes para que o currículo seja acessado pelos 

estudantes com NEE, o que propiciou maior segurança pedagógica na adoção de ações concretas 

para implementação das AC.  

Em outubro de 2019, o IFBA publicou um documento intitulado “Práticas Acadêmicas 

inclusivas”4, o qual aborda as limitações e potencialidades das pessoas com deficiência em âmbito 

escolar, bem como particularidades acerca dos sujeitos com altas habilidades/superdotação, 

transtorno global do desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem. O material traz ainda alguns 

esclarecimentos acerca da Política de Inclusão do IFBA, no que tange à acessibilidade pedagógica. 

No entanto, pelo seu formato sucinto, não aborda de maneira aprofundada os aspectos referentes à 

aprendizagem dos estudantes com deficiência.  

Partindo para uma visão geral da problemática que o envolve o tema dessa proposta de 

estudo, algumas pesquisas recentes têm contribuído para o entendimento de algumas questões 

envolvendo a AC e DI, trazendo a análise de práticas inclusivas desenvolvidas, bem como apontando 

caminhos para implementação de ações que superem as barreiras presentes no currículo escolar, as 

quais impedem que o EDI tenha acesso às diversas maneiras de desenvolver a aprendizagem. 

4
 Disponível em: ttps://portal.ifba.edu.br/proen/departamentos/permanencia-assistencia-estudantil/praticas-

academicas-inclusivas-visualizacao-digital.pdf. Acesso em: 27 jun. 2020. 

https://portal.ifba.edu.br/proen/departamentos/permanencia-assistencia-estudantil/praticas-academicas-inclusivas-visualizacao-digital.pdf
https://portal.ifba.edu.br/proen/departamentos/permanencia-assistencia-estudantil/praticas-academicas-inclusivas-visualizacao-digital.pdf
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Nesse diapasão, Santos (2015) analisou como o currículo estava sendo adaptado para com 

uma aluna com DI. A análise dos dados foi realizada sob a perspectiva histórico-crítica de Vygotsky, 

a qual relaciona as experiências sociais ao desenvolvimento cognitivo. O estudo revelou que, embora 

os professores da classe regular acreditem no desenvolvimento cognitivo do EDI, a insegurança 

proveniente da falta de formação na perspectiva inclusiva tem se colocado como o grande entrave 

para a compreensão das possibilidades de adaptação curricular, o que resulta na ausência de práticas 

pedagógicas que propiciem o desenvolvimento das funções mentais superiores como: sensação, 

percepção, memória, atenção, pensamento, orientação e linguagem, e emoção. 

Valera (2015) analisou 10(dez) teses e dissertações que abordam a temática da deficiência 

intelectual/mental e adaptação curricular e que constam no site da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os resultados demonstraram que os professores reconhecem 

a importância da inclusão, mas a falta de formação continuada representa um grande obstáculo para 

a plena inclusão dos EDI. Foi evidenciado que as adaptações curriculares quando implementadas 

contribuem significativamente para aprendizagem desses estudantes. No entanto, ainda há uma 

grande desconfiança quanto a capacidade de aprender desses sujeitos e, por muitas vezes, a 

adaptação curricular é compreendida como uma simplificação do currículo, o que leva ao 

desenvolvimento de algumas práticas bem reducionistas no que tange às habilidades cognitivas 

requeridas. 

Flach (2014) verificou se as adaptações curriculares na perspectiva inclusiva favorecem as 

condições de permanência e promovem a aprendizagem dos discentes com deficiência. A 

pesquisadora concluiu que a falta de entendimento da concepção de adaptação curricular na 

perspectiva inclusiva faz com que os docentes, por vezes, desenvolvam práticas baseadas na 

intuição, sem um planejamento sistemático. No entanto, os resultados também revelaram que as 

adaptações realizadas favorecem a inclusão e aprendizagem desses estudantes e, consequentemente, 

diminuem os índices de reprovação. O estudo também aponta para a necessidade de entender a AC 

como uma atividade que deve ser realizada a partir de critérios pedagógicos claros, tornando esse 

processo mais formal e sistemático.  

Manchini (2014) buscou identificar os procedimentos pedagógicos indicados pela literatura 

da área de Educação e Educação Especial que favorecem a inclusão de estudantes com DI na 

educação regular nos diferentes níveis de ensino. O levantamento bibliográfico junto ao banco de 

teses e dissertações da CAPES, capítulos de livros e periódicos destacou que adaptação curricular 

se configura como um instrumento que possibilita o pleno acesso ao currículo e garante a inclusão 

do DI, bem como o atendimento das suas necessidades individuais. Desse modo, a adaptação 
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curricular deve ser utilizada na educação regular como procedimento pedagógico facilitador da 

aprendizagem e inclusão desse público. 

Monteiro (2015) analisou as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino-

aprendizagem de alunos com DI, em classe comum do Ensino Fundamental I. Os resultados do 

estudo apontaram que, embora o corpo docente reconheça as possibilidades de desenvolvimento 

cognitivo dos EDI, ainda se sente muito inseguro para desenvolver o trabalho pedagógico voltado à 

promoção do acesso ao currículo por esses estudantes, devido, principalmente, à falta de formação 

continuada.  

Partindo dessa perspectiva, engendra-se o seguinte problema de pesquisa: Como contribuir 

para que as adaptações curriculares promovam a inclusão e aprendizagem do EDI no Campus Porto 

Seguro do IFBA? 

Isso posto e na busca desta resposta é que foram delimitados os seguintes objetivos para este 

estudo apresentados no próximo tópico. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

- Elaborar uma proposta de curso de capacitação com a abordagem dos procedimentos 

básicos necessários ao planejamento, implementação e avaliação das Adaptações Curriculares (AC) 

voltadas para inclusão e aprendizagem do EDI. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar as adaptações curriculares realizadas atualmente pelos professores para atender 

aos EDI; 

- Investigar quais são as dificuldades encontradas pelos profissionais envolvidos para 

implementação das adaptações curriculares necessárias para a inclusão e aprendizagem do EDI; 

- Analisar qual a percepção dos professores e profissionais envolvidos no atendimento aos 

EDI, acerca da relevância e êxito dos recursos e estratégias desenvolvidas por eles para 

implementação das adaptações curriculares necessárias para inclusão e aprendizagem desses 

estudantes; 

- Definir conteúdos, carga horária e metodologia do curso a ser elaborado; 

- Desenvolver, à luz do referencial teórico e dados coletados, orientações quanto aos 

procedimentos básicos para o planejamento, implementação e avaliação das adaptações curriculares 

voltadas para inclusão e aprendizagem do EDI, possíveis de serem adotados pelos profissionais 

lotados na CAPNE e docentes do Instituto Federal de Educação da Bahia. 
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1.3. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

Buscando responder ao problema da pesquisa e alcançar os objetivos propostos, esta 

dissertação foi estruturada em 8 seções, a saber: 

● Seção 1 - Discute a pertinência do assunto, a introdução ao problema, a justificativa de se

propor um estudo como este, bem como os objetivos propostos;

● Seção 2 - Apresenta a metodologia do estudo, explicando a escolha do método, seu contexto,

os participantes, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise;

● Seção 3- Apresenta os percursos históricos e perspectivas para construção de um modelo

inclusivo de educação na rede federal de educação profissional e tecnológica;

● Seção 4 - É voltado para discussão da evolução conceitual da DI e análise do impacto dessa

deficiência no processo de aprendizagem e desenvolvimento à luz da perspectiva

vigotskiana;

● Seção 5- Discorre acerca da concepção de currículo e adaptação curricular na perspectiva

inclusiva, resgatando a origem do currículo, vários olhares e definições, as adequações

curriculares, a conceituação, as terminologias, os tipos, os níveis e as implicações;

● Seção 6 - Contextualiza a inclusão escolar dos EDI no IFBA-Campus Porto Seguro e

apresenta a discussão dos dados coletados;

● Seção 7 - Apresenta a proposta do produto educacional resultante da dissertação.

● Seção 8 - Apresenta as considerações finais do estudo;

● O último tópico apresenta as referências bibliográficas utilizadas ao longo do estudo;

● Os Apêndices são apresentados ao final, após as referências.

https://docs.google.com/document/d/1F_ccKXgNvivV9ArJpHt18rlg4JY1AOmA/edit#heading=h.28h4qwu
https://docs.google.com/document/d/1F_ccKXgNvivV9ArJpHt18rlg4JY1AOmA/edit#heading=h.28h4qwu
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2 TRAJETÓRIA DO ESTUDO  

Nesta seção, será apresentado o percurso metodológico do estudo, buscando contextualizar 

o locus da pesquisa, bem como indicar o método escolhido, os instrumentos de coleta de dados e os 

participantes selecionados.  

2.1 O CONTEXTO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no Campus Porto Seguro do IFBA. A instituição nasceu com a 

federalização da Escola Brasil Profissional, estabelecida pela Portaria Nº 1.981 do MEC de 

18/12/2006, passando a integrar, a partir de então, o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional. O campus iniciou suas atividades em fevereiro de 2008 e atualmente possui 122 

servidores lotados, sendo 80 docentes e 42 técnicos-administrativos. Oferece cursos técnicos na 

modalidade integrada, cursos superiores e cursos de pós-graduação, possuindo um total de 822 

estudantes matriculados. 

Até o ano de 2019, o campus Porto Seguro possuía 11 (onze) estudantes matriculados com 

NEE: 1(um) surdo, 2(dois) cegos e 3 (três) com Déficit Intelectual (DI), 1 (um) Síndrome de 

Asperger (transtorno do espectro autista), 1 (um) com Esquizofrenia e 1 (um) com Esquizencefalia 

no hemisfério cerebral esquerdo.  

Em relação aos aspectos físicos, o Campus possui como espaços de natureza pedagógica: 13 

(treze) salas de aula, 21(vinte e um) laboratórios, 1(uma) quadra de esportes, 1(uma) biblioteca, 

1(uma) sala de estudos, 1(um) auditório, 1(uma) sala de recursos multifuncionais, onde funciona a 

CAPNE. Para os serviços administrativos, a instituição possui 24 (vinte e quatro) salas. E quanto 

aos espaços destinados à higiene e alimentação, possui 1 (um) refeitório com cozinha, 1 (uma) 

cantina, 8 (oito) banheiros, sendo 2 (dois) adaptados para PCD.  

Fazem parte do quadro de profissionais que atuam na CAPNE:  1(um) psicólogo, 2 (dois) 

intérpretes de LIBRAS e 1(um) monitor intérprete de BRAILE. Em julho de 2019, houve um 

concurso para professor substituto, no qual estavam previstas 3(três) vagas para professor de 

atendimento educacional especializado e 1(uma) vaga para professor de Língua Portuguesa para 

surdos, os quais atuarão no setor. No entanto, a Reitoria só autorizou a convocação de apenas 1(um) 

professor, o qual foi convocado no mês de janeiro de 2020. 

A sala da CAPNE é utilizada para atender estudantes com NE e professores. Possui como 

recursos didáticos: 2 (duas) máquinas BRAILLE, 1(uma) impressora BRAILLE, 1 (um) teclado em 
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alto relevo USB, 3 (três) reglates com punção5, 1(uma) linha BRAILLE e 2 (dois) computadores 

com programação de voz.  

Cabe destacar aqui as condições em que o estudo foi desenvolvido no campus Porto Seguro. 

Desde 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional devido ao surto da doença causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19), que, em 11 de março do mesmo ano foi caracterizada como uma 

pandemia. 

Quando da adaptação metodológica deste estudo, em agosto de 2020, o número de casos da 

COVID-196 no mundo chegava aos 13 milhões e cerca de 500 mil mortes. No Brasil, os números já 

indicavam a faixa de 2.000.000 de contaminados, com quase 100.000 mortes. Na Bahia, sede do 

IFBA, o número de casos ultrapassava os 100 mil com mais de 2.000 mil mortes.  

As instituições de ensino, uma das primeiras a suspender suas atividades presencias 

recomendadas pelas autoridades sanitárias mundiais, no intuito de conter a disseminação do vírus, 

deixaram, de acordo com dados da OMS7, mais de 90% dos estudantes do mundo sem frequentar as 

escolas e universidades. 

O IFBA, por meio do seu Conselho Superior, reunido nos dias 19 e 20 de março, decidiu, 

por unanimidade, aprovar a Resolução/CONSUP/IFBA nº. 07 de 22 de março de 2020, que 

determinou a interrupção, por tempo indeterminado, das atividades presenciais, suspendeu o 

calendário acadêmico e estabeleceu as condições para o trabalho remoto na Instituição. É com base 

neste cenário de distanciamento social no qual o IFBA encontra-se desde o dia 22 de março de 2020, 

que se fizeram necessárias algumas adaptações na metodologia do estudo, sobretudo no recorte 

temporal da coleta de dados. 

O projeto de pesquisa, que inicialmente considerava o ano letivo de 2020 como recorte 

temporal para investigar se as adaptações curriculares realizadas pelo corpo docente contribuíram 

para aprendizagem e inclusão dos estudantes com DI, passou a delimitar o ano letivo de 2019 como 

referência para a análise dos dados referentes ao trabalho pedagógico desenvolvido com os EDI. 

 
5 Instrumento utilizado para pessoas cegas ler e escrever. Foi adaptada do próprio criador do alfabeto Braille, 

Louis Braille. 
6 Disponível em: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. 

Acesso em: 03 ago. 2020.   
7 Disponível em: https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-

planejamento-antecipado-o-aumento-das. Acesso em: 03 ago. 2020.  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-planejamento-antecipado-o-aumento-das
https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-planejamento-antecipado-o-aumento-das
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Compreende-se que não houve prejuízo que comprometeu a pesquisa, em especial porque 

um projeto de pesquisa, por sua natureza flexível, é totalmente passível de alterações, tomando como 

base que: 

É preciso se ter clareza que a importância dos registros se encontra na busca e 

construção de informações que ocorrem em momentos específicos e únicos do 

processo e vai exigir uma reflexão em ação, já que o contexto pode mudar durante 

o estudo e os registros podem vir a ser limitados, podem “não dar conta” da 

complexidade e incertezas de um novo contexto. Em decorrência, considera-se que 

os registros já existentes são relevantes e consistentes para a compreensão do 

contexto inicialmente delimitado. Outros desdobramentos, advindos do novo 

contexto, poderiam vir a constituir outro Estudo de Caso, a critério do pesquisador 

e/ou dos participantes. (MATALLO; CARVALHO; GRAÇAS; 2017, p. 302).  

Neste sentido, buscou-se analisar o conhecimento produzido por meio das experiências e 

práticas desenvolvidas com os EDI no ano letivo de 2019. Explorar o desenvolvimento de práticas 

inclusivas é descobrir a todo momento novos conhecimentos. Isso porque, muito dificilmente 

encontraremos nestas práticas um roteiro pronto ou pré-estabelecido para promover a inclusão e 

aprendizagem destes estudantes, estaremos sempre diante novas descobertas.  

2.2 O MÉTODO 

  O estudo apresentado tem natureza qualitativa, preocupando-se com a compreensão e 

interpretação do fenômeno analisado. Com base nos objetivos definidos, teve, de forma combinada, 

caráter descritivo e exploratório. Gil (2002, p. 42) argumenta que as pesquisas descritivas “têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

  A depender dos objetivos definidos para o estudo, as pesquisas descritivas e exploratórias 

podem se relacionar de maneira significativa. Nessa perspectiva, Gil (2008, p. 28) traz aspectos 

dessa relação afirmando que: 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de 

relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Neste 

caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. Por outro lado, 

há pesquisas que, embora definidas como descritivas a partir de seus objetivos, 

acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as 

aproxima das pesquisas exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática. 

 Ainda sobre as pesquisas exploratórias, Gil (2008, p. 27) pontua que “de todos os tipos de 

pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso”. 
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Já com relação à estratégia metodológica utilizada para o desenvolvimento do estudo, a 

pesquisa seguiu os pressupostos do estudo de caso. De acordo com Gonsalves (2001), o estudo de 

caso privilegia um caso particular, uma unidade significativa, considerada suficiente para análise de 

um fenômeno. A autora destaca ainda que “esse tipo de pesquisa, ao realizar um exame minucioso 

de uma experiência, objetiva colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado, indicando 

as possibilidades para sua modificação”.(id., 2001, p. 67). 

Para Yin (2001, p. 32): 

[...]o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” adequado quando as 

circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as condições que dizem 

respeito não foram encontradas antes, quando as situações são altamente politizadas 

e onde existem muitos interessados.” 

O estudo partiu de um projeto de caso único buscando compreender o evento em análise e a 

partir daí construir uma visão ampliada do fenômeno observado. Yin (2001, p. 62) pontua que “um 

fundamento lógico para selecionar um projeto de caso único, no lugar de um projeto de casos 

múltiplos, é que o caso único representa o teste decisivo de uma teoria significativa”. 

2.3 OS PARTICIPANTES  

Foram selecionados para participar do presente estudo os profissionais envolvidos 

diretamente no processo de adaptações curriculares voltadas ao atendimento aos EDI matriculados 

no Campus Porto Seguro no ano letivo de 2019, bem como  especialistas da área do campo de estudo 

desta pesquisa.  

Participaram da pesquisa: os profissionais da equipe multidisciplinar que lidam diretamente 

com os estudantes com DI, os professores das turmas onde estão matriculados dois estudantes com 

DI e especialistas da área de adaptação curricular. No ano letivo de 2019, um dos estudantes cursou 

o 1º ano do curso Técnico em Informática e o outro matriculado no 3º ano do curso Técnico em 

Alimentos.  

Foram selecionados 10 (dez) docentes que ministraram aulas para os estudantes no ano letivo 

de 2019. O universo e o perfil desta amostra foram definidos buscando contemplar a diversidade 

entre os docentes das disciplinas do núcleo básico e núcleo tecnológico das matrizes curriculares dos 

cursos em que os estudantes estavam matriculados. Os dois estudantes solicitaram no ano letivo de 

2019 a flexibilidade da série/etapa, conforme art. 9º, §1º, da Resolução CONSUP/IFBA nº 30/2017: 

§1º Com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento será assegurada a flexibilidade da 
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série etapa/escolar, incluindo a diferenciação de ofertas de disciplinas. Desta forma, de 13 (treze) 

disciplinas ofertadas no ano letivo 2019, uma delas cursou 10 (dez) e a outra 7 (sete). 

Além dos docentes, participaram do estudo o coordenador da CAPNE, o coordenador 

pedagógico e a professora de Atendimento Educacional Especializado, tendo em vista que muitas 

ações de atendimento aos estudantes com NEE são desenvolvidas de forma colaborativa entre 

CAPNE e Coordenação Pedagógica.  

Na última etapa da pesquisa, houve a participação de  3 (três) especialistas na área de 

adaptação curricular e em atuação no Instituto Federal de Educação da Bahia. Eles foram 

responsáveis pela análise e validação, por meio de critérios pré-estabelecidos, do produto 

educacional desse estudo, o qual se constitui em uma proposta de curso de capacitação com o 

seguinte tema: abordagens e instrumentos para implementação das adaptações curriculares voltadas 

para inclusão e aprendizagem do estudante com deficiência intelectual.  

Quadro 01 - Perfil dos participantes da pesquisa 

Participantes  Setor de atuação Motivação para inclusão na 

pesquisa 

 

Coordenador da CAPNE 

Coordenação de Atenção às 

Pessoas com Necessidades 

Específicas - CAPNE do IFBA 

Campus Porto Seguro. 

É o servidor que coordena o 

setor que está diretamente 

envolvido no planejamento de 

ações voltada ao atendimento 

dos EDI.  

 

 

Coordenador Pedagógico 

 

Coordenação Pedagógica 

Multidisciplinar do IFBA 

Campus Porto Seguro. 

 

É o servidor que coordena o 

setor que presta assessoria 

pedagógica à CAPNE quanto 

aos procedimentos para 

implementação das adaptações 

curriculares necessárias à 

inclusão e aprendizagem dos E 

DI. 

 

 

Professor de Atendimento 

Educacional Especializado 

 

Coordenação de Atenção às 

Pessoas com Necessidades 

Específicas -CAPNE do IFBA 

Campus Porto Seguro. 

 

Profissional que atua na 

orientação aos docentes quanto 

ao planejamento, elaboração, 

execução e avaliação das 

adaptações curriculares 

necessárias à inclusão e 

aprendizagem dos EDI. 

 

 

10 (dez) professores das 

diversas áreas que ministraram 

aulas para os estudantes com 

DI no ano letivo de 2019 

 

 

Departamento de Ensino do 

IFBA Campus Porto Seguro. 

 

Profissionais que atuam 

diretamente na elaboração e 

aplicação das adaptações 

curriculares necessárias à 

inclusão e aprendizagem dos 

EDI. 
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3 (três) especialistas na área de 

adaptação curricular. 

IFBA, Campus Barreiras. 

Departamento de Ensino do 

IFBA Campus Barreiras. 

 

IFBA, Reitoria. Departamento 

de Políticas Afirmativas e 

Assuntos Estudantis- 

DEPAAE .  

 

IFBA, Campus Porto Seguro. 

Departamento de Ensino do 

IFBA Campus Porto Seguro. 

 

Profissionais especialistas na 

área de adaptação curricular 

com competência técnica para 

analisar e avaliar a pertinência, 

qualidade e eficiência do 

produto educacional. 

Fonte: As autoras. 

2.4 OS INSTRUMENTOS  

Neste tópico serão apresentados os instrumentos de coleta de dados utilizados no presente 

estudo, bem como os procedimentos de análise e interpretação dos dados e os riscos e benefícios da 

investigação.  

2.4.1 Análise documental 

A análise documental foi utilizada como instrumento de coleta de dados no intuito de coletar 

informações em diversos documentos, os quais contribuíram para a compreensão de aspectos 

relacionados ao tema e ao problema de pesquisa. Devido à pandemia, houve a necessidade de 

solicitação junto à Diretoria Geral da Instituição, para a retirada dos documentos referentes ao 

trabalho pedagógico desenvolvido com os estudantes no ano letivo de 2019, conforme Apêndice H. 

Os documentos foram analisados considerando a memória do caso, tendo em vista que são 

referentes ao trabalho pedagógico desenvolvido no ano letivo de 2019.  A dimensão da Memória do 

Caso, é utilizada: 

[...] quando se buscam informações já existentes, frequentemente se encontram 

documentos que ampliam a contextualização e podem situá-lo no plano econômico, 

sócio-cultural ou histórico mais abrangente, também conferindo consistência e 

credibilidade ao estudo. (MATALLO; CARLOS  e  FERRIANI, 2017, p. 304).  

A análise documental é um instrumento bastante relevante em pesquisas qualitativas. Guba 

e Lincoln apud Lüdke e André (1986) destacam que os documentos constituem uma fonte de dados 

estável e rica, uma vez que podem ser consultadas várias vezes e, inclusive, servir de base a 

diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos. Os autores afirmam, ainda, que 

a análise documental se configura numa “técnica exploratória [...] e indica problemas que devem ser 
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mais bem explorados através de outros métodos. Além disso, ela pode complementar as informações 

obtidas por outras técnicas de coleta”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 39). 

São considerados documentos "quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fonte de informação sobre o comportamento humano”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986 apud PHILLIPS, 

1974, p. 187).  Sendo assim, para o desenvolvimento da pesquisa, serão analisados os documentos 

que registram as estratégias de planejamento e implementação das adaptações curriculares no ano 

letivo de 2019: relatórios e outros documentos de acompanhamento dos discentes , ou seja,  

avaliações e atividades aplicadas, bem como os documentos institucionais que normatizam a 

inclusão dos estudantes com NEE, em âmbito do IFBA.  

2.4.2 Entrevista semiestruturada 

A entrevista é uma técnica muito utilizada nos estudos de caráter qualitativo e representa 

como uma das fontes mais relevante e apropriada para um estudo de caso: 

[...] ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito-objetos de 

pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. 

(MINAYO, 2002, p. 59). 

De acordo com GIL (2002), este instrumento de coleta de dados é entendido como uma 

técnica em que o investigador realiza uma interlocução com o investigado se utilizando de 

questionamentos com o propósito de obter dados que sejam de interesse da investigação. É um 

modelo dialógico assimétrico, em que uma das partes tem como objetivo a coleta de dados e a outra 

representa a fonte de informação. 

Esta abordagem técnica pode ser de natureza individual e/ou coletiva, podendo obter dados 

objetivos e subjetivos. Quanto à sua modalidade, às entrevistas podem ser estruturadas e não 

estruturadas: 

Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista aberta ou não estruturada, onde 

o informante aborda livremente o tema proposto, bem como as estruturadas que 

pressupõem perguntas previamente formuladas. Há formas, no entanto, que 

articulam essas duas modalidades, caracterizam-se como entrevistas 

semiestruturadas. (MINAYO, 2002, p. 58). 

Para o desenvolvimento do estudo optou-se pelo modelo de entrevista semi-estruturada, por 

entender que este instrumento permite explorar mais elementos que permeiam o objeto do estudo.  
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2.4.2.1 Servidores do IFBA Campus Porto Seguro 

A pesquisa utilizou a entrevista do tipo semiestruturada, com roteiros sistematizados, à luz 

do referencial teórico que fundamenta o objeto em análise. Os apêndices A, B,C e D, apresentam o 

detalhamento de cada um dos roteiros de entrevista utilizados com os docentes, o coordenador da 

CAPNE, o coordenador pedagógico e a professora de Atendimento Educacional Especializado. 

Buscando atender aos protocolos de segurança necessários ao contexto da pandemia da COVID-19, 

as entrevistas ocorreram por meio de plataformas digitais, com duração de 30 min e foram gravadas, 

para fins de registro, com a identificação da plataforma utilizada, horário e nome do entrevistado. 

Todos os participantes foram devidamente esclarecidos sobre o objetivo do estudo e a anuência para 

utilização do instrumento se deu por meio de manifestação de consentimento com a assinatura de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Os entrevistados tiveram resguardados a sua 

privacidade e o sigilo das informações obtidas, no intuito de evitar riscos desnecessários decorrentes 

de sua participação. 

Esse instrumento buscou identificar juntos aos profissionais entrevistados: 

1) Quais são as dificuldades encontradas no processo de implementação das práticas 

inclusivas utilizadas no atendimento junto aos estudantes com DI? 

2) Identificar que ideias possuem acerca do currículo e adaptação curricular; 

3) Identificar que ideias possuem acerca de inclusão; 

4) Identificar como percebem o processo de inclusão ora desenvolvido no Campus Porto 

Seguro; 

5) Analisar a percepção dos docentes das disciplinas selecionadas, professor de AEE e 

coordenação pedagógica quanto a relevância e êxito dos recursos e estratégias utilizados por eles 

para promoção da inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI; 

6) Coletar sugestões dos participantes da pesquisa acerca de melhorias nas ações envolvendo 

a inclusão e acessibilidade pedagógica dos EDI. 

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A terceira e última etapa do desenvolvimento do estudo de caso diz respeito à fase de análise 

dos dados coletados. Com base em Minayo:  

 [...] podemos apontar três finalidades para essa etapa: estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa 

e/ou responder às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto 

pesquisado articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. (MINAYO, 2002, 

p. 69).  
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Os dados coletados foram explorados, tomando como referência os objetivos da investigação 

e subsidiadas na literatura. Foram estabelecidas 3 categorias temáticas para a análise: 

- Concepção de inclusão; 

- Concepção de currículo na perspectiva inclusiva; 

- Aspectos envolvendo a Prática Pedagógica na perspectiva inclusiva. 

É importante ressaltar que essas categorias foram formuladas a partir dos dados coletados e 

buscaram atender aos fundamentos teóricos indicados nesta proposta de estudo e estabelecer relação 

como os eixos: a) desenvolvimento da aprendizagem no estudante com DI à luz do pensamento 

Vigotskiano, b) base conceitual de currículo e c) adaptações curriculares considerando seus tipos, 

níveis e implicações. 

De acordo com Minayo (2002), as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de 

campo, na fase exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados. Aquela estabelecida antes 

tem como base conceitos mais gerais ou abstratos, já as que são formuladas a partir da coleta são 

mais específicas e concretas. No entanto, “[...] é recomendado comparar as categorias gerais 

estabelecidas antes com as específicas e formulá-las visando a classificação dos dados após o 

trabalho de campo”. (MINAYO, 2002, p. 70).  

2.6  RISCOS E BENEFÍCIOS DO ESTUDO 

O presente estudo ofereceu riscos mínimos tanto à instituição quanto aos participantes da 

pesquisa, entretanto é possível ter havido algum desconforto durante a coleta de dados ou, 

futuramente, com a divulgação das informações obtidas. Para minimizar esses riscos, a pesquisa 

procurou zelar pela integridade dos indivíduos envolvidos, bem como pela legitimidade, privacidade 

e sigilo das informações, quando necessárias, tornando públicos os resultados desta pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFBA, com decisão 

exarada por meio do Parecer n° 4.328.08.  Também foi assegurado o cumprimento de todos os 

preceitos éticos determinados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFBA, observando as 

determinações da Resolução/CNS Nº466/2012, e a da Resolução/CNS Nº 510/2016, em especial no 

determina as responsabilidades do pesquisador, em todas as fases da pesquisa, incluindo a entrega 

de relatórios parcial e final, respeitando, ainda, os princípios da autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade, dentre outros. 

O envolvimento de seres humanos, nesta pesquisa, implicou na submissão da presente 

proposta ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFBA, conforme art. 1º, alínea a da Resolução 

CONSUP/IFBA nº 11/2019. Para dar início a pesquisa, foi realizado um pedido de autorização junto 

à Direção Geral do Campus Porto Seguro e à Reitoria do IFBA, conforme Apêndice G. 
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No que diz respeito aos benefícios do estudo, um dos intentos desta investigação é, por meio 

da análise dos dados coletados, contribuir para o diagnóstico dos limites e possibilidades do 

desenvolvimento de ações didático-pedagógicas na perspectiva inclusiva no Campus Porto Seguro. 

Partindo desse diagnóstico, o produto educacional apresenta uma proposta de formação na qual serão 

abordadas as principais estratégias para a sistematização das ações inclusivas de acesso ao currículo, 

de forma a contribuir para que o trabalho pedagógico seja dinamizado, por meio dos procedimentos 

básicos, possíveis de serem adotados pelos profissionais que atuam diretamente com os EDI. 
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3 PERCURSOS HISTÓRICOS E PERSPECTIVAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO INCLUSIVO DE EDUCAÇÃO NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
  
 Esta seção aborda as convergências entre o percurso da educação profissional e da educação 

inclusiva, também destaca os pontos de encontro que justificam o histórico de exclusões sociais que 

marcam ambas. Para tanto, é apresentada uma linha do tempo das políticas públicas e marcos legais 

da educação profissional e da educação inclusiva no Brasil e posteriormente um panorama sobre a 

oferta de formação profissional para as PCD na Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (RFEPCT). 

3.1 PERCURSOS HISTÓRICOS ENTRE EXCLUSÃO E INCLUSÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 A concepção de inclusão no Brasil tem seu surgimento na segunda metade da década de 1980, 

momento que também marca a democratização do país, incrementa-se nos anos de 1990 e consolida-

se no século XXI. Sassaki (1998) mostra o caminho percorrido pelo sistema de ensino para chegar 

ao modelo inclusivo de educação. Ele divide este caminho nas seguintes fases indicadas no quadro 

02. 

Quadro  02 - Percurso histórico da inclusão  

Fase da exclusão 

(até o séc. XVIII) 

  

- As pessoas com deficiência não tinham acesso a 

nenhum serviço educacional; 

- Eram ignoradas, rejeitadas e perseguidas pela 

sociedade sob a alegação de serem “possuídas”  por maus 

espíritos ou vítimas da sina diabólica; (grifo meu) 

Fase da segregação 

(início do séc. XIX) 

 

- Permaneciam sem acesso a nenhum serviço 

educacional; eram encaminhadas para atendimentos em 

instituições por motivos religiosos ou filantrópicos; 

- O poder público não se envolvia com as questões 

referentes à educação especial; 

Fase da integração 

(século XX, a partir dos anos 70) 

- As escolas comuns passaram a ter classes especiais.  

No entanto, para que as crianças com deficiência 

permanecessem nessas instituições, teriam que se adaptar às 

condições oferecidas; 

- Fase da inclusão 

(Séc. XX, a partir dos anos 90) 

- Há a inserção das pessoas com deficiência de uma 

forma mais concreta e sistemática; 

- Propõe um modelo no qual o sistema educacional 

precisa considerar as limitações presentes nos estudantes com 

deficiência, buscando sempre atender as especificidades de 

todos os alunos. 
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Fonte: Adaptado de Sassaki (1998). 

 

A partir da segunda metade da década de 1990, a defesa de um modelo inclusivo de educação 

ganha força, sobretudo com a difusão da Declaração de Salamanca8, a qual estabelece que: 

[...] o princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as pessoas 

devem aprender juntos, não importando quais dificuldades ou diferenças que 

possam ter. Para que isto aconteça, é necessário que as escolas inclusivas 

reconheçam e respondam às necessidades diversificadas de seus alunos, 

assegurando uma educação de qualidade para todos mediante currículos 

apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos 

diversos e parcerias com suas comunidades. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994, p. 11-12).  

No entanto, como afirma Amaral (1999, p. 22): 

As pessoas com deficiência, muitas vezes, por terem sido excluídas das formas de 

apropriação da cultura e de outros “ofícios”, sujeitam-se a precárias condições de 

educação e trabalho, sem sobre isso tecer críticas ou externar insatisfação – ou seja, 

“sem reclamar”. 

A garantia constitucional da educação é para todos. Tal premissa, por sua vez, é respaldada pela 

Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, possibilita pensar no modelo educacional em que 

todos os estudantes possam aprender e vivenciar experiências pedagógicas em um mesmo ambiente, o 

mais diversificado possível, como uma forma de atingir o pleno desenvolvimento humano e o preparo 

para a cidadania. Contudo, essa mesma Constituição, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96) possibilitaram interpretações que vão de encontro à defesa 

do modelo inclusivo de educação. Tal fato ocorre porque ambas definem o atendimento de alunos com 

deficiência utilizando a expressão “preferencialmente na rede regular de ensino”, como demonstram 

os excertos a seguir. 

A Constituição Brasileira em vigor, no inciso III do Artigo 208, fundamenta a educação no 

Brasil e faz constar a obrigatoriedade de um ensino especializado para crianças com algum tipo de 

deficiência: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: III – 

Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

A polêmica sobre a obrigatoriedade da escola brasileira em aceitar alunos com necessidades 

especiais se acirra quando a Lei Federal 7.583/89 traz que nenhuma escola ou creche pode recusar o 

 
8
 Documento adotado por mais de 300 participantes representando 92 países e 25 organizações internacionais, presentes 

na Conferência Mundial sobre Educação de Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade, realizada na cidade de 

Salamanca na Espanha, em junho de 1994, com o patrocínio da UNESCO e do Governo Espanhol  (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1994).   
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acesso da pessoa com deficiência à escola, nem a impedir de ocupar cargos e empregos públicos ou 

privados ou negar-lhe atendimento médico-hospitalar.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96, no Título III, “Do direito à 

educação e dever de educar”, afirma que o dever do Estado com a educação escolar será efetivado 

mediante algumas garantias. No seu artigo 4, inciso III, a lei garante: “Atendimento educacional 

especializado gratuito ao educando com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino” (BRASIL, 1996). 

Em 2008, A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva , 

documento norteador elaborado na perspectiva da defesa dos direitos humanos, trouxe a igualdade e 

as diferenças como elementos indissociáveis na formação do ser humano. O documento colocou a  

educação inclusiva como principal meio de combater a discriminação. 

No ano seguinte,em 2009, ocorreu a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência9, a 

qual foi considerada um marco histórico na defesa da integridade, dignidade e liberdade individual das 

PCD, além de reforçar a proibição da discriminação destes cidadãos por meio de leis, políticas e 

programas que sejam capazes de atender às suas especificidades e garantir sua plena participação na 

sociedade. 

Todavia, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (2011) vem esclarecer que o termo 

“preferencialmente” presente no texto da Constituição Federal faz referência ao atendimento 

educacional especializado, ou seja, práticas pedagógicas relacionadas às especificidades conforme as 

limitações apresentadas, como por exemplo, o ensino de LIBRAS, do código “Braille” e outros. Esta 

manifestação vem reforçar o entendimento de que a legislação admite que o atendimento educacional 

especializado possa ser oferecido fora da rede regular de ensino, já que seria apenas um complemento 

e não um substituto do ensino ministrado na rede regular para todos os alunos.  

Com grande representatividade no contexto das políticas inclusivas do início do século XXI, 

a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa 

Portadora de Deficiência10, também conhecida como Convenção de Guatemala devido à cidade da 

 
9
 Trata-se do primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da 

Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, segundo a qual “os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

(BRASIL,1988). 
10

 Documento do qual o Brasil é signatário e que foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 

nº 198, de 13 de junho de 2001, e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, da Presidência da 

República. No Brasil, ele tem tanto valor quanto uma lei ordinária, ou até mesmo (de acordo com o entendimento de 

alguns juristas) como norma constitucional, já que se refere a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, 

estando acima de leis, resoluções e decretos (CONVENÇÃO DA GUATEMALA IN:  MEC/SEE, 2004, p. 20-21). 



39 

 

  

sua realização, marca o reconhecimento da proibição a qualquer tipo de diferenciação, exclusão ou 

restrição baseada na deficiência das pessoas, conforme o exposto na alínea a, do Art. I, nº 2. 

No âmbito das políticas públicas, é válido ressaltar ainda o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites, instituído pelo Decreto Nº 7.612, de 17 de novembro 

de 2011. Este Decreto, por sua vez, traz como norte a integração e articulação das políticas, 

programas e ações com a finalidade da promoção da plena inclusão da PCD. 

Em 2015, foi aprovada a primeira lei no Brasil que passaria a garantir a inclusão de PCD em 

todos os espaços sociais, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Esse texto normativo representou um grande 

avanço nas políticas de inclusão e acessibilidade e trouxe significativas mudanças nas práticas 

inclusivas em âmbito socioeducacional, o que resultou, inclusive, em mais investimentos do estado 

para eliminação das barreiras arquitetônicas e pedagógicas que impediam a inclusão plena e a 

cidadania das PCD. 

Na contramão dos avanços alcançados pelas políticas inclusivas nas últimas décadas  está a 

mais recente legislação no contexto da inclusão no Brasil, o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro 

de 2020, aprovado pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro e  que institui a Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. O referido decreto 

traz como uma das diretrizes a priorização do poder de escolha das famílias de PCD acerca das 

opções de matrículas e recursos de atendimento educacional especializado. Nesse sentido, a norma 

apresenta opções desde escolas regulares, passando pelas bilíngues até chegar nas escolas especiais.  

Ocorre que essa Política traz à tona uma discussão que já havíamos ultrapassado: a 

segregação de PCD no contexto escolar. Essa “nova” concepção de educação especial, que 

achávamos já ter superado, tem colocado este Decreto como alvo de reações contrárias das entidades 

protetoras dos direitos das PCD. Também foram registradas ações de inconstitucionalidade por 

membros do parlamento brasileiro, isso porque o texto legal descaracteriza o sentido da inclusão que 

foi estabelecido pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2009), além de ferir 

diretamente o disposto na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual em seu art. 27 determina que:  

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda 

a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. (Grifo nosso).  
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O que vem à tona com a nova Política Nacional de Educação Especial é a dicotomia em não 

tratar as barreiras para a inclusão como um problema a ser resolvido para proporcionar a inclusão, 

pelo contrário se coloca como condição para inclusão a existência de ambientes educacionais 

restritos e especiais, o que contradiz a concepção de educação inclusiva defendida ao longo dos 

últimos 30 anos no Brasil. 

Para além da análise no âmbito da educação, as políticas públicas e as ações afirmativas vêm 

dando resultados, ainda que lentos, no processo de inclusão das PCD também no mercado de 

trabalho. A partir das especificações da Lei 8.213/91 (Lei das Cotas), reforçada pelo Decreto 

5.296/2004, empresas com cem ou mais empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos 

seus cargos com beneficiários reabilitados pela Previdência Social ou PCD. Esse dispositivo legal 

provoca o sistema educacional a pensar na inclusão no mundo do trabalho e na formação profissional 

das PCD, sempre com consciência da imprescindibilidade de adaptar-se às necessidades desses 

sujeitos. 

De modo geral, as mudanças na situação de exclusão ou inclusão da pessoa com deficiência 

na educação profissional exigem transformações nas políticas para inserção desses sujeitos na 

sociedade como um todo. As questões específicas referentes à educação das pessoas com deficiência 

mesclam-se com as dificuldades encontradas em âmbito macro da educação em geral, pois muitos 

dos entraves enfrentados por esse segmento social, relativos ao acesso, permanência nas escolas, são 

comuns à maioria da população, especialmente das classes ditas subalternizadas. É mister ressaltar 

que, para sua superação, tais desafios exigem investimento nas políticas educacionais públicas, 

dentre elas, a formação para o trabalho - sendo que, no âmbito do presente estudo foi considerada a 

formação ofertada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. 

3.2 A INCLUSÃO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SUJEITOS COM DEFICIÊNCIA NA 

REDE FEDERAL DE EPT 

O modelo atual de educação para o trabalho destinado aos sujeitos com deficiência na Rede 

Federal de Educação requer um resgate histórico da organização da educação profissional da pessoa 

com deficiência no Brasil. Isso porque a negação dos direitos das PCD sempre fez parte do modo de 

organização da nossa sociedade, o que resulta na marginalização da vida em sociedade e, 

consequentemente, do contexto escolar.  

Muller (2010) resgata que a aprendizagem laboral se inicia com os jesuítas, de forma 

improvisada, para ensinar os ofícios manuais às classes mais populares e menos prestigiadas, visto 

que o ensino voltado à formação intelectual sempre foi reservado para as elites. A análise dos aspectos 

relacionados ao percurso histórico da educação profissional brasileira aponta para a existência de uma 
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dualidade estrutural iniciada já na sociedade colonial e que até hoje apresenta elementos dualísticos 

marcantes, as quais expressam a fragmentação entre educação e trabalho. 

De acordo com Moura (2007), o primeiro marco do que pode ser caracterizado como iniciativa 

governamental para estruturar o ensino de profissões surge em 1809, com a promulgação de um 

decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criando o Colégio das Fábricas para formação de 

artífices e aprendizes, desativado logo depois em 1812. 

Ainda de acordo com Muller (2010, p. 193): 

Assim, sob a ótica dos governantes, torna-se inegável a necessidade de 

estabelecimentos de ensino que exercessem, ao mesmo tempo, a dupla função deles 

esperada: a retirada de jovens desocupados das ruas para ensinar-lhes um ofício e 

também livrá-los da prisão.  

 

A partir de 1840, houve a criação das casas de educandos artífices, cuja função era acolher e 

ensinar um ofício a meninos desvalidos e, dentre eles, os órfãos maiores de sete anos que residiam 

nas chamadas “casa de expostos”. Segundo Manfredi (2002, p. 76-77 apud MACIEL, 2005, p. 3): 

Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados para essas 

casas, onde recebiam instrução primária [...] e aprendiam alguns dos 

seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, 

sapataria, etc. Concluída a aprendizagem, o artífice permanecia mais três 

anos no asilo, trabalhando nas oficinas, com a dupla finalidade de pagar sua 

aprendizagem e formar um pecúlio que lhe era entregue no final do triênio.  

O início da república foi marcado pela necessidade de impulsionamento do processo de 

industrialização, o que forçava algumas mudanças no âmbito da educação como meio de preparar 

os trabalhadores para o que se exigia no mercado de trabalho. No âmbito da educacional, destacou-

se, neste período, a criação do Instituto Benjamin Constant (IBC, anteriormente denominado 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos), no qual o eixo relacionado ao conhecimento científico 

passou a ser mais valorizado no ensino da pessoa com deficiência e, assim, se aproximava da 

proposta de educação para o âmbito nacional. Porém, o IBC possuía ênfase na educação profissional, 

característica da instituição desde sua criação durante o império, defendida em prol da subsistência 

do cego, abrangendo primordialmente as profissões manuais. O Instituto de Surdos Mudos (ISM) 

do Rio de Janeiro também mantinha o ensino profissionalizante ao lado do literário, como refere 

Januzzi (2004). 

De acordo com Moura (2007), nas décadas de 30 e 40 do século XX, grandes transformações 

políticas e econômicas da sociedade brasileira trouxeram mudanças profundas no sistema 

educacional brasileiro. Nesse período, em 1930, foi criado o primeiro ministério no âmbito da 
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educação - Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, com a reforma educacional, foi criado 

o Conselho Nacional de Educação. 

A Constituição de 1937 introduz o ensino profissional destinado às classes menos 

favorecidas como dever do Estado, ressaltava a divisão social entre trabalho e educação, entre 

trabalho manual e intelectual. Nas primeiras décadas do século XX, a desvinculação entre a 

formação profissional e a educação geral já era uma característica consolidada; aos trabalhadores 

era destinada uma formação voltada ao treinamento, pois a indústria brasileira da época era baseada 

no artesanato e na manufatura, sem exigências de industrialização; enquanto à elite era destinada 

uma educação propedêutica, garantindo, dessa forma, a reprodução das classes sociais e o poder da 

classe dominante. 

Os aspectos originários da educação voltada às PCD assemelham-se aos que marcaram o 

início da educação profissional no Brasil, isto porque ambas apresentavam uma perspectiva 

assistencialista e voltada para  aos pobres, humildes, órfãos e demais  “desvalidos da sorte”11.  

A educação para PCD entrou em pauta por ser um modo de isentar o Estado da dependência 

destes cidadãos e, assim, diminuir gastos com hospitais, manicômios, asilos e penitenciárias. Nesse 

sentido, tínhamos, no século XIX, o foco na aprendizagem de trabalhos manuais como garantia de 

um meio de subsistência, porém, esse treinamento para o trabalho não possuía caráter educativo e 

formativo que propiciasse a elevação do nível de escolarização dos indivíduos, reduzia-se à mera 

aprendizagem de algumas habilidades técnicas (JANUZZI, 2004). 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) aparece na década de 1960 como a primeira lei a 

normatizar o sistema educacional brasileiro e ganha destaque ao prever, em seu artigo 88, que PCD 

fossem inseridas “quando possível” na educação regular e indicando serviços especiais, caso não 

existissem possibilidades de inserção desse alunado nas salas regulares. Conforme preceitua esta lei 

“A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, 

a fim de integrá-los na comunidade”. 

Para os alunos com deficiência, foram criados os programas de treinamento vocacional e de 

profissionalização, originados em instituições privadas de caráter filantrópico e assistencial, em 

escolas especiais ou similares. Estes são conhecidos como Oficinas Pedagógicas ou Protegidas. Essa 

modalidade de atendimento foi e ainda é predominante para a população com deficiência mental, 

através das ações das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAES) e da Sociedade 

 
11

 O termo “desvalidos da sorte” era utilizado para classificar aqueles que não viviam em condições sociais satisfatórias 

e  praticavam ações que transgrediam a ordem e os bons costumes. 
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Pestalozzi. Estas instituições marcam a presença de atuação do setor privado nos serviços 

educacionais de atendimento à pessoa com deficiência. (ANJOS, 2006). 

A formação profissional nessas oficinas assumia um caráter tecnicista e 

visava apenas uma formação específica exigida para uma determinada atividade. Assim, 

ficava nítida a separação entre a educação profissional e a educação básica geral, 

ratificando a dualidade historicamente marcada na educação e a segregação destes 

indivíduos. 

Em 1970, a lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1° e 2º graus, assegurou o tratamento especial à PCD e delegou para os Conselhos de Educação 

a competência para elaboração das normas específicas.  Ocorre que, ao indicar tratamento especial 

para as PCD, o Estado reforça o modelo de escolas especiais voltadas ao atendimento educacional 

deste público. 

Em 1973, é criado, com vinculação ao MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP. Este Centro, inicialmente, desenvolveu ações educacionais voltadas à PCD em uma 

perspectiva integracionista que, embora compreendesse o direito ao acesso destes sujeitos às escolas 

regulares, não garantia a inclusão plena e não considerava as especificidades. 

A ONU, em 1981, proclamou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), cujo 

lema era “Participação plena e igualdade”, se constituiu como um momento importante da luta 

histórica pela inclusão das PCD. Como desdobramento deste ato político, as discussões acerca do 

direito das PCD foram deslocadas do campo da medicina e da religião, passando a ter como as 

questões relacionadas às ciências sociais e Direitos Humanos e servindo de base para as próximas 

políticas voltadas à educação especial.   

A Constituição Federal de 1988 pavimentou as diretrizes relacionadas à igualdade e inclusão 

social e determinou em seu artigo 205 que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL,1988). 

  

Como efeito imediato da aprovação do texto da CF, surge a Lei nº 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre 

a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 

Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Deu protagonismo ao MP que, por meio 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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de ações civis públicas e das medidas de proteção, passou a atuar na defesa dos direitos como saúde, 

educação, trabalho, acessibilidade, lazer, cultura das PCD.  

Os anos 1990 foram marcados pela implementação de políticas para promover o acesso dos 

ditos excluídos no sistema educacional, especialmente devido à necessidade de existir pessoas com 

deficiências qualificadas para preencher as cotas nas empresas, impulsionou o surgimento de 

programas de educação profissional voltados à inclusão da pessoa com deficiência em âmbito 

nacional.  

Neste mesmo período, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

Ministério do Trabalho foi reorganizado e criou-se a Secretaria de Formação e Desenvolvimento 

Profissional (SEFOR). A este órgão competia a promoção e execução do programa de educação 

profissional em atendimento às exigências do mercado de trabalho. O programa com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e previa cursos que contemplavam vagas para PCD.  

Manfredi (2002) esclarece que, em 1995, a SEFOR elabora e implementa o Plano de 

Educação Profissional, o PLANFOR - atualmente conhecido como Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ). Tratava-se de um modelo que visava desenvolver competências básicas, específicas e de 

gestão, as quais seriam sempre definidas pelo mercado de trabalho, de acordo com a Resolução MTE 

nº 126/1996,  que aprova critérios para a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

- FAT, pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional - SEFOR, com vistas à 

execução de ações de qualificação e requalificação profissional, no âmbito do Programa do Seguro-

Desemprego, no período de 1997/1999. 

No primeiro período de implementação do PLANFOR (1996-1998), as PCD foram 

contempladas com um plano específico: Programa Nacional de Educação Profissional para Pessoas 

com Deficiência. A execução desse Plano foi realizada primeiramente em parceria com a Federação 

Nacional das APAEs (FENAPAEs) e mais tarde com outras instituições, dentre elas as vinculadas 

às universidades, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Dessa forma os espaços de educação profissional para PCD, embora ampliados, sempre estavam 

vinculados à sua formação ao mercado. 

A LDB de 1996 trouxe, no escopo do seu texto, a educação profissional e a especial 

concebidas como modalidades dos dois níveis de ensino do sistema educacional brasileiro: o básico 

e o superior. Além de determinações já citadas anteriormente, destaca-se também o artigo 59, 

segundo o qual: “os sistemas de ensino deveriam assegurar a educação especial para o trabalho aos 

alunos com deficiência” (BRASIL, 1996).  
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Em 1999, com o Decreto nº. 3.298/99, é implementada a Política Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, elaborada pela Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), ligada à Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça, o que contribuiu para processo de estruturação da educação profissional voltadas às PCD no 

Brasil. 

Uma das diretrizes da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

diz respeito à defesa da educação e trabalho como elementos basilares, com o objetivo de promover 

e ampliar a inserção econômica da PCD, dando-lhe as e condições para a qualificação profissional e 

a inserção no mercado de trabalho. Além disso, tendo em vista a equiparação de oportunidades, 

propõe que as instituições e os órgãos federais prestem, direta ou indiretamente, serviços à pessoa 

com deficiência e, dentre outros, cita aqueles voltados à formação profissional e à qualificação para 

o trabalho. 

Tal política traz a definição de que a Educação Profissional deve contemplar, no currículo, 

os níveis básico, técnico e tecnológico e que a sua oferta aos alunos com deficiência deve se dar em 

escolas comuns, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. O documento enfatiza 

a obrigatoriedade da oferta apenas de cursos de nível básico nas instituições de educação 

profissional, o que denota um entendimento restrito e vago de educação/habilitação profissional. Ao 

fazer essa defesa de afunilação de conhecimento e formação, desconsidera a necessidade de uma 

formação ampla que vá para além da aprendizagem voltada para uma determinada 

profissão/ocupação. 

Em 2000, temos a ação mais específica voltada para educação das PCD na Rede Federal de 

Educação Profissional de Ciência e Tecnologia, até então:  A criação de uma política de inclusão 

específica, a partir da Ação TEC NEP - Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas 

com Necessidades Específicas. 

A ação TEC NEP foi idealizada visando o desenvolvimento de ações que fossem capazes de 

possibilitar o acesso, a permanência e a conclusão para alunos com necessidades educacionais 

especiais, em cursos de formação inicial, continuada, técnico, tecnológico, licenciatura, bacharelado 

e pós-graduação na RFEPCT. Além desses, incluem-se cursos que habilitem ou reabilitem esses 

alunos às atividades laborais, permitindo o acesso ao mundo produtivo e à sua emancipação 

econômica (BRASIL, 2010). 

Já na esfera institucional, para o alcance do objetivo traçado pelo Programa, é prevista a 

implantação de Núcleos de Apoio aos Alunos com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE) em todas as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. A Política 

previa apoio didático-pedagógico aos alunos com necessidades educacionais especiais e seus 
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professores; articular ações de ensino, pesquisa e extensão na área das necessidades educacionais 

específicas; promoção de cursos de capacitação; promoção da acessibilidade virtual do campus; 

adesão à tecnologias assistivas; adaptação do mobiliário bem como estruturação arquitetônica de 

toda a instituição de forma a promover a acessibilidade a todos (BRASIL, 2010). 

Ainda durante a vigência da ação TEC NEP, em 2007, a Secretaria de Educação Especial e 

da SEESP (Secretaria da Educação Especial, extinta e incorporada à Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI) implementou um programa de apoio 

à educação profissional das PCD que previa, além do redimensionamento das oficinas pedagógicas, 

a sua articulação com a rede de Educação Federal e com o Sistema S12. O Programa foi concebido 

em três dimensões: 

1. Reorganização das oficinas pedagógicas das escolas do sistema público e das organizações não 

governamentais por meio de ações que visem expandir a oferta e melhoria da qualidade dos cursos 

de preparação para a educação profissional, considerando as necessidades do mercado de trabalho 

e as potencialidades dos alunos. Nessa reestruturação foram consideradas a necessidade de 

aquisição de equipamentos para as novas oficinas pedagógicas, bem como de aperfeiçoamento das 

funcionalidades já existentes e da capacitação dos profissionais que atuariam nesses cursos. 

2. Articulação com a Rede Federal de Educação, para inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais nos cursos de qualificação profissional e nos cursos técnicos e tecnológicos, 

com vistas ao seu ingresso no mercado de trabalho. 

3. Articulação com o Sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE, SESI) com as 

ONGs e demais escolas de educação profissional para a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais nos cursos de qualificação profissional (MEC/SEESP, 2007). 

 A Ação TEC NEP configurou-se numa importante política que fomentou a inclusão, 

permanência e formação profissional das PCD na rede Federal, no entanto, segundo Nascimento et 

al (2013, p. 10):  

Em junho de 2011, com o fim da Coordenação de EPT Inclusiva, na SETEC, houve 

um “vácuo” no desenvolvimento das atividades da Ação TEC NEP, o que propiciou 

uma quebra na implementação de ações voltadas para a inclusão por parte daquela 

 
12

 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, 

assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica que, além de terem seu nome iniciado com a letra S, tem 

raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). Fonte: Agência 

Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. Acesso em: 02 set. 2020. 
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Secretaria que, com atividades isoladas, tentou apresentar uma aparente 

continuidade dos trabalhos, porém, totalmente descontextualizada da proposta 

original daquela ação e com pessoas despreparadas quanto a gestão de todo 

processo. 

A análise das políticas, das ações e dos dados mostra que a atual proposta de inclusão 

educacional fora e dentro da Rede Federal vem se construindo lentamente, mesmo com os avanços 

da legislação na garantia dos direitos sociais dos indivíduos com deficiência. A luta pela inclusão 

destes alunos, evitando a sua segregação em escolas específicas, requer a superação das barreiras 

que impedem, hoje, a participação efetiva na escola destes sujeitos. 

As trajetórias da educação profissional e da educação inclusiva carregam o peso de uma 

marca assistencialista presente em seus primeiros passos, bem como da dualidade estrutural que 

dividiu a educação por classes de sujeitos, reforçando seus lugares de dominação pré-determinados 

pela sociedade capitalista. 

Ultrapassar tal viés implica em trazer um olhar não homogeneizante para as diferenças, 

abolindo paradigmas que reforçam a ideia de uma escola formatada para alguns poucos que se 

encaixam em suas estruturas rígidas, desconsiderando as especificidades dos sujeitos que não 

conseguem adentrar ou permanecer - sejam as classes populares, alijadas de uma educação de 

qualidade, ou seja das PCD excluídas mesmo no interior de escolas regulares. 

Há, portanto, a necessidade de que a Rede Federal priorize a estruturação de um modelo 

inclusivo de educação, buscando proporcionar a articulação da formação científica e tecnológica, 

bem como dos recursos e estratégias de acessibilidade, com vistas a possibilitar indiscriminadamente 

para todos(as) os(as) educandos(as) o acesso a uma formação integral, muito além da mera 

preparação para o mercado de trabalho e contribuir para  participação efetiva na vida política e 

cultural da sociedade. 
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4 UM OLHAR SOBRE A DEFICIÊNCIA: FOCO NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 

Esta seção aborda a evolução conceitual da deficiência intelectual e analisa o impacto dessa 

deficiência no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano à luz da perspectiva 

vigotskiana. 

4.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

A conceituação de deficiência intelectual é uma questão complexa, pois as discussões que 

buscam a melhor nomenclatura e definição são permeadas por concepções históricas, psicológicas, 

sociais e biológicas. As várias alterações ocorridas ao longo dos anos nas terminologias e conceitos 

utilizados para definir a DI são resultado de um processo que está na busca por romper com o caráter 

estigmatizante e pejorativo do tratamento dispensado a esses sujeitos no contexto social. 

De acordo com Almeida (2004), o primeiro termo utilizado para definir a DI foi “deficiência 

mental”, criado em 1908 por Tredgold e denotava total incapacidade para desempenhar tarefas 

inerentes ao convívio social, bem como sua incurabilidade. Mais tarde, em 1937, Tredgold, mesmo 

ainda mantendo o status de incurabilidade, passa a definir deficiência mental como: 

[...] um estado de desenvolvimento mental incompleto, em nível tal que a pessoa era 

incapaz de adaptar-se ao ambiente normal de seus amigos de maneira a manter a 

existência independente de supervisão, controle e suporte externo. ( TREDGOLD, 

1937 apud ALMEIDA, 2004, p. 34).  

 Foi só em 1959 que a Associação Americana de Retardo Mental – AMMR, na 5ª edição do seu 

manual, estabeleceu uma relação do funcionamento intelectual aos aspectos sociais e trouxe a seguinte 

definição: 

O retardo mental se refere a um funcionamento intelectual geral abaixo da média, 

que se origina no período de desenvolvimento e que está associado a deficiências 

em uma ou mais condições: maturação, aprendizagem e ajustamento social. 

(HERBER, 1959 apud ALMEIDA, 2004, p. 34). 

 No entanto, ainda não havia clareza de como a maturação, aprendizagem e os aspectos sociais 

se relacionavam favorecendo o desenvolvimento cognitivo. Então, surge a necessidade de revisão 

do manual e, em 1961, fica estabelecido que “retardo mental se refere a um funcionamento 

intelectual geral abaixo da média, que se origina durante o período de desenvolvimento e está 

associado a deficiências no comportamento adaptativo”. (ALMEIDA, 2004, p. 35). 

 O uso do termo comportamento adaptativo trouxe um grande avanço para os estudos 

relacionados à avaliação do comportamento da pessoa com DI e diagnóstico. O comportamento 
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adaptativo se referia às demandas oriundas do ambiente e serviria de parâmetro para o diagnóstico 

do funcionamento intelectual: 

Um comportamento adaptativo deficiente poderia estar refletido na maturação, na 

aprendizagem e no ajustamento social, se comparado com padrões e normas 

estabelecidas padrões e normas estabelecidas para comportamentos apropriados de 

indivíduos da mesma idade. (ALMEIDA, 2004, p. 35). 

 Considerando que a maturação e aprendizagem do indivíduo com DI estariam determinadas 

por estímulos do seu contexto que contribuem para a superação da ideia de incurabilidade, a AAMR 

lançou mais três edições (1973, 1977 e 1983), e, em 1992, na sua 9ª edição, surgem mudanças em 

relação às definições anteriores. Nesta edição, o retardo mental passa a ser concebido a partir de uma 

definição multidimensional com três grandes dimensões, sendo elas: a capacidade do indivíduo, o 

ambiente onde ele vive e a necessidade de níveis de suporte. 

 Em 2002, é nomeada uma nova comissão com objetivo de avaliar a eficácia do sistema 

proposto em 1992 e o novo manual (10ª edição) traz uma definição que aproxima ainda mais o 

funcionamento intelectual das questões relacionadas ao seu contexto social e define o retardo mental 

como: 

[..] uma incapacidade caracterizada por limitações significativas em ambos, 

funcionamento intelectual e comportamento adaptativo e está expresso nas 

habilidades sociais, conceituais e práticas. A incapacidade se origina antes da idade 

de 18 anos.” (LUCKASSON et. al, 2002 apud ALMEIDA, 2004, p. 43). 

 Até aí, todavia, não há avanço quanto à mudança de terminologia e o termo retardo mental 

ainda segue sendo utilizado nos manuais e documentos legais, sob a justificativa de que, mesmo 

após “muitas deliberações de vários grupos, não se chegou a um consenso sobre um termo alternativo 

aceitável que signifique a mesma coisa. Por isso, desta vez, não conseguimos eliminar o termo, 

apesar de suas reconhecidas falhas”. (AAMR, 2002 apud MONTEIRO, 2006, p. 8). 

 Em 2004, na Declaração de Montreal, no Canadá, a nomenclatura Deficiência Intelectual (DI) 

surge pela primeira vez para substituir o termo deficiência mental. Os participantes da Conferência 

Internacional sobre DI, da Organização Pan-americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde 

(OPS/OMS), recomendaram às organizações internacionais: 

Incluir a "DEFICIÊNCIA INTELECTUAL" nas suas classificações, programas, 

áreas de trabalho e iniciativas com relação à "pessoas com deficiências intelectuais" 

e suas famílias a fim de garantir o pleno exercício de seus direitos e determinar os 

protocolos e as ações desta área. (MONTREAL, 2004, p. 5). 

 A partir daí, o termo deficiência intelectual começa a ser utilizado nas classificações, 

programas, áreas de trabalho e iniciativas com relação à PCD e suas famílias. A partir de 2007, a 
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AAMR passa a ser denominada de American Association on Intellectual and Developmental 

Desabilities (AAIDD) – Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento. 

Em 2010, é publicada a última edição do manual e ocorre a mudança de nomenclatura de retardo ou 

deficiência mental para deficiência intelectual. De acordo com AAIDD, essa a mudança: 

[...] reflete melhor constructo modificado da deficiência, descrito a partir do 

enfoque multidimensional, b) relaciona-se melhor com as práticas profissionais 

atuais, centradas em condutas funcionais e fatores contextuais, c) é menos ofensivo 

para as pessoas com deficiência, d) é mais coerente com a terminologia 

internacional. (AAIDD, 2011 apud MONTEIRO, 2014, p. 30). 

 

 Essa definição da DI, partindo de uma visão multidimensional, colabora para a superação da 

ideia de que se trata de uma condição estática e permanente, em favor de uma concepção segundo a 

qual o desenvolvimento varia conforme os apoios e/ou suportes recebidos pelo indivíduo. A AAIDD 

traz as cinco dimensões que devem ser consideradas na especificação desta deficiência: 

Dimensão I: Habilidades intelectuais ...O conceito de habilidades intelectuais está 

associado ao de funcionamento intelectual, refletindo o que se considera 

comportamento inteligente. [...] O funcionamento intelectual reflete, portanto, a 

capacidade para compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente. Dimensão 

II: Comportamento Adaptativo - O comportamento adaptativo é um conjunto de 

habilidades conceituais, sociais e práticas desenvolvidas pelo sujeito para funcionar 

frente às demandas da vida diária, de modo a responder às situações particulares do 

seu ambiente físico e social. Várias competências estão implicadas no conceito de 

habilidades adaptativas e podemos assim exemplificá-las, segundo a AAMR (2002) 

e AADID (2010) nos três domínios desta dimensão: (a) Habilidades Conceituais - 

Representam exemplos de habilidades conceituais: linguagem receptiva e 

expressiva; letramento e escrita; numeramento; conceitos de dinheiro, tempo; 

comportamento autônomo e independente, dentre outros.(b) Habilidades sociais - 

São expressões de habilidades interpessoais: responsabilidade social; prudência 

(cautela); autoestima consistente; observância de regras e leis; capacidade de 

solucionar problemas sociais; evitar ser vitimizado(a), dentre outros. (c) 

Habilidades Práticas - Representam exemplos de habilidades práticas: autocuidado 

(alimentar-se, preparar alimento, deslocar-se, higienizar-se; vestir-se, etc.); 

habilidades ocupacionais; uso do dinheiro; segurança; cuidados com a saúde; uso 

de transporte e viagem; cumprimento de rotinas; uso de equipamentos e recursos 

como telefones, dentre outros. Dimensão III: Saúde - O conceito de saúde tem sido 

ampliado para referir-se ao estado de bem estar físico, mental e social, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (1993). O estado de saúde de uma pessoa pode 

afetar seu funcionamento em todos os aspectos. Dimensão IV: Participação - refere-

se ao desempenho da pessoa nos domínios da vida social. Diz respeito aos papéis 

que desempenha na comunidade, em diferentes contextos, e às suas interações na 

vida familiar, no trabalho, na educação, no lazer, nas atividades espirituais e 

culturais. Dimensão V: Contexto - O conceito de contexto implica as múltiplas e 

interrelacionadas condições nas quais a pessoa vive seu cotidiano. É constituído de 

fatores ambientais (físicos e sociais), influências atitudinais e fatores pessoais 

(gênero, idade, raça, história de vida, escolarização, etc.), que representam a 

bagagem de vida da pessoa. (AAIDD 2010 apud DÉO e PEREIRA, 2012, p. 7). 
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 As definições acima descritas apresentam uma mudança de critérios para o diagnóstico da DI, 

neste modelo multidimensional, além de uma avaliação do funcionamento intelectual e do 

comportamento adaptativo, os profissionais devem considerar fatores como ambiente comunitário 

típico dos pares e cultura do indivíduo, diversidade linguística, diferenças culturais na maneira como 

as pessoas se comunicam, se movem e se comportam. 

4.2 A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SEUS IMPACTOS NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO À LUZ DO PENSAMENTO VIGOTSKIANO 

 As questões relacionadas ao ensino e aprendizagem do aluno com DI se mostram como um dos 

grandes desafios para as instituições de ensino que se habituaram a trabalhar com o aluno “ideal” e a 

desenvolver práticas baseadas num modelo único de ensino-aprendizagem, sem considerar a 

diversidade humana e as diversas formas de aprender e ensinar.  

 Existem diferentes concepções sobre o desenvolvimento humano, as quais, por sua vez, 

fundamentam teorias distintas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, é preciso 

destacar a teoria histórico-cultural, a qual tem como expoente Lev Semenovich Vygotsky13 e foi 

desenvolvida com base no materialismo histórico-dialético. Esta teoria tem como norte a defesa da 

capacidade de desenvolvimento pleno do sujeito, incluindo também aqueles que têm o seu 

desenvolvimento prejudicado pela deficiência e aponta como caminho a adoção de práticas 

pedagógicas que rompam as barreiras do determinismo biológico e colaborem de maneira eficaz para 

a aprendizagem e o desenvolvimento destas pessoas.  

 Vygotsky dedicou boa parte dos seus estudos à educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. O seu principal destaque nesta área foi a obra denominada ‘Fundamentos da 

Defectologia’, a qual trouxe uma série de textos que resultaram das pesquisas desenvolvidas com 

crianças e adolescentes que apresentavam deficiência física, visual, mental, auditiva e múltipla no 

Instituto de Investigação Científica de Defectologia da Academia de Ciências Pedagógicas na Rússia. 

 A defectologia em Vygotsky, entendida hoje como a Educação Especial, se constitui em: 

[...] uma ciência que tem como tese básica a defesa de que a criança que tem seu 

desenvolvimento dificultado com deficiência não é menos desenvolvida que os seus 

pares considerados normais, mas se desenvolve de outro modo. Assim, a tarefa 

principal da defectologia de Vygotsky é encontrar um sistema de atividades 

positivas, teóricas e práticas que possibilitem o desenvolvimento e a humanização 

da pessoa com deficiência. Desse modo, a defectologia passa a ser possível como 

ciência, uma vez que adquire um objeto específico de estudo e conhecimento e 

 
13

 Na literatura, é possível encontrar o nome deste autor com várias grafias: Vygotsky, Vygotsky, Vygotsky, Vygotsky 

e até Vigoskii. Nesta pesquisa iremos grafá-lo como Vygotsky, por ser a forma mais comum nos escritos brasileiros 

sobre o autor, no entanto a grafia utilizada nas obras citadas será respeitada.  
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fundamenta-se na teoria do materialismo histórico e na filosofia do materialismo 

dialético. (SIERRA e FACCI, 2011, p. 132). 

 Os estudos de Vygotsky apresentam uma defectologia revolucionária a partir de duras críticas 

à defectologia tradicional defendida à época e vista por ele sob uma perspectiva estritamente 

quantitativa e reducionista da análise do desenvolvimento do sujeito. Nesse sentido, o autor afirma 

que, na defectologia tradicional, limitou-se, inicialmente, “a calcular e a medir que a experimentar, 

observar, analisar, diferenciar, e generalizar, descrever e definir qualitativamente o desenvolvimento 

da criança com deficiência”.  (VYGOTSKI,1997, p. 104, tradução nossa).  

 Baseados nos pressupostos vigotskianos, podemos afirmar que o desenvolvimento do sujeito 

e a superação das limitações impostas pela deficiência são diretamente influenciados pelo meio 

social. Partindo da natureza social do desenvolvimento humano, podemos entender que é justamente 

na fase da escolarização que as funções psicológicas superiores são elaboradas e influenciadas pelas 

interações sociais. A escola é responsável, nesse processo, por reunir estímulos que considerem os 

aspectos socioculturais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Carvalho (2006, p. 35) 

chama a atenção para o entendimento de que:  

[...] a superação das dificuldades decorrentes de uma deficiência só é possível com 

a ajuda de uma série de formações psicológicas que não são intrínsecas, mas que se 

formam no percurso do próprio processo de desenvolvimento e que não dependem 

apenas do caráter e da gravidade das formas da manifestação do que é 

organicamente dado, mas também da forma como ocorre o desenvolvimento 

cultural da pessoa, da realidade social do defeito, das dificuldades que este provoca, 

das condições socioculturais de existência. 

 Outro eixo de destaque na defectologia é a compreensão de que toda pessoa com deficiência 

é capaz de desenvolver estímulos para a sua compensação. Neste sentido, para Vygotsky (1997), a 

educação voltada a este público deve considerar, para além das limitações impostas pela deficiência, 

as possibilidades compensatórias para superá-las. A limitação aqui é encarada como ponto de partida 

e propulsor do desenvolvimento no intelecto e personalidade humana. Neste aspecto, as apostas nas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com NEE devem basear-se na 

capacidade de mediação entre esses sujeitos e o meio sociocultural onde estão inseridos. 

 O processo de mediação pedagógica apresentado por Vygotsky deve ser entendido a partir do 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) definido por ele como:  

A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 

potencial. (...) define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão 

em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, 

presentemente, em estado embrionário. (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 
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 Nessa abordagem, a concepção de desenvolvimento humano rompe o paradigma da 

imutabilidade historicamente presente nas questões relacionadas à educação de PNEE. Entretanto, 

isto não significa negar a importância dos fatores biológicos presentes nestes sujeitos, mas sim 

privilegiar a análise e importância dos fatores sociais presentes no contexto em que estão inseridos, 

bem como dos estímulos que são oferecidos para minimizar ou superar as dificuldades existentes 

para o desenvolvimento e aprendizagem. 

 Para analisar a deficiência intelectual, Vygotsky destaca a crítica ao enfoque clínico, o qual 

desconsidera os aspectos socioculturais que atuam no desenvolvimento humano. Essa concepção vai 

ao encontro ao posicionamento teórico/filosófico, o qual faz a defesa de uma educação 

humanizadora que seja capaz de considerar que, para além das limitações biológicas, existem 

possibilidades capazes de promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores nestes 

indivíduos. Em relação a isso, Vygotsky (1997) afirma o seguinte:  

Ainda que as crianças mentalmente atrasadas estudem mais prolongadamente, 

ainda que aprendam menos que as crianças normais, ainda que, por último, se lhes 

ensine de outro modo, aplicando métodos e procedimentos especiais, adaptados às 

características específicas de seu estado, devem estudar o mesmo que todas as 

demais crianças, receber a mesma preparação para a vida futura, para que depois 

participem nela, em certa medida ao par com os demais. (VYGOTSKY, 1997, p. 

149, tradução nossa). 

 A concepção de aprendizagem trazida pela teoria histórico-cultural nos apresenta uma 

perspectiva pedagógica que rompe com a ótica da incapacidade ou estagnação do funcionamento 

intelectual das pessoas com DI.  Magalhães (2000) destaca que alunos com DI, por apresentarem 

um padrão de desenvolvimento diferenciado nos aspectos cognitivo, afetivo e motor, se diferenciam 

também nos processos evolutivos de personalidade, dificuldades na capacidade de aprender, na 

constituição de sua autonomia e nas formas de se relacionar com o mundo, pois se organizam de 

maneira diferente de seus pares da mesma idade. 

 Neste aspecto, Vygotsky (2009) analisa os níveis de desenvolvimento explorando a Zona de 

Desenvolvimento Proximal e destacando a relação entre a capacidade da criança realizar tarefas mais 

complexas e as estratégias de mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. No 

entanto, é preciso considerar que:  

Grande parte das crianças com deficiência intelectual não consegue avançar além do 

nível do desenvolvimento próximo, em que estão as possibilidades da transição do 

aprendizado para o desenvolvimento. Aqui se faz urgente uma colaboração efetiva do 

professor, que, por meio da mediação, pode conduzir o aluno a patamares superiores 

na sua compreensão dos conteúdos curriculares. (SIERRA e FACCI, 2011, p. 16). 
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 Quanto à natureza didática do processo de mediação pedagógica, Padilha (2001) ressalta que 

é possível e necessário rever métodos e atividades infantilizadas e repetitivas ou apenas de caráter 

concreto e visual, comumente presentes na escolarização dessas crianças com DI. Vygotsky (1997), 

ao discutir as implicações educacionais, afirma que: 

 

Demonstrou-se que o sistema de ensino baseado somente no concreto – um sistema 

que elimina do ensino tudo aquilo que está associado ao pensamento abstrato – falha 

em ajudar as crianças retardadas a superarem as suas deficiências inatas, além de 

reforçar essas deficiências, acostumando as crianças exclusivamente ao pensamento 

concreto. Precisamente porque as crianças retardadas, quando deixadas a si 

mesmas, nunca atingirão formas bem elaboradas de pensamento abstrato, para 

desenvolver nelas o que está intrinsecamente faltando no seu próprio 

desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1997, p. 100, tradução nossa).  

 

 Os estudos de Vygotsky, portanto, nos ajudam a compreender que a deficiência em si não 

pode ser o centro da questão, mas sim a forma como esta é percebida e tratada pela sociedade. Nesse 

sentido, o desenvolvimento da pessoa com DI estará diretamente relacionado às possibilidades e aos 

estímulos que são oferecidos para minimizar ou superar as dificuldades que são inerentes aos 

aspectos biológicos destes sujeitos. Trata-se, portanto, de reconhecer que, para além do caráter 

clínico, médico-biológico da deficiência, há a influência dos aspectos sociais, culturais, econômicos 

e afetivos nas questões de desenvolvimento da aprendizagem de qualquer criança, com ou sem 

deficiência. 
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5 O CURRÍCULO E ADAPTAÇÃO CURRICULAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 Esta seção discorre sobre a concepção de currículo e adaptação curricular na perspectiva 

inclusiva, resgatando a origem do currículo, vários olhares e definições, as adaptações curriculares, 

a conceituação, as terminologias, os tipos, os níveis e as suas implicações. 

5.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE CURRÍCULO ESCOLAR 

 Etimologicamente a palavra currículo vem do latim curriculum e significa corrida, curso ou 

um percurso a ser realizado. O currículo deve ser encarado na prática escolar como um documento 

norteador que deve indicar tudo aquilo que se deseja que o sujeito aprenda, devendo ainda sinalizar 

quais são as práticas mais adequadas para tal.  

 O entendimento de currículo defendido por Sacristán (2000) é o de que não importa como 

denominamos, é algo que está aí. É o que o aluno estuda. Na verdade: 

De tudo aquilo que sabemos e que em tese, pode ser ensinado ou aprendido, o 

currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais 

por sua vez regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. 

(id., 2013, p. 17). 

Tomaz Tadeu da Silva, ao analisar as teorias do currículo, considera que: 

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 

conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, 

o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser 

selecionados, buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” 

devem ser selecionados. SILVA(, 2016, p. 80). 

Nesse sentido, as teorias crítica e pós-crítica trazem uma nova perspectiva de análise do 

currículo, o foco sai das questões puramente pedagógicas e passa explorar as questões ideológicas e 

de poder intrínsecas no currículo educacional. Baseando-se no multiculturalismo14, a diversidade 

das formas culturais contemporâneas é destacada como forma de rompimento com a cultura 

homogeneizante. Zabala (1998) afirma que é imprescindível pensar o currículo com um documento 

que é norteado pela cultura e deve ter a diversidade como eixo estruturante.  

Sacristán (2000) chama atenção para o fato de que, entre a cultura mais elaborada (pelos 

especialistas) e a recepção pelo saber (pelos estudantes), existem agentes culturais mediadores, como 

os professores, os livros didáticos e demais recursos didáticos. Há uma cultura que propõe conteúdo 

 
14

 O chamado “multiculturalismo” é um fenômeno que, claramente, tem sua origem nos países dominantes do Norte. 

[...] O multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no interior daqueles 

países para terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional. (SILVA.2016, p. 67). 
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para currículo e há uma cultura mediadora exercida pelos professores que propõe um conhecimento 

peculiar expresso nos materiais didáticos e práticas pedagógicas. 

O currículo, portanto, possui um o poder regulador, determina conteúdos, estabelece níveis 

de exigência, ordena o tempo escolar, define, portanto, a escolaridade como a entendemos e tudo 

isso como um conjunto constituirá o padrão que resultará no sucesso ou insucesso da escola, no 

alcance ou não dos objetivos propostos.  

5.2 ADAPTAÇÃO CURRICULAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: BASE LEGAL, 

CONCEITUAÇÃO, TERMINOLOGIAS, TIPOS, NÍVEIS E IMPLICAÇÕES 

A prática de adaptação curricular para atender as necessidades especiais do aluno encontra-se 

legalmente amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9394/96: 

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

especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades [...].  (BRASIL, 1996).  

Os Parâmetros curriculares nacionais (1998), os quais reúnem estratégias para estudantes 

com deficiência, trazem a adaptação curricular como uma prática requerida para atendimento das 

necessidades apresentadas por esses alunos. O documento esclarece que: 

As adaptações curriculares são possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação 

do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades 

dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo 

dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos. Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a 

planificação pedagógica e 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. (id., 1998, p. 15). 

A Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência nº 13.146/2015 também reforça a determinação, 

por meio do artigo abaixo: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços 

e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão 

plena; 

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 
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currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia[...]. (BRASIL, 2015). 

Pensar a inclusão educacional das PCD exige que os sistemas de ensino busquem a promoção 

das condições de acesso e a plena participação no contexto escolar. Isso porque, a concepção de 

acessibilidade tem se configurado como um instrumento que possibilita a materialização do modelo 

inclusivo de educação baseado numa escola para todos. Nesse sentido, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2008, trouxe os parâmetros 

para educação inclusiva e determinou que: 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem 

e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de 

todos os estudantes. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de 

barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, 

equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras 

nas comunicações e informações. (BRASIL, 2008, p. 12). 

Buscando avançar na regulação das condições de inclusão da pessoa com deficiência na 

sociedade e o pleno exercício da sua cidadania, a Lei Brasileira de Inclusão define a acessibilidade 

como “o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 

independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”. (BRASIL, 2015, Art. 

53º). 

As últimas décadas foram marcadas pela instituição de diversos marcos regulatórios, 

sobretudo no sentido de garantir a inclusão e a promoção da aprendizagem da pessoa com 

deficiência. Assim, tem a acessibilidade como condição necessária para a garantia desse direito. Do 

ponto de vista teórico, podemos apontar pelo menos seis dimensões de acessibilidade: 

 

     Quadro 3 - Dimensões de acessibilidade  

Dimensões  Características  

Acessibilidade arquitetônica Sem barreiras ambientais físicas nos recintos 

internos e externos e nos transportes coletivos 

Acessibilidade comunicacional Sem barreiras na comunicação interpessoal (face a-

face, língua de sinais, linguagem corporal, 

linguagem gestual etc.), na comunicação escrita 

(jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo 

textos em braile, textos com letras ampliadas para 

quem tem baixa visão, notebook e outras 

tecnologias assistivas) e na comunicação virtual 

(acessibilidade digital). 
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Acessibilidade metodológica Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo 

(adaptações curriculares, aulas baseadas nas 

inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de 

aprendizagem, participação do todo de cada aluno, 

novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo 

conceito de educação, novo conceito de logística 

didática etc.), de ação comunitária (metodologia 

social, cultural, artística etc. baseada em 

participação ativa) e de educação dos filhos (novos 

métodos e técnicas nas relações familiares etc.). 

 

Acessibilidade instrumental sem barreiras nos instrumentos e utensílios de 

estudo (lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de 

computador, materiais pedagógicos), de atividades 

da vida diária (tecnologia assistiva para comunicar, 

fazer a higiene pessoal, vestir, comer, andar, tomar 

banho etc.) e de lazer, esporte e recreação 

(dispositivos que atendam às limitações sensoriais, 

físicas e mentais etc.). 

 

Acessibilidade programática  Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas 

públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, 

medidas provisórias etc.), em regulamentos 

(institucionais, escolares, empresariais, 

comunitários etc.) e em normas de um geral. 

Acessibilidade atitudinal Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo 

(adaptações curriculares,: por meio de programas e 

práticas de sensibilização e de conscientização das 

pessoas em geral e da convivência na diversidade 

humana resultando em quebra de preconceitos, 

estigmas, estereótipos e discriminações. 

 

Fonte: Sassaki (2005, p. 23) 

Em âmbito escolar, a acessibilidade metodológica/pedagógica se põe como um dos principais 

pilares para a implementação das ações inclusivas e, nesse cenário, a adaptação curricular, prevista 

com uma das formas de promover essa acessibilidade, surge como uma quebra de paradigma no que 

tange a ideia do currículo escolar pré-formatado, que desconsidera o contexto das diferenças que o 

compõe. Nesse sentido, Lopes (2008, p. 12) enfatiza que, “promover adaptações curriculares não 

significa simplificar ou reduzir o currículo, mas torná-lo acessível, o que é muito diferente de 

empobrecê-lo”. 

Um modelo inclusivo de educação é aquele que pretende atender a todos, 

indiscriminadamente, em prol do objetivo maior da educação: a apropriação e a construção de 



59 

 

  

conhecimentos, colocando os educandos no centro do processo de ensino e aprendizagem, 

conhecendo e respeitando suas diferenças individuais, habilidades e potencialidades. 

Para se chegar ao conceito de adaptação curricular, vale ressaltar que tanto a literatura 

científica quanto os documentos nacionais e internacionais pertinentes à temática das adaptações 

curriculares utilizam diferentes termos e conceitos. Isso gera insegurança e preocupação acerca do 

entendimento, do conceito e da empregabilidade do termo para os profissionais da área de educação 

sobre inclusão escolar. 

A secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação publicaram um documento - Parâmetros Curriculares Nacionais - Adaptações Curriculares 

(Brasil, 1999) - no qual adota as expressões adaptações curriculares ou adequações curriculares para 

denominar toda e qualquer ação pedagógica que tenha a intenção de flexibilizar o currículo para 

oferecer respostas educativas às necessidades especiais dos alunos no contexto escolar. 

O presente estudo, portanto, elege o termo adaptação curricular, como um conjunto de 

modificações nos objetivos, nas estratégias metodológicas, nos critérios e procedimentos de 

avaliação para atender às especificidades do educando com DI, inserido no ensino regular. Uma 

adaptação entendida “como um instrumento que pode e deve tratar de avançar no desenvolvimento 

geral de cada pessoa.” (HEREDERO, 2010, p. 199). 

No entanto:  

[...] flexibilizar, adaptar, adequar, diferenciar, diversificar ou qualquer outro termo 

que venha ser utilizado na intenção de descrever caminhos para que o estudante 

com deficiência obtenha êxito ao ser incluído na escola regular quer nas estratégias, 

nos métodos, nos recursos, nas formas e quer ainda nos instrumentos de avaliação 

não pode significar simplificação do currículo, mas garantia que as necessidades, 

desse aluno, sejam atendidas em nível de igualdade com os demais companheiros 

da sala de aula. (LOPES, 2010, p. 45). 

 

A educação inclusiva requer o desenvolvimento de uma nova concepção filosófica, dizendo de 

outro modo, uma concepção que seja capaz de superar as práticas curriculares consolidadas 

historicamente, sobretudo aquelas que desconsideram indivíduos e grupos minoritários e não se 

enquadram nas categorias ditas “normais” nas escolas. 

Na escola inclusiva, não cabe um currículo pré-formatado, que desconsidera o contexto das 

diferenças que o compõem. Carvalho (2010, p. 105) explana que:  

[...] não se trata de organizar outro currículo e sim trabalhar com o que for adotado, 

fazendo nele os ajustes necessários (flexibilizações nos objetivos, conteúdos, 

metodologia de ensino, temporalidade e nas práticas de avaliação da aprendizagem) 

de maneira a oferecer a todos os alunos a verdadeira igualdade de construir seus 

conhecimentos. 
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Heredero (2010) esclarece que as adaptações curriculares devem ser realizadas em três níveis: 

FIGURA 1 - Níveis das adaptações curriculares 

No âmbito do Projeto Pedagógico e currículo escolar  

 
No currículo desenvolvido na sala de aula 

 
No nível individual de cada aluno 

Fonte: Heredero (2010, p. 198). 

Em um sistema educacional, o Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento norteador 

das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas e devem estar em consonância com os princípios de 

uma educação inclusiva. É basicamente um instrumento teórico-metodológico que deve apresentar 

as condições de acessibilidade, indicar ações que possam garantir que os recursos humanos sejam 

capacitados para implementação das práticas de inclusão previstas, bem como orientar como o 

trabalho de adaptação do currículo pode ser conduzido. 

Uma vez garantidas as condições de elaboração de um currículo adaptado, é preciso focar no 

estudante com deficiência considerando as suas limitações e, sobretudo, acreditando nas suas 

potencialidades para que, desta forma, ele possa ser incluído da melhor forma no ambiente escolar. 

Para indicar como as ações voltadas para o trabalho de adaptação curricular podem ocorrer no 

contexto escolar, levando em consideração os três níveis de adaptação curricular, Herredero (2010, 

p. 198) traz as seguintes situações ilustrativas: 

[...] a escola flexibiliza os critérios e os procedimentos pedagógicos levando em 

conta a diversidade dos seus alunos; o contexto escolar permite discussões e 

propicia medidas diferenciadas metodológicas e de avaliação e promoção que 

contemplam as diferenças individuais dos alunos; a escola favorece e estimula a 

diversificação de técnicas, procedimentos e estratégias de ensino, de modo que 

ajuste o processo de ensino e aprendizagem às características, potencialidades e 

capacidades dos alunos; a comunidade escolar realiza avaliações do contexto que 

interferem no processo pedagógico; a escola assume a responsabilidade na 

identificação e avaliação diagnóstica dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, com o apoio dos setores do sistema e outras articulações; a 

escola elabora documentos informativos mais completos e elucidativos; a escola 

define objetivos gerais levando em conta a diversidade dos alunos; o currículo 

escolar flexibiliza a priorização, a sequenciação e a eliminação de objetivos 

específicos, para atender às diferenças individuais. 

 

 



61 

 

  

De acordo com as especificidades do aluno, Oliveira (2008, p. 105) classifica as adaptações 

curriculares em: a) adaptações curriculares ordinárias, b) não significativas, ou de pequeno porte e 

c) adaptações curriculares extraordinárias, significativas, ou de grande porte. 

Adequações Curriculares de Grande Porte – cujas ações são de competência e 

atribuição das instâncias político-administrativas e dos sistemas de ensino de todos 

os âmbitos: municipal, estadual e federal [...] ser precedida de uma criteriosa 

avaliação do aluno, considerando-se sua competência acadêmica; Adequações 

Curriculares de Pequeno Porte – compreendem modificações menores, de 

competência específica do professor, uma vez que se concentram em ajustes no 

contexto da sala de aula.  

Um currículo adaptado, de acordo com Heredero (2010), deve considerar quatro critérios 

básicos ao realizar o planejamento pedagógico: i) o que o aluno deve aprender; ii) como e quando 

aprender; iii) que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de ensino e 

aprendizagem e iv) o que, como e quando avaliar o aluno.  

  Neste sentido, em 2003, a Secretaria de Educação Especial publicou um material didático-

pedagógico intitulado “Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais”15,, o qual especifica alguns aspectos dos tipos de adaptação curricular, conforme quadro 

03. 

Quadro 04 - Tipos de adaptação curricular 

Adaptações Curriculares não Significativas 
ou de pequeno porte 

Adaptações Curriculares Significativas ou 
de grande porte 

Organizativas: 
- Organização de agrupamentos; 

- Organização didática; 

- Organização do espaço.  

Nos Objetivos: 
- Eliminação de objetivos básicos; 

- Introdução de objetivos específicos, 

complementares e/ou alternativos. 

Relativas aos objetivos e conteúdos: 
- Priorização de áreas ou unidades de 

conteúdos; 

- Priorização de tipos de conteúdos; 

- Priorização de objetivos; 

- Sequenciação; 

- Eliminação de conteúdos secundários.  

Nos Conteúdos: 
- Introdução de conteúdos específicos, 

complementares ou alternativos; 

- Eliminação de conteúdos básicos do 

currículo. 

Nos procedimentos didáticos e nas 
atividades: 

- Modificação de procedimentos; 

- Introdução de atividades alternativas às 

previstas; 

Na Metodologia e Organização Didática: 
- Introdução de métodos e 

procedimentos complementares e/ou 

alternativos de ensino e aprendizagem; 

- Organização; 

 
15 Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/serie4.pdf. Acesso em: 07 nov. 2020. 
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- Introdução de atividades 

complementares às previstas; 

- Modificação do nível de complexidade 

das atividades; 

- Eliminando componentes; 

- Sequenciando a tarefa; 

- Facilitando planos de ação; 

- Adaptação dos materiais; 

- Modificação da seleção dos materiais 

previstos. 

- Introdução de recursos específicos de 

acesso ao currículo. 

 

Avaliativas: 
- Adequação de técnicas e instrumentos; 

- Modificação de técnicas e 

instrumentos. 

Na Avaliação: 
- Introdução de critérios específicos de 

avaliação; 

- Eliminação de critérios gerais de 

avaliação; 

- Adaptações de critérios regulares de 

avaliação; 

- Modificação dos critérios de 

promoção. 

 

Na temporalidade: 
Modificação da temporalidade para 

determinados objetivos e conteúdos previstos. 

Na Temporalidade 
- Prolongamento de um ano ou mais de 

permanência do aluno na mesma série 

ou no ciclo (retenção). 

Fonte: adaptado de Manjón, 1995 apud MEC/SEESP (2003, p. 36). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/serie4.pdf. Acesso em: 07 nov. 2020. 

A construção de um currículo adaptado é uma ação pedagógica complexa e que necessita ser 

cuidadosamente planejada e permanentemente avaliada após sua implementação para que realmente 

atinja o objetivo maior: a aprendizagem. No entanto, para que qualquer adaptação curricular seja 

elaborada, primeiramente os envolvidos no processo (gestão e docentes) precisam entender que as 

PCD são capazes de aprender. No entanto, o tempo, o espaço, os recursos e os métodos precisam 

atender às limitações inerentes a elas. Dar condições de diferenciação no agir pedagógico, 

adequando-o a esse novo momento, é condição necessária para que o sucesso da inclusão se 

estabeleça e possa ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência garantindo à todos acesso ao 

conhecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades 

A próxima seção trará a contextualização do lócus de pesquisa e apresentaremos a análise 

dos dados coletados no estudo.  
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6 A INCLUSÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 
IFBA-CAMPUS PORTO SEGURO  

Esta seção contextualiza a inclusão escolar dos estudantes com DI no IFBA-Campus Porto 

Seguro e apresenta discussão dos dados coletados. 

6.1 EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE) 

O Campus Porto Seguro, locus deste estudo, iniciou suas atividades em fevereiro de 2008, 

ofertando cursos nas modalidades Ensino Médio Integrado e subsequente, nas áreas de Alimentos, 

Informática e Biocombustíveis. Impulsionados pela Ação TEC-NEP16 - Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas - os Institutos Federais abriram-se 

para implementação de ações que buscavam a inserção dos alunos com NEE (deficiência física, 

sensorial e intelectual).  

Em 2009, a instituição recebeu o primeiro discente com necessidade educacional específica, 

um estudante cego, aprovado para ingresso no curso técnico em informática, na modalidade Ensino 

Médio Integrado. A chegada dele gerou a mobilização de docentes e equipe multidisciplinar para 

execução de ações de sensibilização e capacitação da comunidade acadêmica. Neste período, o 

Campus ainda não contava com um setor específico para realização do acompanhamento pedagógico 

dos estudantes com NEE. 

Em 2011, foi criado o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), 

à época composto apenas pelo coordenador do Núcleo e uma tradutora de Braille. Esse período 

marca a institucionalização de um setor cujo a competência era de mediação do processo de inclusão 

e aprendizagem dos estudantes com NEE matriculados no Campus.  

Neste momento inicial, o Núcleo enfrentou vários problemas: ausência de ferramentas e 

material didático adaptado para atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas 

e a falta de um espaço físico para a instalação da sala setorial. Somente em 2013, com a construção 

do 2º prédio do Campus, foi disponibilizada uma sala para desenvolvimento das atividades do 

Núcleo.  Desde então, o setor já funcionou em 3 (três) salas diferentes e foram adquiridos, com 

recursos orçamentários do Campus, materiais didáticos adaptados e Tecnologia Assistiva para 

atender as especificidades dos alunos. 

Entre os anos de 2012 e 2014, mais 3 (três) estudantes cegos foram aprovados no processo 

seletivo. Em 2014, o primeiro estudante com NEE matriculado no Campus ingressa no Ensino 

Superior, após aprovação para o curso de Licenciatura em Computação. Tal fato ratifica o perfil 

 
16

 Esta ação foi discutida na seção 3 deste estudo. 
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inclusivo da instituição e registra o primeiro caso de estudante com deficiência a conseguir a 

verticalização de modalidade de ensino. 

Em 2015, o Campus recebeu seu primeiro estudante surdo. Neste ano, houve a nomeação de 

um servidor Tradutor Intérprete de LIBRAS e a contratação de funcionário terceirizado para assumir 

a mesma função. Assim, o Campus garantiu que o estudante tivesse acesso ao serviço de tradução 

tanto nas aulas quanto nos atendimentos extraclasse e outras atividades. 

Já em 2016, o Campus registrou a matrícula de seu primeiro estudante com diagnóstico de 

DI. Este ano foi marcado por diversas ações para orientação do corpo docente e acolhimento da 

estudante como: entrevistas com a família, visita à escola anterior onde o estudante estava 

matriculado, elaboração de relatórios, reuniões com o corpo docente e coordenação de curso, dentre 

outras estratégias didático-metodológicos para inclusão do estudante.  Foi um momento de muitas 

incertezas e desconhecimento de qual caminho seguir. Para alguns, uma grande oportunidade de 

crescimento profissional e aprendizado, para outros, um obstáculo quase intransponível.  

Também em 2017, o NAPNE, por meio da Portaria/ Diretoria Nº 28 de 18 de abril de 2017, 

ganha o status de Coordenação e passa a ser Coordenação de Atenção às Pessoas com Necessidades 

Específicas (CAPNE). Como coordenação, o setor passa a ter um coordenador designado e, neste 

momento, já conta com um quadro composto por: 1 (um), coordenador, 2 (dois) tradutores de 

BRAILLE e 2(dois) intérpretes de LIBRAS.  

Em 2017, a segunda estudante cega matriculada no Campus, após finalizar o curso Técnico 

em Alimentos, é aprovada para ingresso na Licenciatura em Química, mas evadiu do curso no 

mesmo ano. Em seguida, prestou processo seletivo para o curso Tecnólogo em Agroindústria, foi 

aprovada e permanece cursando desde 2018. 

Entre os anos de 2018 e 2019, houve o ingresso de mais 2 (dois) estudantes com DI. Também 

nesse período, 1 (um) estudante sofreu um Acidente Cardiovascular e passou a apresentar um quadro 

de DI. Também em 2019, em novo processo seletivo, o Campus acolhe 1 (um ) estudante autista  e 

1 (um) com esquizofrenia.  

Neste mesmo ano, o Campus consegue dar um grande avanço na composição do quadro do 

setor, com a contratação da primeira professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Essa contratação era muito esperada, haja vista o papel do professor de AAE no processo pedagógico 

de inclusão dos estudantes com NEE. Este profissional é responsável por orientar o corpo docente 

quanto à adaptação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, considerando as necessidades 

específicas dos estudantes visando oportunizar a estes o acesso ao currículo.  

Para melhor explicitar o histórico da inclusão no Campus Porto Seguro, o gráfico a seguir 

demonstra a evolução de matrícula dos estudantes com NEE na instituição. 
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Gráfico 1 - Evolução de matrículas dos estudantes com NEE no Campus Porto Seguro (2009-

2020) 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema unificado de administração pública - SUAP, 2021. 

Hoje o campus Porto Seguro possui 12 (doze) estudantes matriculados com NEE: 1 (um) 

surdo, 3(três) cegos e 4(quatro) com Déficit Intelectual (DI), 1(um) com Síndrome de Asperger 

(transtorno do espectro autista), 2(dois) com Esquizofrenia e 1(um) com Esquizencefalia no 

hemisfério cerebral esquerdo, distribuídos em 4 (quatro) dos seus cursos ofertado, conforme 

demonstra o gráfico abaixo: 

Gráfico 2 - Matrículas vigentes de estudantes com NEE no Campus Porto Seguro  

 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema unificado de administração pública - SUAP, 2021. 

A seguir apresentaremos os resultados e discussão do estudo realizado no Campus Porto 

Seguro, por meio da coleta de dados documentais e entrevistas com os docentes e equipe 

multiprofissional que atuam diretamente com dois estudantes  com DI matriculados no Campus. 
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6.2       A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  

A análise documental foi utilizada no presente estudo como instrumento para coleta de 

informações em diversos documentos, relacionados às práticas pedagógicas desenvolvidas com os 

EDI e às normativas institucionais referentes à inclusão em âmbito do IFBA. 

A documentação existente nas pastas individuais dos 2 (dois) EDI selecionados para o estudo 

foi disponibilizada para análise da pesquisadora pela coordenadora da CAPNE, mediante assinatura 

de autorização pelo Diretor Geral do Campus (Apêndice H).  

Para maior clareza quanto à análise dos documentos, segue o quadro 2, o qual indica a 

articulação entre os objetivos propostos e os documentos analisados: 

Quadro 05 - Articulação entre os objetivos propostos e os documentos a serem analisados 

Documentos analisados   Objetivos propostos quanto à análise dos documentos 

Documentos e Relatórios de 

acompanhamento dos estudantes.  

- Coletar informações quanto ao planejamento 

das adaptações curriculares realizadas, no que 

concerne à definição de objetivos, ao 

tratamento e desenvolvimento dos conteúdos, à 

temporalidade e aos instrumentos e critérios de 

avaliação; 

- Analisar as informações relacionadas ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes nos componentes curriculares; 

- Compreender em que níveis estão ocorrendo as 

adaptações acerca do conteúdo programático e 

que critérios estão sendo elencados para aferir 

a aprendizagem do estudante. 

Boletins acadêmicos. - Analisar o rendimento dos estudantes nas 

disciplinas em que estão matriculados;  

- Identificar se ocorreu adaptação curricular do 

tempo de aprendizagem, quando foi necessário. 

Documentos e normativas 

institucionais.  

- Identificar como os documentos e normativas 

institucionais tratam o processo de inclusão e 

adaptação curricular voltados aos estudantes 

com NEE.  

Fonte: As autoras. 

Os documentos relativos ao planejamento e desenvolvimento das atividades com os 

estudantes foram disponibilizados contendo todos os documentos produzidos desde o ingresso dos 

estudantes até o ano de 2019. A Estudante 1 (E1) ingressou no IFBA em 2016 e a Estudante 2 (E2) 

tem seu registro de ingresso datado de 2018.  Dados obtidos por meio do Sistema Unificado de 
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Administração Pública-SUAP17 indicam o quantitativo das disciplinas cursadas pelos estudantes 

desde o ano de ingresso até o ano de 2019.  

Quadro 06 - Histórico de disciplinas cursadas pelos estudantes com DI         

Ano/ 
Disciplina 

2016 2017 2018 2019 Total 

E1 13 13 15 10 51 

E2 - -  13 9 22 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, 2016-2019. 

A partir deste dado, a próxima etapa da análise documental buscou identificar quantas 

disciplinas entregaram os planos de adaptação curricular, relatórios de acompanhamento ou 

atividades e avaliações desenvolvidas com os estudantes. 

Os dados obtidos nesta etapa indicaram que nem todos os docentes das disciplinas em que 

os estudantes estavam matriculados entregaram os documentos referentes ao planejamento, 

execução e acompanhamento das AC. No caso do E1, analisamos o histórico da quantidade de 

disciplinas que forneceram os documentos supracitados à CAPNE e verificou-se que, das 51 

(cinquenta e uma) disciplinas cursadas nos 4 (quatros) anos letivos, apenas 16,83% tem registro de 

realização de AC. Especificamente no ano letivo de 2019, recorte temporal definido para o presente 

estudo, somente 1 (uma) disciplina tem registro de atividades desenvolvidas com a estudante. 

Já no que se refere aos registros de atividades do E1, foram localizados documentos de 

apenas 1 (um) componente curricular dentre os cursados pela estudante nos anos de 2018 e 2019.  

 

Quadro 07 - Quantitativo de disciplinas que entregaram relatórios/atividades das E1 e E2 

Ano/ 
Disciplina 

2016 2017 2018 2019 Total  

E1 2 9 6 1 18 

E2 -  - 0 1 1 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, 2016-2019. 

 
17  Sistema utilizado pelo IFBA para registro e acompanhamento acadêmico dos estudantes.  
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Na etapa seguinte da análise documental, os 347 (trezentos e quarenta e sete) documentos 

disponibilizados pela CAPNE foram quantificados e categorizados conforme à sua natureza, como 

indicam as tabelas abaixo.  

Quadro 08- Quantidade de atividades/relatórios entregues pelos componente curriculares cursados 

pelas  E1 e E2 

Estudante E1 2016 2017 2018 2019 Total  

Relatório de Desenvolvimento 

Individual  

2 7 7 3 19 

Ficha de Avaliação 0 28 15 0 43 

Atividades/avaliações  2 87 165 22 276 

Estudante E2 2016 2017 2018 2019 Total  

Relatório de Desenvolvimento 

Individual  

- - 0 0 0 

Ficha de Avaliação - - 0 0 0 

Atividades/avaliações  - - 0 9 9 

 Fonte: As autoras. 

Quando se observa a natureza das atividades encontradas, estas não fornecem, sequer, os 

elementos necessários para identificar como foi realizado o planejamento quanto aos conteúdos e 

metodologias adaptadas para inclusão das EDI. Por esse motivo, decidimos desconsiderar o 

conteúdo das amostras dos documentos encontrados relativos ao ano letivo de 2019.  

A ausência destes documentos imprescindíveis para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inclusivas com os EDI expõe um possível desconhecimento da necessidade, por parte 

do corpo docente, acerca da importância destes instrumentos didáticos pedagógicos para a 

sistematização das atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas com os estudantes. Outro 

aspecto negativo que essa ausência de documentos evidencia é a falha no acompanhamento e 

monitoramento das AC implementadas pelos docentes, por parte dos setores de coordenação 

competentes. 

Essa ausência de acompanhamento e monitoramento, por sua vez, gera mais um problema: 

a certificação diferenciada, um aspecto fundamental no processo de inclusão escolar. Neste sentido, 

é importante destacar que a Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30 assegura o direito à certificação de 

conclusão de escolaridade com terminalidade específica aos estudantes com Deficiência Intelectual 

(DI), conforme estabelecido no seu art.12: 
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Art. 12. Garantir terminalidade específica do curso técnico - integrado ou 

subsequente - ou superior, esgotadas as possibilidades de adaptação curricular e 

metodológica para estudantes com deficiência intelectual, conforme legislações 

vigentes, a Resolução nº 02/2013 do CNE e suas alterações, por meio de 

certificação de escolaridade, com base no histórico escolar que apresente de forma 

descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem como os 

encaminhamentos devidos para a continuidade dos estudos, se for o caso (IFBA, 

2017, p. 6).  

Diante da situação aqui apresentada, a instituição, certamente, não terá os elementos e as 

informações necessárias para descrever os conhecimentos e competências adquiridas pelos 

estudantes durante o curso. Este fato trará um grave vício ao processo de inclusão dos estudantes e 

indicará uma falha institucional no acompanhamento das atividades de inclusão e aprendizagem das 

mesmas. A prerrogativa da terminalidade específica na certificação do estudante com DI visa 

garantir não só:  

[...] a permanência e a saída exitosa de seus estudantes com necessidades 

educacionais específicas, adotando um currículo mais flexível, que possibilite 

saltos de aprendizagem de todos os seus estudantes, em uma proposta que respeita 

o ritmo, necessidades e capacidades de cada um. (SONZA, AGNOL e SALTON, 

2018, p. 43). 

Os dados expostos também evidenciam a ausência de um documento fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem de estudantes com NEE, o Plano de Adequação Curricular, 

também conhecido como Plano de Ensino Individualizado. Trata-se de um instrumento didático-

pedagógico que visa o planejamento individualizado para o desenvolvimento de práticas 

sistematizadas com o estudante com deficiência. Sempre baseado em uma avaliação diagnóstica, 

permite o mapeamento das habilidades já alcançadas pelo estudante e daquelas que se espera 

alcançar no componente curricular. Sonza, Agnol e Salton (2018, p. 29) destacam que:  

O PEI é um documento de grande importância, já utilizado em outros países, como 

a Itália e diversos estados dos Estados Unidos. Nesses locais, o PEI caracteriza-se 

como um instrumento garantido por lei e obrigatório em todos os níveis, inclusive 

na educação superior. Na Itália, o modelo de PEI é direcionado para o aluno com 

deficiência e estabelece os objetivos mínimos de aprendizagem que devem ser 

alcançados pelo discente, garantindo-lhe o direito de receber um diploma regular. 

[...] A diferença entre o Brasil e os países supracitados é que nesses últimos o PEI 

acompanha o estudante, como se fosse um dossiê sobre o seu processo educativo; 

já no Brasil, de modo geral, isso não acontece, visto que tal documento, quando 

realizado, encerra-se no momento em que o estudante finda o Ensino Fundamental. 

Face ao exposto, o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com DI se mostra 

bastante frágil. A ausência de um plano sistematizado das ações pedagógicas voltadas à 

implementação das AC e acompanhamento pedagógico dos estudantes sugere que as práticas vêm 
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sendo desenvolvidas de forma intuitiva e sem o acompanhamento adequado da evolução da 

aprendizagem. 

Levando em consideração que o recorte temporal delimitado para o estudo foi o ano letivo 

de 2019 e que, neste ano, os dois estudantes foram reprovados, faz-se necessário apresentar os dados 

referentes às disciplinas em que os estudantes estavam matriculados e os rendimentos alcançados 

neste período. Contudo, as disciplinas cursadas em 2019 estão diretamente relacionadas às 

aprovações que obtiveram em 2018. Isso porque a Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30/2017 prevê a 

adaptação curricular do tempo de aprendizagem e determina que: 

Art. 11.  Em caso de reprovação nos cursos técnicos de nível médio, será assegurada 

a flexibilização curricular ao tempo de aprendizagem do discente com deficiência 

e transtornos globais do desenvolvimento, contemplando a dispensa dos processos 

avaliativos das disciplinas, ou áreas do conhecimento, cursadas com aprovação, 

com obrigatoriedade de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em 
todas as disciplinas, em cada período letivo. [grifo nosso] (IFBA, 2017, p. 5). 

Todavia, ao analisar os dados acadêmicos disponíveis no SUAP referentes ao E1, dispostos 

nas Figuras 1 e 2, verifica-se que o estudante matriculado no 3º ano do curso Técnico em Alimentos 

foi aprovado em 14 (quatorze) disciplinas das 15 (quinze) em que esteve matriculado no ano letivo 

2018. Em 2019, o estudante, atendendo ao disposto na Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30/2017 em 

seu art.11, deveria estar matriculado novamente nas disciplinas do 3º ano e ser avaliado tão somente 

naquela em que foi reprovado no ano anterior. No entanto, o boletim deste ano indica que o estudante 

foi matriculado em 10 (dez) disciplinas:  09 (nove) do 4º ano e 01 (uma) do 3º ano. Esta situação 

causa para a instituição uma fragilidade administrativa e acadêmica, isto porque dificulta o 

acompanhamento do percurso académico, e gera uma inadequação no registro escolar, o que pode 

inviabilizar a emissão de certificado em caso de transferência ou mesmo para gerar o histórico 

atualizado. 
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Gráfico 03: Dados acadêmicos do E1 no ano letivo de 2018 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistemas Unificado da Administração Pública (SUAP) 

 

Gráfico 04: Dados acadêmicos do E1 no ano letivo de 2019 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistemas Unificado da Administração Pública (SUAP).  

Diante do exposto, é possível concluir que a adaptação curricular do tempo de aprendizagem 

ocorreu em desconformidade ao que determina a Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30/2017. 

Já o E2, conforme demonstram as Figuras 3 e 4, em 2018, estava matriculado no 1º ano do 

curso Técnico em Informática, cursou 13(treze) disciplinas com aprovação em 08 (oito) destas. Em 

2019, o estudante aparece matriculado em 12 (doze) disciplinas com registro de aprovação em 06 

(seis) destas, das quais 03 (três) já haviam sido cursadas no ano anterior e logrado êxito. Destaca-se 
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que, neste ano, o E1 deveria estar matriculado somente nas 5 (cinco) disciplinas em que foi 

reprovado no ano letivo anterior. Aqui novamente se percebe o prejuízo acadêmico causado pela 

inadequação da adaptação de temporalidade do currículo, pois o estudante acabou cursando em 2019 

mais disciplinas do que precisaria, o que pode ter ocasionado perda de rendimento no 

aproveitamento global da aprendizagem no ano letivo.   

Os dados referentes ao ano letivo de 2019 também indicam que o estudante tem registro de 

frequência em apenas 7 (sete) das 12 (doze) disciplinas em que aparece matriculado no sistema.  

Gráfico 05: Dados acadêmicos do E2 no ano letivo de 2018 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistemas Unificado da Administração Pública (SUAP).  
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Gráfico 06: Dados acadêmicos do E2 no ano letivo de 2019 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistemas Unificado da Administração Pública (SUAP).  

Desta maneira, verifica-se novamente equívocos na implementação da adaptação curricular 

do tempo de aprendizagem proposta na Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017. 

Na última etapa da análise documental, foram analisados os documentos e normativas 

institucionais que tratam do processo de inclusão e adaptação curricular voltados aos estudantes com 

NEE. Em âmbito escolar, são vários os documentos institucionais que nos possibilitam perceber o 

compromisso da instituição com as políticas inclusivas. Nesta perspectiva, os Referenciais de 

Acessibilidade na Educação Superior (SINAES) – INEP/MEC, 2013, definem que: 

Aos gestores institucionais das IES cabe inserir a educação inclusiva em seus 

Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC), planejando e promovendo as mudanças requeridas, como por exemplo, a 

organização e implementação de núcleos de acessibilidade para estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, em consonância com a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o Decreto de Acessibilidade 

(nº 5.296/2004) e demais dispositivos legais e políticos. (BRASIL, 2013, p. 14). 

Levando em consideração a natureza eminentemente pedagógica, foram analisados no estudo 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Resolução CONSUP/IFBA Nº 30 de 12 de dezembro de 

2017, que aprova a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades 

Específicas no âmbito do IFBA. Também foi realizada a análise dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos Técnicos em Alimentos e Informática, por se tratar dos cursos, nos quais os dois estudantes 

com DI selecionados para o estudo estão matriculados.  
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Um Projeto Pedagógico Institucional é um texto munido de aspectos históricos e políticos e 

tem por objetivo nortear o currículo e dar a este sentido e significado coerentes com as diretrizes e 

princípios institucionais. Neste sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência preceitua que:  

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: [...] 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, p. 7). 

 

Neste diapasão, o PPI do IFBA, aprovado pela Resolução/CONSUP/IFBA nº 86, de 18 de 

dezembro de 2013, traz em seu escopo as diretrizes para implementação das ações necessárias para 

inclusão dos estudantes com NEE, apresenta diretrizes pedagógicas e atitudinais e propõe uma 

mudança de concepção curricular balizada pelos seguintes princípios: a igualdade, a solidariedade, 

a equidade, a inclusão, a sustentabilidade e a democracia (IFBA, 2013). O documento posiciona o 

IFBA como uma instituição inclusiva e indica que: 

A instituição deverá desenvolver uma política de assistência aos estudantes em 

situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e inclusão de 

pessoas com deficiências e necessidades educativas específicas. (IFBA, 2013, p. 

29). 

No que tange a concepção de currículo, o projeto traz a defesa de sua dimensão inclusiva 

como condição para inclusão efetiva e oferta de uma educação de qualidade para todos, ao mesmo 

tempo ressalta que:  

Diante desse contexto, transformar o IFBA numa Escola Inclusiva requer o 

entendimento que a inclusão significa a transformação do sistema educacional, de 

forma a organizar os recursos necessários para alcançar os objetivos e as metas para 

uma educação de qualidade para todos. Compreendida enquanto movimento de 

transformação, a inclusão é um processo que se fundamenta em três fatores: o 

primeiro é a presença do aluno na escola enquanto sujeito de direito, junto aos 

demais colegas da sua faixa etária e na sua comunidade; o segundo é a participação, 

o relacionamento livre de preconceito e discriminação, em ambiente acessível para 

que realmente todos participem das atividades escolares, com um currículo aberto 

e flexível; o terceiro fator é a construção de conhecimentos, que significa o aluno 

estar na escola, participando, aprendendo e se desenvolvendo. (IFBA, 2013, p. 63).  

Reforçando a necessidade de estruturação das ações relacionadas à acessibilidade pedagógica 

e em consonância a Resolução n.º 04/2009 do Conselho Nacional de Educação, que Institui 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial, o PPI defende à implementação do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em âmbito do IFBA e define que este seja ofertado através do Núcleo de 
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Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs), que vinha sendo implantado nos 

Campi. Desta forma o projeto destaca que: 

Entende-se como público dos AEEs (no âmbito do IFBA, leia-se “público do 

NAPNE”) os determinados pela Resolução n.º 04/2009 do Conselho Nacional de 

Educação: I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial; II. Alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo 

clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; III. Alunos com 

altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. (BRASIL, 

2009 apud IFBA, 2013, p. 66). 

Quanto a isso, embora o PPI trouxesse, já em 2013, a previsão de estruturação e 

operacionalização do AEE em âmbito do IFBA, o que requereria, por parte da instituição, de acordo 

com o previsto na Resolução CNE/CEB, Nº 4/2009, dentre outros aspectos, a implantação de sala 

de recursos com mobiliário e recursos adequados e a contratação de professores para o exercício da 

docência do AEE, somente em 2020 foi contratado o primeiro docente para assumir o cargo de 

Professor de AAE.  

No Campus Porto Seguro, a professora de AEE tomou posse em janeiro de 2020. Cumpre 

esclarecer que esta contratação tem natureza temporária, pois não provém de concurso público para 

cargo efetivo, o que gera, diante dos profundos cortes orçamentários que vem atingindo a educação 

brasileira, incertezas quanto à continuidade dos serviços ofertados por estes profissionais.  

A Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2017, outro documento analisado no estudo, é percebida 

como um caminho institucional para implementação de um modelo inclusivo de educação. Este 

documento apresenta as diretrizes para promoção dos diversos tipos de acessibilidade (atitudinal, 

pedagógica, arquitetônica, digital, dos transportes e da comunicação e informação) em âmbito da 

instituição. O foco da análise se ateve aos aspectos relacionados à acessibilidade pedagógica, no 

trato específico da adaptação curricular na perspectiva inclusiva.  

A normativa indica a necessidade de assegurar as adaptações dos currículos, dos projetos e 

práticas docentes. Reforça, ainda, que as adaptações devem priorizar a adaptação de recursos 

didáticos e a capacitação de recursos humanos. (IFBA, 2017). Dessa forma, a análise do documento 

foi realizada considerando os tipos18 de AC definidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

 
18  Os tipos de adaptação curricular  já foram tratados no âmbito da  seção 5. 
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PCN, propostos pela então Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC, 

1998).  

Quadro 09 - Tipos de adaptação curricular de pequeno porte determinados na 

Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017 

 Artigos  Tipos de AC  

Art. 13 - Será assegurado aos discentes com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento o tempo adicional para a 

realização das atividades avaliativas bem como a 

adequação do tempo ao grau de dificuldade.  

§ 1º o tempo adicional deverá ser concedido em 

todas as avaliações sendo garantido, 

obrigatoriamente, o mínimo de uma hora, podendo 

ser estendida a critério do docente e dependendo do 

grau de dificuldade da atividade. §2º Caso o 

professor ou o discente não disponha de tempo 

extra para permanência em sala, a atividade poderá 

ser aplicada no turno oposto. 

 

● Avaliativas;  

● De temporalidade. 

Art. 14 - Os discentes com necessidades específicas 

e com transtornos específicos da aprendizagem 

terão assegurada a utilização de diferentes 

procedimentos de avaliação, adaptando-os aos 

diferentes estilos e possibilidades de expressão dos 

mesmos. 

- Avaliativas; 

- Nos procedimentos didáticos e nas 

atividades. 

Art. 15 - Os recursos e serviços de acessibilidade 

por meio do uso de tecnologia assistiva com intuito 

de proporcionar o acesso aos conteúdos, 

comunicação e espaços serão assegurados aos 

discentes com necessidades específicas e com 

transtornos específicos de aprendizagem.  

- Nos procedimentos didáticos e nas 

atividades. 

Art. 17 - Nas classes que possuem estudantes com 

deficiência transtornos globais do desenvolvimento 

deverá haver redução do número total de estudantes 

para favorecer a aprendizagem facilitada aos 

professores adaptação/flexibilização das atividades 

e a adequada avaliação das necessidades e 

habilidades de cada um. 

- Organizativas. 

Art. 20  - Os discentes com deficiência transtornos 

globais do desenvolvimento deverão ter acesso à e 

participação nas atividades de recreação, educação 

física, esportes e lazer por meio da adequação e 

utilização de tecnologia assistiva, com intuito de 

ampliar suas habilidades funcionais e promover 

maior integração e convivência entre todos os 

estudantes. 

- Nos objetivos e conteúdos. 

Fonte: As autoras. 
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Quadro 10 - Tipos de adaptação curricular de grande porte determinados na 

Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017 

 Adaptações curriculares significativas ou de grande porte 

 Artigos  Tipos de AC 
Art. 7º §2º - Deve estar assegurada aos discentes 

com necessidades educacionais específicas 

adaptações/ flexibilização dos currículos projetos e 

práticas docentes garantindo o pleno acesso dos 

estudantes, assim como o atendimento voltado para 

sua capacidade de aproveitamento e as 

especificidades de cada de cada um priorizando:  I- 

Adaptação dos recursos instrucionais: material 

pedagógico, equipamentos e currículo;  

II- Capacitação de recursos humanos; instrutores, 

pedagogos, professores e demais profissionais da 

educação. 

 §2º -  As propostas de adaptação curricular que 

resultem na alteração dos projetos pedagógicos de 

cursos deverão ser encaminhadas ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA para análise 

e aprovação. 

 

- Na metodologia e organização 

didática.  

  

Art. 8º - Aos discentes com deficiência transtornos 

globais de desenvolvimento que sejam  reprovados 

deverá ter assegurada a sua renovação de matrícula, 

uma vez que conforme legislação vigente, é 

assegurada a este público o tempo diferenciado 

para conclusão do curso. 

Parágrafo Único - O tempo diferenciado para 

integração do curso a cada discente será definido 

pelo colegiado de curso em consonância com 

avaliação do Professor de Atendimento 

Educacional Especializado e da equipe do Setor 

Específico de Atendimento que considerarão as 

dificuldades a deficiência e sua implicação no 

processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

- Na temporalidade. 

Art. 9º Para atender as necessidades específicas dos 

discentes com deficiência transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação 

deverão ser assegurada temporalidade flexível do 

ano letivo semestre/ módulo de forma que possam 

concluir em tempo maior ou menor que o currículo 

previsto para série/etapa segundo as necessidades 

específicas de cada discente, considerando o 

currículo e o tempo para integralização conforme 

definido neste documento normativo. 

§1º Aos discentes com deficiência e transtornos 

globais de desenvolvimento  será assegurada a 

flexibilidade da série/etapa escolar, incluindo a 

diferenciação de ofertas de disciplinas. 

- Na temporalidade. 

Art.11 - Em caso de reprovação nos cursos técnicos 

de nível médio, será assegurada a flexibilização 

curricular ao tempo de aprendizagem do discente 

- Na temporalidade. 
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com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento contemplando a dispensa do 

processo avaliativo de disciplinas ou áreas de 

conhecimento cursadas com aprovação com 

obrigatoriedade de frequência mínima de 75% em 

todas as disciplinas em cada período letivo. 

Art. 16 - Os campi deverão proceder a implantação 

de monitoria acadêmica específica para 

necessidades específicas e transtornos globais da 

aprendizagem.  

- Na metodologia e organização didática.  
 

Art. 18 - Com vistas a formação continuada dos 

professores deverão ser ofertados cursos de 

aperfeiçoamento em práticas pedagógicas 

inclusivas aos professores na sala de aula comum, 

por meio de convênios, parcerias e projetos de 

pesquisas e extensão assessorados pelo setor 

específico de atendimento. 

- Na metodologia e organização didática. 

 

Art. 19 - A instituição deve disponibilizar 

profissional de apoio escolar aos discentes com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento que apresentem necessidades de 

ajuda na locomoção, transcrição, alimentação e 

higiene de forma a proporcionar sua locomoção e 

mobilidade promovendo participação dos 

estudantes. 

- Na metodologia e organização didática.  
 

Art. 31 - Estudantes com atividades de vida 

autônoma como complementação no atendimento 

educacional especializado com atividade de vida 

autônoma como complementação no atendimento 

educacional especializado. 

- Na metodologia e organização didática.  
 

Art. 32 - A instituição deve assegurar atendimento 

aos estudantes diagnosticados com transtornos de 

aprendizagem e/ou transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade e outras dificuldades de 

aprendizagem devidamente identificadas. 

- Na metodologia e organização didática.  

Fonte: As autoras. 

Ao analisar os tipos de AC previstos na Resolução, nota-se que o documento indica práticas 

e recursos de acesso ao currículo nos seus diversos tipos e níveis, entretanto não indica os fluxos 

procedimentais inerentes para implementar as modificações. A normativa assegura a AC no que 

tange aos conteúdos e avaliação, contudo não indica a instrumentalização desses procedimentos, 

tampouco qual será a forma de registro. O documento não vem acompanhado de nenhum formulário 

em anexo com o objetivo de uniformizar as práticas de AC nos diversos Campi da instituição. Este 

fato resulta na fragilidade das diretrizes de acessibilidade pedagógica previstas no texto e pode 
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ocasionar o fenômeno "letra morta”19, presente em documentos normativos que indicam normas 

desprovidas de exequibilidade. 

Por outro lado, não podemos deixar de considerar a importância da existência de documentos 

e normas institucionais que assegurem as condições de acesso ao currículo pelos estudantes com 

NEE, contudo: 

[...] a tão sonhada ‘escola inclusiva’ somente será possível quando o dinamismo de 

seu currículo for respeitado. Para que a aprendizagem seja efetiva, o diálogo entre 

os componentes curriculares e a individualidade de cada pessoa envolvida no 

processo educacional, com suas vivências, sua cultura, e suas particularidades, deve 

ter papel preponderante no desenvolvimento das técnicas didático-metodológicas. 

Caso contrário, a segregação destes pares continuará sendo a realidade de nossas 

escolas. (INOCENTE; ROYER; OLIVEIRA, 2018, p. 85). 

Os últimos documentos analisados referem-se aos Planos do Cursos Técnicos de Nível 

Médio em Informática20 e Alimentos na Modalidade Integrada ao Ensino Médio21, ambos aprovados 

em 2010. Ao analisar os textos dos referidos planos, não foi localizada nenhuma diretriz de 

organização de curricular que garanta ou oriente a implementação das AC para os estudantes com 

deficiência.  

Considerando a evolução da matrícula dos estudantes com NEE no Campus Porto seguros 

nos últimos 10 anos e as experiências oriundas do trabalho pedagógico com estes estudantes, já seria 

possível inserir a previsão de AC para modificação dos planos. Cumpre destacar que todas as 

propostas de alteração dos planos de curso devem ser remetidas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, conforme previsão do art. 7º, §2º da Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017. 

 Nota-se que, passados oito anos desde a aprovação do PPI  e quatro anos de vigência da 

Política de Inclusão do IFBA, muitos ainda são os desafios para que o Campus oportunize a todos 

os estudantes o acesso ao currículo escolar considerando as especificidades individuais existentes 

no processo de ensino e aprendizagem. É preciso que a escola busque atacar, no que lhe cabe,  o 

 
19 Disposição ou preceito que já não tem valor. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2021. 

Disponível em: https://dicionario.priberam.org/letra-morta. Acesso em: em 19  jul.  2021.  
20 Disponível: https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/documentos/outros-documentos/plano-de-curso-

tecnico-em-informatica.pdf. Acesso em: 07 jun. 2021. 
21 https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-modalidade-

integrada-alimentos.pdf .  Acesso em: 07 jun. 2021 

 

 

 

 

https://dicionario.priberam.org/letra-morta
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/documentos/outros-documentos/plano-de-curso-tecnico-em-informatica.pdf
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/documentos/outros-documentos/plano-de-curso-tecnico-em-informatica.pdf
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-modalidade-integrada-alimentos.pdf
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-modalidade-integrada-alimentos.pdf


80 

 

  

passado recente de exclusão social, que tanto invisibilizou e segregou os diferentes nos mais diversos 

espaços sociais. A escola, seus atores e seu currículo são instrumentos fundamentais na trajetória de 

inclusão e cidadania das PCD. 

6.3  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

Neste tópico será apresentada a análise dos dados coletados nas entrevistas realizadas com 

os docentes dos dois EDI e representantes da equipe multidisciplinar que atuam diretamente com 

estes estudantes. 

6.3.1 Descrição da Amostra  

● Docentes do E1  

Foram entrevistados 6 (seis) docentes de um universo de 10 (dez) disciplinas cursadas pela 

E1. Contudo, dentre os 6 (seis) docentes, 2 (dois) deles ministravam duas disciplinas cada. Desta 

forma, foram coletados dados referentes à experiência docente em 08 disciplinas cursadas pelo E1. 

Os outros dois não responderam ao convite para participação no estudo. Além disso, foi selecionada 

1 (uma) docente que desenvolveu um projeto na disciplina Organização e Normas de Qualidade em 

que a estudante participou como voluntária. 

 

● Docentes do E2 

Foram entrevistados 3 (três) docentes de um universo de 7 (sete) que ministraram disciplinas 

para o E2. Embora estivesse matriculada em 12 (doze) disciplinas, consideramos para amostra 

apenas as disciplinas em que o E2 teve registro de frequência. 

 

● Profissionais que atuam na gestão do trabalho pedagógico voltada aos estudantes com NEE 

Foram entrevistados os representantes da Coordenação Pedagógica e da Coordenação de 

Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) e a Professora de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).  
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No quadro a seguir, apresentamos a identificação e o perfil dos profissionais entrevistados 

no estudo.  

Quadro 11 - Identificação e o perfil dos profissionais entrevistados no estudo 

Identificação Função Tempo de atuação 
no IFBA (anos) 

Tempo de atuação 
na função (anos) 

P1 Docente 09 11 

P2 Docente 06 20 

P3 Docente 13 24 

P4  Docente 12 20 

P5 Docente 11 40 

P6 Docente 08 14 

P7 Docente 10 13 

P8 Docente 12 23 

P9 Docente 12 12 

P10 Docente 10 21 

P11 Coordenação 

Pedagógica 

12 10 

P12 Coordenação da 

CAPNE 

08 01 

P13 Professora de AEE 01 05 

Fonte: As autoras. 

6.3.2 Análise dos dados  

Os dados coletados, por meio das entrevistas, foram tratados a partir do método de análise 

de conteúdo. Para Bardin (1977, p. 38):  

[...] a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. [...] a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção ( ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).  
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Como procedimento de análise, os dados foram organizados com base em categorias 

temáticas. Os temas e subtemas foram definidos conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 12 - Categorias temáticas do estudo  

Tema  Subtema 

1. Concepção de Inclusão 1.1  Percepção da inclusão escolar;  

1.2 Percepção do processo de inclusão ora 

desenvolvido no campus Porto Seguro;  

1.3 Percepção do trabalho com estudantes 

com DI na classe comum. 

2. Concepção de Currículo 2.1 Ideia de currículo escolar; 

2.2 Entendimento da adaptação curricular na 

perspectiva inclusiva.   

 

3. Aspectos envolvendo a prática pedagógica na 

perspectiva inclusiva 

3.1 Experiência com estudantes com NEE;   

3.2 Experiência com estudantes com DI;  

3.3 Capacitação na área de inclusão; 

3.4 Planejamento das adaptações curriculares 

necessárias ao estudante com DI; 

3.5 Tipos e formas de adaptação curricular 

implementadas; 

3.6 Instrumentos utilizados para registro das 

práticas de adaptação curricular;  

3.7 Processo de Avaliação dos estudantes 

com DI; 

3.8 Eficácia dos recursos e estratégias 

utilizadas para promoção da inclusão e 

aprendizagem dos estudantes com DI;  

3.9. Maiores dificuldades vivenciadas por 

você nesse processo de inclusão dos 

estudantes com DI; 

3.10 Ações/atitudes que poderiam ser 

desenvolvidas para contribuir para a 

melhoria e aperfeiçoamento do processo de 

inclusão e aprendizagem dos estudantes com 

DI; 

3.11 Eficácia das normas e documentos 

norteadores voltados à inclusão existentes no 

IFBA. 

Fonte: As autoras. 

A coleta dos dados buscou identificar de que forma é percebida a inclusão dos EDI, como 

vem sendo desenvolvido o processo de inclusão escolar destes estudantes no Campus Porto Seguro, 

a capacitação dos docentes e da equipe pedagógica para a atuação com os EDI, aspectos referentes à 

experiência dos profissionais quanto à implementação das adequações curriculares.  
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A seguir tem-se22 os resultados da análise dos dados obtidos conforme as categorias definidas.  

6.3.2.1 Tema 1 - Concepção de inclusão escolar 

●  Percepção da inclusão escolar  

Partindo do entendimento de Padilha e Oliveira (2014), a inclusão pode apresentar muitas 

faces, isso porque o modelo inclusivo seja ele social ou educacional é fruto de um movimento de 

contextos e sujeitos múltiplos. Assim, os sentidos da inclusão emergem de um quadro de referências 

marcado por  aspectos sociais, históricos, políticos, filosóficos e éticos. 

Neste subtema, buscou-se conhecer que concepção de inclusão possuíam os docentes e equipe 

de profissionais que atuam diretamente com os EDI. 

A partir da análise da ideia de inclusão retratada nas respostas dos entrevistados, foi possível 

perceber a existência de dois entendimentos acerca da inclusão escolar dos estudantes com NEE. 

a) A inclusão percebida como instrumento de socialização 

23 Eu tive a experiência de fazer um curso quando eu trabalhava na prefeitura e já 

ficou embutido que os conceitos que eu tive lá ficaram em minha prática. Mas eu 

entendo sempre que a inclusão está mais no sentido de socializar esses estudantes. 

Muito mais do que com desenvolvimento cognitivo,  não sei eu entendi nessa época 

que fiz o curso e acho que eu absorvi isso(inclusão), como sendo uma forma de 

socializar esse pessoal. Aí  não tem jeito a gente cai na concepção teórica de 

Vigostsky, que por exemplo, como é que você desenvolve o conhecimento?  A partir 

da socialização! (…) isso ficou já dentro da minha mente! Funciona assim: 

[...]estando em contato com os colegas isso aí vai ajudar o conhecimento e o 

desenvolvimento do conhecimento dele,  na medida do possível., imagino. (P4, 

2021). 

Percebe-se que a participante apresenta um vago conhecimento acerca da inclusão, o qual é 

baseado numa concepção muito presente no período de transição entre a integração e a inclusão, 

quando se desacreditava totalmente que incluir estudantes com NEE em classes comuns fosse ter 

outro resultado além da socialização.  

Dos 10 (dez) docentes entrevistados, 7 (sete) coadunam com a ideia preconizada pela P4. 

Nesta concepção, a ideia que, majoritariamente, se destaca é a de que a inclusão tem como premissa 

 
22 Ao utilizar a primeira pessoa do singular me apresentando no texto, o faço para destacar para o que me 

levou a pesquisar o presente tema. Todavia, de modo geral, ao longo do texto, fiz a opção pela primeira pessoa 

do plural, em atendimento às normas  para escrita de textos acadêmicos e científicos. Assim, ao mesmo tempo 

que me aproximo do meu objeto/sujeito de estudo, mantenho um certo nível de imparcialidade e rigor 

acadêmico desta dissertação. 
23 O texto oral é quase sempre espontâneo e se organiza de modo diferente do texto escrito. Assim, por 

respeito à forma de produção das entrevistas dos interlocutores desta pesquisa, fez-se a opção por preservar 

o texto como ele foi produzido. Diante disto, ao longo da transcrição não foram feitas correções para atender 

as normas da língua escrita. 
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básica a socialização, ou que a interação com outros estudantes é o ponto mais relevante da inclusão 

escolar. Nota-se que essa concepção reduz a inclusão à uma dimensão apenas social, invisibilizando 

todas as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem que podem advir da inserção do sujeito 

em um modelo inclusivo de educação. 

Ainda se faz presente a concepção de imutabilidade do desenvolvimento e aprendizagem, e 

neste sentido: 

[...] a inclusão é uma saída para que a escola possa fluir, novamente, espalhando 

sua ação formadora por todos os que dela participam. A inclusão, portanto, implica 

mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da 

educação escolar que estamos retraçando. É inegável que os velhos paradigmas da 

modernidade estão sendo contestados e que o conhecimento, matéria-prima da 

educação escolar, está passando por uma reinterpretação. (MANTOAN, 2003, p. 

12). 

b) A inclusão percebida como oportunidade de aprendizagem   

É a oportunidade que a escola tem de aprender a conviver com os diferentes e poder 

reavaliar a sua postura frente ao atendimento de qualquer estudante dentro das suas 

devidas diferença. Na medida em que você é obrigado a aceitar estudantes com 

necessidades específicas e mudar as suas práticas para atender essas necessidades, 

você também é obrigado a repensar a sua conduta  e o seu atendimento ao estudante 

considerado normal, porém olhando também para as suas especificidades. (P3, 

2021). 

Esta concepção transmite o verdadeiro sentido da garantia constitucional que prevê o direito 

à educação para todos os cidadãos brasileiros e corrobora com o que, de maneira muito positiva, 

Mantoan (2003) chamou de radicalismo da inclusão. Segundo ela: 

O radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança de paradigma 

educacional, à qual já nos referimos anteriormente. Na perspectiva inclusiva, 

suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial 

e de ensino regular. As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem 

trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se 

planejar, para aprender, para avaliar (currículos, atividades, avaliação da 

aprendizagem para alunos com deficiência e com necessidades educacionais 

especiais). (MANTOAN, 2003, p. 15) 

A inclusão é aqui percebida como um meio pelo qual estudantes com deficiência podem ser 

incluídos em classes regulares e aprender conforme suas especificidades, sem anular e nem 

marginalizar as diferenças. Contudo, Padilha e Oliveira (2014, p. 46), afirmam que: 

[...] a inclusão é tematizada, instituída e vivida em diferentes lugares sociais. No 

universo das relações sociais as práticas denominadas inclusivas envolvem sujeitos 

que ocupam posições institucionalmente marcadas por vezes tensas e contraditórias 

expectativas de forma de atuação historicamente alimentadas. Gestores, 

professores, alunos e pais se envolvem de maneiras distintas nas práticas educativas 



85 

 

  

denominadas inclusivas. As relações que estabelecem nesse contexto, ao mesmo 

tempo em que marcam as formas de abordar inclusão, também são marcadas por 

elas.  

●  Percepção do processo de inclusão ora desenvolvido no Campus Porto Seguro 

Este subtema buscou compreender como os participantes do estudo percebem o 

desenvolvimento do processo de inclusão no Campus Porto Seguro. 

Embora os participantes percebam que há um esforço por parte de muitos professores e demais 

profissionais da instituição em promover a inclusão dos estudantes com NEE, os relatos apresentaram 

vários elementos limitadores.  

Os entrevistados P3 e P8 destacam um aspecto muito presente no sistema escolar, que é a 

individualização de práticas, em detrimento de práticas planejadas, estruturadas e avaliadas de forma 

sistematizada:  

Eu acho que pela potencialidade que o instituto tem,  estamos desenvolvendo esse 

processo de forma muito amadora  e experimental. Eu vejo que o instituto tem 

potencial de recursos humanos, financeiros e  materiais para as mediações 

pedagógicas e que na efetivação desse processo se sobrepõe às ações individuais de 

alguns servidores, frente a potencialidade. (P3, 2021). 

Eu acho que ele (o processo de inclusão) é muito individual. Então assim,  a COPEM 

faz uma função de coordenação mais burocrática e os professores cada um faz o 

que quer e aí tem gente que não quer fazer e tá tudo bem. Se eu tivesse um cargo de 

gestão eu faria muito diferente,  eu ia assumir a responsabilidade de conduzir um 

processo. (P8, 2021). 

Nas práticas inclusivas, quando o trabalho pedagógico não emerge de ações didático-

metodológicas baseadas em conhecimento específicos, resulta em ações esparsas, sem respaldo 

teórico e baseadas em concepções individuais. A inclusão não pode ser compreendida como um 

processo intuitivo e individual, ela é resultado de um projeto inclusivo de educação que faça 

interlocução direta com o Projeto Pedagógico Institucional, os planos de cursos e os documentos e 

normativas institucionais. “Não se pode encaixar um projeto novo, como é o caso da inclusão, em 

uma velha matriz de concepção escolar - daí a necessidade de se recriar o modelo educacional 

vigente” (MANTOAN, 2013, p. 33).  

As falhas na gestão do trabalho pedagógico aparecem nos depoimentos como um elemento 

dificultador para o processo de inclusão no campus, conforme afirma P9:  

[...] Uma falta de política específica de inclusão é principalmente por um problema 

de gestão, gestão não só da Diretoria, mas também por um problema de gestão de 

Reitoria, ou seja não havia direção implementar as políticas de inclusão. Não existe 

uma política dentro de uma estrutura lógica de pensamento político com foco em 

resultados e com metas determinadas. Enfim, para mim política é um projeto que 
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requer todo um esquema de planejamento. Então o IFBA Porto Seguro inclui, mas, 

inclui, aos trancos e barrancos. (P9, 2021). 

 A percepção acima descrita revela uma condição basilar para construção de um modelo 

inclusivo de educação, que é a existência de políticas estruturadas, e mais que isso, que as políticas 

existentes consigam, de uma forma estratégica e planejada, se transformarem em ações concretas e 

esse não é um processo solitário e autônomo. Tezani (2004), ao desenvolver um estudo no qual 

buscou estabelecer a relação entre a gestão escolar e o processo de inclusão de estudantes com NEE 

no ensino regular, esclarece que: 

O gestor escolar tem sua prática vinculada à política educacional. É o elo capaz de 

traduzir as diretrizes do sistema para o público interno para comunidade intra e 

extra-escolar. De outro lado, ele é um dos intérpretes das aspirações da comunidade 

em relação à escola para os órgãos decisórios da administração central. (id, 2004, 

p. 73-74). 

 A escola inclusiva é resultado de um projeto com metas claras que reafirmem a missão 

estabelecida no seu projeto político pedagógico e que visem a construção coletiva e o sucesso das 

práticas desenvolvidas.  

●  Percepção do trabalho com estudantes com DI na classe comum. 

O objetivo deste subtema é analisar como é percebido o trabalho com estudantes com DI em 

uma sala heterogênea. Neste quesito, “desafiador” é a palavra que mais aparece no discurso dos 

entrevistados. Na realidade, não haveria como ser diferente, entretanto os desafios são encarados de 

maneiras diversas pelos profissionais da educação. Eles podem aparecer tão e somente como 

limitadores, mas também podem significar oportunidade de reflexão e ressignificação da prática 

docente. Para a inclusão, “a mudança pretendida em relação aos docentes implica uma revolução 

nas suas concepções, em suas práticas e ação sistemática na transformação das relações que a escola 

tem com os alunos com deficiência.” (FERREIRA, 2007, p. 16). 

É desafiador, primeiro porque você se vê impotente incapaz [...] É desafiador, 

primeiro no ponto negativo e esse ponto negativo pode se transformar numa uma 

positividade na medida em que você enxerga as suas limitações você é capaz de 

refletir sobre sua prática e não só a prática frente a essa estudante especificamente 

não, é frente a toda a sala toda. E eu fiz várias tentativas de diagnosticar, de 

verificar, de dialogar com a estudante e com a sala para eu iniciar de uma forma 

mais segura o processo de intervenção. Então, eu percebi, por exemplo, que os 

colegas dela estavam muito mais abertos e acessíveis ao processo de inclusão do 

que eu próprio que deveria ser um mediador desse processo. E isso me deixou 

bastante balançado, fez eu refletir a minha atuação nesse processo. Os colegas da 

sala já haviam naturalmente abraçado a estudante, já estavam interferindo em 

processos de mediação com a estudante enquanto eu que era ou professor que era 

o devido mediador do processo pedagógico, ainda me encontrava bastante alheio 
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a interação desse processo. [...] isso me fez refletir bastante, no sentido de trazer 

para a minha prática uma responsabilidade que me cabia para poder fazer assistir 

às intervenções mais direcionadas mesmo no processo de ensino aprendizagem. 

(P4, 2021). 

Olha, é sempre um desafio. Eu já passei por essa experiência algo em torno 4 ou 5 

vezes e no início me assustava, mas eu tenho um padrão de conduta comigo, o de 

encarar os desafios e tentar superar. A gente percebe que essa heterogeneidade, ela 

talvez tenha uma relação com o que eu chamo da mente coletiva de uma turma. A 

gente trabalha muito isso em termos de conceito, parece que cada turma tem um 

perfil, uma alma própria, uma maneira de se comportar então tem turmas que que 

incluem bem, que aceita a possibilidade de estar incluindo o colega. Agora, da 

minha parte, o exercício é tentar criar um mecanismo para possibilitar a inclusão, 

desenvolvendo estratégias para incluir o aluno e também com a turma para poder 

respeitar os tempos de cada um, principalmente desse aluno com deficiência. 

(P8, 2021). 

A inclusão escolar de PCD acentua a heterogeneidade num contexto já tão marcado pelas 

diferenças e isso requer do docente uma nova consciência para atuar neste novo universo, de modo 

a construir novos significados para as práticas educacionais lineares e que não consideram a 

singularidade dos sujeitos. A presença do estudante com DI em uma classe comum deve ser vista 

como o ponto de partida para um novo arranjo pedagógico, tendo em vista que: 

Nos processos de transformação social da educação do aluno com deficiência 

mental, o elemento humano requer uma outra constituição; requer, além da 

capacidade de inovar suas ações pedagógicas em relação a um sujeito singular, que 

o faça num processo de desalienação da consciência em relação à educação deste 

sujeito. Portanto, colocar o trabalho pedagógico como atividade humana é colocá-

lo como categoria fulcral da formação docente, pela perspectiva do materialismo 

histórico dialético e da teoria sócio-histórica do desenvolvimento humano. 

(FERREIRA, 2007, p. 21). 

A sala de aula inclusiva requer uma nova postura docente como uma das condições 

necessárias para o desenvolvimento e aprendizagem escolar de alunos com deficiência mental.  

6.3.2.2 Tema 2 - Concepção de Currículo 

● Ideia de currículo escolar  

Para compreender qual é a ideia que os participantes têm acerca do currículo na perspectiva 

inclusiva, faz-se necessário identificar, inicialmente, como estes sujeitos entendem o currículo 

escolar. Dessa forma, ao serem questionados sobre o que era, conforme suas concepções, currículo 

escolar, os entrevistados apresentaram visões que que se aproximam dos conceitos de diferentes 

teorias do currículo. Contudo: 

As definições de currículo não são utilizadas para capturar, finalmente, o verdadeiro 

significado de currículo, para decidir qual delas mais se aproxima daquilo que o 
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currículo essencialmente é, mas, em vez disso, para mostrar que aquilo que o 

currículo é depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes 

autores e teorias. [...] Talvez mais importante e mais interessante do que a busca da 

definição última de “currículo” seja a de saber quais questões uma “teoria” do 

currículo ou um discurso curricular busca responder. (SILVA, 2016, p. 7). 

 Percebeu-se que ainda prevalece, em alguns casos, a ideia preconizada pelas teorias 

tradicionais do currículo, aquelas que se preocupam com as questões organizacionais e assumem uma 

postura neutra e desinteressada:  

O currículo é um conjunto de objetivos de aprendizado de um curso, um conjunto de 

disciplinas com um conjunto de ementas, com os objetivos de cada disciplina dentro 

daquele curso. Enfim, eu entendo o currículo como a soma de tudo isso. (P1, 2021). 

Eu nunca parei para pensar sobre isso! Eu Acredito que é a grade de disciplinas 

que são necessárias para a formação do estudante. É aquilo que é pretendido, no 

caso do técnico em alimentos na modalidade integrada é que ele tenha um currículo, 

a grade disciplinas e com conteúdos que possa fazer com que os estudantes tenham 

o ensino médio adequado, além de ter uma formação técnica. (P6, 2021). 

É todo caminho que o discente vai passar, tanto na teoria quanto na prática. Então 

assim, o corpo docente com a coordenação precisa determinar essa passagem, as 

disciplinas e os conteúdos. Nesse percurso pré-determinado os alunos precisam 

cumprir com aquele aprendizado. (P7, 2021). 

É quando você monta uma estrutura curricular, um ementário. É isso, você monta 

uma estrutura ementaria pensando em alguma habilidade que o aluno tem que sair. 

Eu acho que o currículo é pensar numa estrutura ou um esqueleto. (P10, 2021). 

Essa concepção enxerga o currículo como sinônimo de uma organização sistemática de 

disciplinas e conteúdos, os quais se apresentam com um único objetivo: a aprendizagem do conteúdo. 

A ideia de currículo preso em “grades” traduz a concepção de encarceramento do conhecimento e 

desconsidera a presença do elemento sociocultural que deve compor todo currículo escolar. Nesta 

perspectiva:  

[...] o currículo e o ensino é uma sequência do domínio de competências e a uma 

concepção pragmatista, utilitarista, cientificista e positivista de conhecimento e de 

ciência. Currículos presos a essa concepção tendem a secundarizar o conhecimento 

e a reduzir o conhecimento à aquisição de habilidades e competências que o 

pragmatismo do mercado valoriza. Terminamos por renunciar a ser profissionais do 

conhecimento, deixamos de ser instigados pelo conhecimento, sua dinâmica e seus 

significados e terminamos por não garantir o direito dos educandos ao conhecimento. 

(ARROYO, 2007, p. 26). 

             Em um outro caminho, as teorias críticas do currículo se fizeram presentes nas falas dos 

demais entrevistados, o que aponta um cenário no qual o currículo é concebido no bojo de uma visão 

progressista que supera o foco restrito aos conceitos pedagógicos e alcança os conceitos de ideologia 

e poder: 
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As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão de fundamentos das 

teorias tradicionais. [...] em contraste começam por colocar em questão os 

pressupostos  presentes nos arranjos sociais e educacionais. [...] Para as teorias 

críticas, o importante não é desenvolver técnicas de como fazer currículo, mas 

desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz. 

(SILVA, 2016, p. 19). 

Nessa vertente P3, P4 e P8 se manifestam:  

Eu percebo que o currículo é algo dinâmico, é um fenômeno dinâmico. E eu falo um 

fenômeno que está mais próximo aí da minha formação em sociologia né. É um 

fenômeno dinâmico que a gente tem que construir fazendo as contextualizações 

necessárias tanto do mundo do trabalho, no caso do ensino técnico, quanto da 

própria formação para o estudante de ensino médio. (P3, 2021). 

Eu acho que eu acabei falando um pouco quando a gente fala da formação integral 

do ser humano. De que ele (o currículo) não está voltado somente para o 

conhecimento lógico matemático e linguístico. Vai muito além, embora o currículo 

precise ser capaz de abordar tudo, do social ao emocional,  isso seria o ideal, né? 

Algo assim completo, que construísse o indivíduo enquanto cidadão, enquanto ser 

humano preocupado,  empático. Aquela coisa de ideologia. (P.4, 2021). 

Eu confesso que eu sou leigo. O que é que eu vejo como um currículo, primeiro 

pegando dentro da própria missão do IFBA: e a formação do cidadão histórico 

crítico. Eu vejo que o currículo deve abraçar, deve perpassar a missão da escola. 

[...] então, quando se para para pensar em currículo, eu vejo formação, eu vejo 

empoderamento. (P.8, 2021).  

A inclusão coloca esses educadores diante de um desafio que não cabe no currículo 

tradicional. A defesa de um modelo inclusivo de educação aparece nas teorias pós-críticas, quando 

aproxima o currículo das questões da diversidade, do multiculturalismo, da identidade e da alteridade. 

(SILVA, 2016). Embora nenhum entrevistado tenha apresentado aspectos que apontassem para o trato 

desses elementos, a maioria se aproxima da concepção de currículo pós-crítico quando compreendem 

o papel político do currículo.  

●  Entendimento da adaptação curricular na perspectiva inclusiva 

As AC são reconhecidas em âmbito teórico e fomentadas pelas legislações, como uma 

oportunidade de acesso ao currículo, como foco na inclusão e aprendizagem, pelas pessoas com 

deficiência. Deste modo: 

As adaptações curriculares pretendem alcançar a máxima compreensão através de 

um currículo adaptado, mantendo alguns elementos comuns com muitas matérias da 

referida etapa; uma metodologia adequada, com modificações em seus 

agrupamentos, e novas organizações temporais para dar conta das necessidades 

individuais, e de aprendizagens das mais significativas e funcionais possíveis. 

(HERREDERO, 2010, p. 198).  
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Neste subtema, o objetivo é coletar informações que fossem capazes de indicar como estes 

profissionais entendem a AC e o seu papel na aprendizagem dos estudantes com NEE. Assim, foi 

possível concluir pelos relatos coletados que os docentes entrevistados e a equipe de profissionais 

que subsidiam o trabalho pedagógico desenvolvido com os EDI no Campus Porto Seguro possuem 

uma ideia de AC que coaduna com os preceitos teóricos e legais. Um deles merece uma análise mais 

sistematizada por trazer vários pontos que ressaltam o processo de internalização desse conceito por 

um educador.  

A minha concepção acerca disso tem dois marcos temporais muito marcados. Assim, 

quando eu entrei no IFBA em 2012, eu era um professor com muito pouca 

experiência de atuação docente e me deparei com estudantes cegos logo no primeiro 

ano em que eu cheguei e realmente ficava muito angustiado, porque eu acreditava 

que o que eu tinha que fazer por aqueles estudantes era promover o aprendizado 

dos conteúdos programáticos que estavam elencados ali na ementa daquela 

disciplina, da maneira mais eficiente e eficaz possível. [...] Para mim, o sinônimo de 

sucesso era se eu conseguisse fazer eles aprenderem exatamente aquela ementa e 

por mais que eu não conseguisse eu tinha que chegar o mais próximo daquilo. Aí ao 

longo dos anos eu fui tendo experiência com estudantes surdos que eu nunca tinha 

tido e seguia nessa mesma ideia que eu tinha só que aí veio tanto a Resolução 30, 

que se eu não me engano ela é de 2017,  e veio E1, que foram 2 coisas, e claro, as 

orientações da coordenação pedagógica, que pra mim aquilo ali representou tirar 

uma angústia das minhas costas, no sentido de eu entender que o sucesso do 

processo de ensino aprendizagem com um estudante com necessidade educacional 

específica não estava atrelado a ele aprender exatamente aqueles conteúdos que 

estava em na ementa. [...] aí somando tudo isso à Resolução e  com o conforto que 

eu encontrei lá na COPEM,  no sentido de me deixar tranquilo para não seguir a 

risca aqueles conteúdos programáticos que estavam lá e no diálogo com a própria 

estudante, eu fui percebendo que era muito mais importante conseguir fazer com a 

estudante aprendesse coisas que iriam facilitar o exercício da cidadania dela, que a 

tornasse uma pessoa com deficiência mais autônoma para viver a vida dela em 

sociedade do que fazer com que ela conseguisse analisar um movimento 

uniformemente variado, por exemplo, que era uma coisa que estava ali na ementa 

mas que exijam habilidade matemática que ela não tinha. Então, eu sei que isso me 

tranquilizou muito e eu fiquei muito à vontade para fazer isso, e claro, também 

relatando e registrando nos relatórios para que a instituição tivesse ciente do que 

eu estava fazendo e pudesse me orientar caso eu tivesse tomando um rumo errado 

também. [...] hoje eu me sinto muito mais à vontade, para caso eu venha ter um 

outro estudante com uma deficiência intelectual ou com qualquer outro tipo de 

deficiência, flexibilizar, montar um currículo e fazer uma escolha de conteúdos que 

sejam mais úteis para a realidade daquele ou daquela estudante, do que 

simplesmente tentar pescar dentro da ementa da disciplina o que é que eu consigo 

ensinar e o que é que eu acho que aquele estudante é capaz de aprender. (P1, 2021). 

 O P1 rompe com o paradigma do currículo estático e imutável, compreende a AC como uma 

forma de fazer com que o professor se sinta mais à vontade para explorar as potencialidades do 

estudante com DI, ou com qualquer outra NEE. Também ressalta a importância da 

Resolução/CONSUP/IFBA nº 30/2017, como documento norteador para implementação das AC em 

âmbito do IFBA. E, por fim, destaca a importância das orientações da Coordenação Pedagógica 
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Multidisciplinar (COPEM) como forma de subsidiar essa prática. Este conjunto de elementos indicam 

o percurso inerente para solidificar as práticas inclusivas que envolvem o currículo escolar.  

Inicialmente o educador precisa estar disposto a refletir sobre sua prática e o seu papel no 

processo de inclusão dos estudantes com NEE. É oportuno destacar que as práticas de AC devem 

estar previstas nos documentos institucionais e as  equipes de profissionais atuantes nos setores, por 

sua vez, cumprirão o papel de subsidiar o trabalho pedagógico, no sentido de orientar e monitorar o 

desenvolvimento das ações de AC. Agregado a este fluxo procedimental, é preciso prever a 

necessidade de formação continuada destes profissionais para atuação com estudantes com 

deficiência, como uma ação estruturante para a fortalecimento das práticas e políticas institucionais 

inclusivas.  

O entrevistado P7 aparece como uma exceção aos outros participantes e apresenta uma leitura 

condicionante à inclusão propriamente dita e à AC. Para ele, a inclusão, em alguns casos, não é 

efetivada plenamente devido à deficiência apresentada pelos estudantes. Este participante traz a 

preocupação com o risco de se incluir os estudantes, certificá-lo e ao sair do curso não apresentar as 

competências profissionais para atuação.  

Esse é um assunto bem delicado. Eu acho que não poderia ter uma regra, acho que 

teria que ser avaliado caso a caso, porque [...] reforçando, como é prática 

profissional, o curso técnico alimentos é diferente de um curso técnico em 

enfermagem que é diferente em informática e assim o compromisso profissional com 

a sociedade deve existir. Eu acredito que em alguns casos específicos, a inclusão 

não vai poder ser plena, às vezes pode ser mais a “fachada” do que real. O discente 

não vai conseguir atingir plenamente essa essa capacidade profissional, até porque 

existem, por exemplo, responsabilidade muito séria de vida ou morte. por exemplo, 

se uma enfermeira aplica medicamento errado ela pode matar o paciente, é só um 

exemplo exagerado, obviamente, mas eu acho que isso tem que ser muito avaliado 

previamente. Minimamente para ser um sim ou não, com pessoas da área médica, 

nesse caso de uma psicóloga, psiquiatra, uma equipe multidisciplinar para saber se 

esse aluno conseguiria. Eu acho que essa limitação prévia é muito complicada, eu 

entendo isso, você já pode dizer se pode ou não, mas por se tratar de vidas e em 

algumas profissões esse assunto é bem delicado. Complicado! (P7, 2021). 

 O posicionamento exposto acima nos chama atenção para pontos cruciais que envolvem o 

processo de inclusão dos estudantes com NEE e, sobretudo, dos EDI.  O ponto de vista do P7 vai de 

encontro aos avanços nos aspectos legais e teóricos envolvendo a inclusão. Inicialmente, denota uma 

espécie de seleção como base na mensuração da capacidade cognitiva do estudante com deficiência 

para atingir as competências necessárias previstas para a formação no curso. Aqui é possível 

identificar uma convergência com a ideia de imutabilidade do desenvolvimento humano criticada por 

Vygotsky (1997) nos seus estudos em defectologia. Vygotsky se contrapunha à ideia de que os fatores 
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biológicos se sobrepõem àqueles relacionados aos estímulos sociais, os quais podem ser capazes de 

interferir diretamente no desenvolvimento da aprendizagem. 

Outro dado que precisa ser analisado é o fato de que o entrevistado desconsidera o que 

certificação por terminalidade específica já está prevista na Resolução CONSUP/IFBA nº 30, 

assegura aos estudantes com DI o direito de obter a certificação com a indicação das competências e 

habilidades adquiridas ao longo do curso. E, por fim, traz um discurso muito frequente nos educadores 

mais resistentes à ideia de inclusão escolar, o que defende a tese de que o estudante com NEE, ao 

concluir, passará a ser um profissional que oferecerá um risco à sociedade, caso ingresse no mundo 

do trabalho.  

De modo geral, as mudanças na situação de exclusão ou inclusão da pessoa com deficiência 

na educação profissional exigem ajustes nas políticas para inserção desses sujeitos na sociedade como 

um todo. As questões específicas referentes à educação das pessoas com deficiência mesclam-se com 

as dificuldades encontradas em âmbito macro da educação, pois muitos dos entraves enfrentados por 

esse segmento social e que são relativos ao acesso e à permanência nas escolas são comuns à maioria 

da população, especialmente das classes ditas subalternas. Desde modo, é mister ressaltar que, para 

sua superação e para o enfrentamento a estes desafios, torna-se imprescindível maior investimento 

nas políticas públicas educacionais, contemplando-se inclusive a formação para o trabalho. 

É importante destacar que não é razoável que os sistemas de ensino esperem que todos os 

professores compreendam e acolham as questões da diversidade da mesma maneira, por isso é urgente 

e necessário a existência de momentos de formação, de escuta e orientação, para que seja possível 

estimular a reflexão e a ressignificação de algumas práticas excludentes e que ainda se fazem muito 

presentes no contexto escolar. 

Neste diapasão, o P7 ressalta que:  

[...] se uma empresa contrata a E1, não vai querer uma técnica em alimentos 

completa, ela vai saber da deficiência e ela vai querer uma função específica do 

mínimo. [...] A empresa vai contratá-la dentro das deficiências. [..] É um processo 

de inclusão da empresa também, de inserção dessas pessoas. (P8, 2021).  

O P13 traz à tona a análise da AC na perspectiva inclusiva sob a ótica do trabalho do professor 

de AEE e afirma que ao contrário do que muitos educadores acreditam, ou seja, que as práticas que 

visam o acesso ao currículo pelo estudante com deficiência alcançam positivamente os demais 

estudantes.  

É um desafio muito grande, mas eu acredito que cada vez mais a gente caminha em 

termos de discussão e de pesquisa para uma prática de acessibilidade curricular [..] 

O aluno com deficiência é marcado como aquele que não aprende, como aquele que 

não consegue e como aquele que não é essencial. Quando a gente disponibiliza 
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práticas pedagógicas que conseguem fazer com que aquele aluno se sinta 

pertencente àquele grupo, isso é fantástico! Às vezes, a gente pensa que o que a 

gente faz por um só contempla aquele e na verdade não é assim, a modificação que 

a gente propõe para um, contempla vários, vários outros sentem-se abraçados e 

acolhidos com a prática, com aquela metodologia, com aquele olhar do professor e 

com a escuta. (P13, 2021). 

 A prática de AC representa uma possibilidade concreta de acesso ao currículo, todavia requer 

uma constante reflexão da prática docente e do que está posto como política inclusiva no âmbito da 

instituição de ensino. O professor, por meio do currículo, pode promover a verdadeira inclusão a 

partir do leque de possibilidades de diálogo entre a sua disciplina e as necessidades e limitações 

individuais do estudante com NEE.     

6.3.2.3 Aspectos envolvendo a prática pedagógica na perspectiva inclusiva 

● Experiência com estudantes com NEE  

Este subtema apresenta os dados relacionados à experiência dos participantes do estudo com 

o trabalho voltado para inclusão de estudantes com NEE. Os dados coletados revelam que 100% dos 

entrevistados afirmaram já ter tido experiência com algum estudante com NEE antes do ano letivo de 

2019.  

Como já demonstrado na análise documental, do ano de 2009 até 2021, 14 (quatorze) 

estudantes com NEE passaram pelo Campus, fato que possibilitou que grande parte do corpo docente 

e equipe pedagógica pudesse experienciar os limites e possibilidade das práticas inclusivas com este 

público.  

 Uma escola se constrói inclusiva a partir da presença das PCD nestes espaços, de outro modo 

os princípios da inclusão permaneceriam nos textos normativos e documentos institucionais. Nesta 

perspectiva, de acordo com Mantoan (2003) Apud Inocente, Royer e Oliveira (2018, p. 90):  

A inclusão impulsiona mudanças na formação ofertada aos professores e propõe para 

o sistema educacional alguns desafios a serem vencidos, como reconhecer a 

necessidade de entender e educar os estudantes, incentivo à formação continuada da 

equipe escolar e o investimento em pesquisas que envolvem a ação educativa.  

Trata-se de uma mudança de cultura organizacional com foco na educação voltada para o 

atendimento das diversidades no contexto escolar. É um compromisso político institucional.  

● Experiência com estudantes com DI  

Ao questionar os entrevistados acerca da experiência pedagógica, especificamente com 

estudantes DI, chegamos aos dados que nos mostram que 06 (seis) dos 13(treze) entrevistados, já 

tiveram experiência com EDI anterior ao ano letivo de 2019, o equivalente a 42,6% do universo de 

participantes do estudo. Para um pouco mais da metade desses profissionais, a experiência com um 
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EDI se deu pela primeira vez na carreira e, certamente, como de praxe, foram tomados pelas 

incertezas e insegurança presentes neste contato inicial. Este aspecto reforça a necessidade de ações 

estruturantes que sejam capazes de indicar fluxos pré-estabelecidos tanto para o acolhimento dos EDI, 

quanto para o fornecimento do devido suporte aos docentes nesse primeiro momento.  

● Capacitação na área de inclusão 

  A implementação exitosa de um projeto inclusivo de educação pressupõe um processo de 

formação continuada sistematizado e centrado no fazer pedagógico. É muito comum que as 

formações em educação inclusiva se preocupem em suas propostas em abordar aspectos legais e 

teóricos da inclusão, mas ainda há uma lacuna em formações voltadas para a prática e a reflexão 

desta.  

Todo profissional da educação, quando desenvolve práticas inclusivas, produz um valioso 

conhecimento, por isso se justifica a formação em serviço com foco na troca de saberes, na ampliação 

da visão inclusiva e na análise das práticas desenvolvidas:  

Na construção de uma escola comprometida com a inclusão de alunos com NEE, a 

formação do professor deve estar articulada a prática de ensino desenvolvida no 

contexto educacional, para que, efetivamente, possa contribuir com a produção de 

saberes específicos da docência, dos pressupostos teórico-metodológicos necessários 

à ação e a compreensão sobre a ação cotidiana do professor, em meio às novas 

demandas e exigências provocadas pelo atendimento às necessidades de 

aprendizagem desses alunos. Finalmente, é importante destacar que não basta ter 

professores qualificados para se obter se construir o novo na realidade educacional, 

pois se trata de mudanças paulatinas. (RIBEIRO, 2015, p. 11). 

O extrato dos dados coletados acerca da capacitação dos profissionais entrevistados para 

atuarem com estudantes NEE mostra que 80% dos docentes entrevistados nunca fizeram qualquer 

curso que abordasse a temática da inclusão.  

Esse dado revela uma fragilidade institucional no processo de inclusão e confirma o fato de 

que as ações são realizadas com base em experiências individualizadas. Não há receita pronta para 

promoção de inclusão, de modo que a formação inicial com base em pressupostos teóricos e legais é 

importante, contudo, o educador se faz inclusivo na prática diária. Com isso não quero dizer que as 

ações inclusivas devam ser, em regra, experimentais e intuitivas, pois a escola precisa lançar mão de 

estratégias que possam sistematizar as ações, estabelecer fluxos procedimentais e avaliá-los 

constantemente.  

Apesar de afirmarem não ter participado de cursos na área inclusão, muitos dos entrevistados 

sinalizaram que as reuniões da equipe pedagógica com os docentes se configuram como 

oportunidades de aprendizagens e trocas muito ricas, o que denota que esses momentos podem ser 
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utilizados como espaços colaborativos de formação continuada, o que traz ao bojo da prática docente 

autoconfiança, motivação, descobertas e reflexão.  

● Planejamento das adaptações curriculares necessárias ao estudante com DI 

 A implementação das AC na prática pedagógica do docente está longe de ser algo 

automatizado. O currículo é concebido desde sempre como algo pré-estabelecido, uma espécie de 

rota que levará ao caminho da aprendizagem. Ao deparar-se em sala de aula com uma nova situação, 

na qual aquela rota pré-definida não levará ao destino almejado, há um estranhamento. Romper essa 

barreira inicial e todas as angústias e inseguranças presentes nesta etapa não pode ser uma tarefa 

solitária, a mudança deste quadro só será possível por meio ações conjuntas envolvendo os diversos 

setores da escola e equipe técnica pedagógica e o serviço de AEE. 

 Neste sentido, este subtema coletou dados acerca da realização do planejamento das AC para 

os EDI junto aos docentes e profissionais da CAPNE e Coordenação Pedagógica.  

  Entre os docentes entrevistados, apenas 2 (dois) afirmaram não ter recebido orientação quanto 

ao planejamento das AC, sendo que 1 (um) deles relatou nunca ter procurado orientação no setor 

específico. Nas falas analisadas, identifica-se que essas orientações ocorriam em reuniões específicas 

e atendimentos do setor pedagógico:    

Sim, quando eu estava atuando com esses estudantes, eu tinha orientação lá na 

COPEM. A orientação era feita especificamente por um pedagogo. (P1, 2021). 

[..] através dessas reuniões constantes ao longo do semestre e com algumas 

orientações com o grupo de professores, onde havia discussões com os professores, 

a troca de experiências entre os professores e a coordenação pedagógica. Eu acho 

que bom que tinha uma resposta, um feedback legal e a construção também dos 

relatórios que foram feitos, que eu acho que ajudou bastante entender os avanços 

que ela tinha ano a ano,  já que eu fui professora dela desde o primeiro ano. (P6, 

2021). 

Sim. [...] a gente foi bem assim foi bem assessorado pela Coordenação Pedagógica 

Multidisciplinar aqui do campus. E aí eu noto que às vezes,  por exemplo, uma falha 

ou outra falha da COPEM também eram tentativas de acerto. Mas assim, a gente 

recebeu muita orientação e cobrança com relação aos relatórios. A gente recebia 

também orientação para relatar os problemas,  porque aí as dificuldades e os 

desafios em cima disso a gente ia tentando fazer o que fosse melhor em termos de 

adaptação de conteúdo. (P9, 2021).  

 Acerca do trabalho da Coordenação Pedagógica e CAPNE, os participantes P11, P12 e P13 

afirmam que os professores sempre são convidados para reuniões nas quais são fornecidas as 

orientações nos grandes grupos e depois ocorrem encontros específicos com cada docente. Nos 

encontros sempre ressalta-se a necessidade de priorizar no currículo o que é entendido como mais 

importante e essencial para promoção dos avanços na aprendizagem.  
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Neste sentido e levando em consideração o trabalho do professor de AEE, P13 ressalta que: 

[..] de forma mais próxima com os professores, nós estamos tentando viabilizar 

momentos de atendimento e diálogo para que a gente consiga pensar em alguns 

passos para elaboração do plano de acessibilidade. É uma proximidade e diálogo 

com uma finalidade muito específica bem detalhada do que é acessibilidade 

curricular. Quando o professor permite que haja esse diálogo, eu me coloco como 

alguém que está ali para cooperar. Eu penso que já temos fruto, já temos algumas 

práticas interessantes, estamos começando, sim, mas já temos. (P13, 2021). 

Depreende-se, a partir dos relatos apresentados neste subtema, que o trabalho ora realizado 

no Campus Porto Seguro vai ao encontro da reflexão de Carvalho (2020, p. 60), a qual afirma que: 

[...] a ideia não é escrever uma receita, muito menos entregar etapas a serem 

seguidas, mas sim refletir sobre as ações coletivas e colaborativas entre os 

envolvidos na elaboração e execução da Adaptação Curricular. Por isso, ler, estudar, 

pesquisar, trocar informações com os colegas educadores, construir um elo de 

afetividade com alunas, alunos e familiares, refletir sobre ações que almejem um 

trabalho processual, em conjunto, visando à construção de um aprendizado utilizado 

na e para a vida, certamente promoverá o bem estar pessoal e social.  

A AC é uma prática com características muito específicas e busca, em sua essência, a 

individualização do ensino. Neste sentido, a construção de forma colaborativa torna o processo mais 

rico e fiel à especificidade que se deseja atender.  

Quanto às adaptações no planejamento das atividades para os EDI, 80% dos docentes 

entrevistados afirmam planejar as adaptações as AC que serão implementadas, contudo nenhum deles 

registram esse planejamento em documento específico. Deste modo, é possível afirmar que os setores 

responsáveis pelo acompanhamento destes estudantes não possuem dados que possam identificar se 

as AC estão sendo realizadas e nem tampouco os tipos e níveis implementados. Este dado também já 

foi evidenciado na análise documental deste estudo. 

Dentre os entrevistados, também é possível notar uma prática comum no que tange ao 

atendimento dos estudantes. Os docentes, pela dificuldade em incluir o EDI nas atividades 

desenvolvidas com a turma, optam por desenvolver atividades adaptadas aos estudantes no horário 

destinado aos atendimentos específicos realizados no contraturno, como fica evidenciado no relato 

de P1: 

Eu tenho sempre um contato com o estudante individualmente em outro horário. 

Durante a aula eu nunca fiz um planejamento prévio. Confesso! Agora, durante o 

processo do curso algumas coisas eu fui aprendendo e aí eu ia implementando 

durante, mas aí não era planejamento era implementação e só nos encontros 

específicos. (P1, 2021). 

 O dado exposto acima revela uma prática segregadora muito comum nas escolas regulares, as 

limitações do docente para incluir os estudantes com NEE levam à adoção de ações mais confortáveis 
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a serem desenvolvidas individualmente. Aqui, não há a pretensão de negar a importância desses 

momentos individuais na aprendizagem dos estudantes com deficiência, todavia isso não significa 

ignorar o tempo e espaço de aprendizagem inerente à sala regular. De acordo com Herdeiro (2010, p. 

199): 

[...] embora a escola regular seja o local preferencial para promoção da aprendizagem 

e inclusão de alunos com necessidades educacionais, sua presença nesse contexto 

não garante que, mesmo com apoios e serviços especializados, não se configure uma 

situação de “segregação” física e/ou simbólica. Assim, as práticas de trabalho no 

contraturno de matrícula do aluno em escolas regulares pode ser uma prática muito 

segregadora, se não se trabalham de forma efetiva estratégias inclusivas e 

desenvolvimento pessoal de aluno dentro da sua turma. Da mesma forma que os 

trabalhos pedagógicos realizados em escolas especiais, ou em salas de recursos, ou 

salas especiais nas escolas regulares têm o mesmo risco. Tanto as escolas especiais, 

quanto às escolas comuns, podem ser espaços de segregação se, em seu interior, não 

forem discutidas e problematizadas as concepções de sujeito e aprendizagem 

colocadas em prática. 

 Com relação ao papel da CAPNE, de coordenar o planejamento das AC voltadas às 

especificidades das EDI, P12 ressalta que as orientações, quanto ao planejamento, são fornecidas de 

modo geral em reuniões e que, com a chegada da professora de AEE, já estão sendo iniciadas as 

orientações individuais ao corpo docente.  

 Os aspectos evidenciados, quanto ao planejamento das AC, portanto, expõem uma grande 

fragilidade desde a concepção das AC, passando pela implementação e monitoramento até a avaliação 

da eficácia das práticas implementadas.   

●   Tipos e registros de adaptações curriculares implementadas  

Neste subtema, buscou-se identificar que tipos de adaptações voltadas à inclusão e 

aprendizagem das EDI foram realizadas pelos docentes.   

Dos 10 (dez) docentes entrevistados, 3 (três) informaram não fazer AC de nenhum tipo. Já no 

universo dos 7 (sete) docentes que afirmaram realizar AC, 5 (cinco) deles conseguiram definir os 

tipos realizados, conforme indica o quadro a seguir:  

Quadro 13 – Tipos de adaptações realizadas   

Tipos de adaptação curricular Participantes  

Conteúdos  P3 P7 P10 

Objetivos  P3 P7 P10 

Avaliação P4 P8 P10 

Metodologia/procedimentos  P8 

Fonte: As autoras. 
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Os dados acima trazem um aspecto que merece atenção, apenas 1 (um) docente faz adaptação 

na metodologia de ensino aplicada ao DI. Tal fato pode refletir de maneira substancial na 

aprendizagem desses estudantes, pois são os métodos que garantirão que os ajustes nos objetivos e 

nos conteúdos terão os resultados almejados. O processo de AC precisa alcançar todos os elementos 

da didática para que o acesso ao currículo seja pleno e eficaz.  

Com relação aos instrumentos utilizados para registros das AC, entre os docentes que 

afirmaram realizá-las, 3 (três) informaram que registraram as práticas adaptadas em relatórios que 

foram entregues à coordenação pedagógica e 4 (quatro) relataram que os registros foram realizados 

somente no caderno da estudante. Estes dados corroboram com os resultados evidenciados na análise 

documental deste estudo, a qual indicou que, em 2019, foram encontrados somente 4 (quatro) 

relatórios. Esta realidade aponta mais uma grave fragilidade no processo de AC para os EDI, a saber:   

- Ausência de acompanhamento pedagógico no que tange ao planejamento, elaboração, 

implementação e avaliação das AC; 

- Ausência de um fluxo estabelecido para implementação e registros das AC; 

- Inexistência de elementos que possam propiciar o acompanhamento do ensino e 

aprendizagem das EDI. 

● Processo de avaliação dos estudantes com DI 

A avaliação na perspectiva inclusiva precisa ser capaz de atender às diferenças e as 

especificidades presentes em estudantes com NEE. Seguindo os protocolos didáticos para promoção 

da acessibilidade pedagógica, assim como conteúdos, objetivos e atividades devem ser adaptadas, a 

avaliação se apresenta como a última etapa do processo de AC. 

No que tange a avaliação das EDI, todos os docentes entrevistados afirmaram que realizam 

adaptações nos instrumentos e critérios de avaliação aplicados.  Nota-se, a partir dos relatos, que as 

adaptações ocorridas na avaliação dos estudantes têm uma relação direta com os objetivos e conteúdo 

delimitados e foram aplicados no bimestre: 

[..] Era uma avaliação escrita que era adaptada para ela, com uma linguagem um 

pouco mais simples do que era colocado para os alunos e ela ficava sempre do meu 

lado para fazendo a avaliação escrita porque ela lia, mas ela não compreendia o 

que estava escrito em que eu tinha que explicar questão por questão. (P6, 2021). 

[..] primeiro que eu realmente tinha que adaptar muito conteúdo. O conteúdo 

aplicado a ela era absolutamente diferente dos demais alunos da disciplina. Eu 

tentava assim dentro da disciplina buscar algum conteúdo que eu achasse relevante 

para ela e para a vida dela e que talvez ela conseguisse cumprir. Sim esse conteúdo. 

(P7, 2021). 
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Os critérios passam pelo alcance dos objetivos, então se alcançou o objetivo, ela 

está aprovada. [...] Então, se alcançou esse objetivo, desenhou esses objetos, aí mais 

na frente já no nível mais avançado ela ia provar desenhando no Autocad. (P8, 

2021). 

 A avaliação na perspectiva inclusiva deve atuar no que Vygotsky (2010) chama de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), a qual vai representar a distância entre o nível de desenvolvimento 

real e o desenvolvimento potencial do sujeito:  

É uma comprovação empírica, frequentemente verificada e indiscutível, que a 

aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da criança. Não é 

necessário, absolutamente, proceder a provas para demonstrar que só em 

determinada idade pode-se começar a ensinar a gramática, que só em determinada 

idade o aluno é capaz de aprender álgebra. Portanto, podemos tomar tranquilamente 

como ponto de partida o fato fundamental e incontestável de que existe uma relação 

entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de 

aprendizagem. [..] quando se pretende definir a efetiva relação entre processo de 

desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, não podemos limitar-nos 

a um único nível de desenvolvimento. Tem de se determinar pelo menos dois níveis 

de desenvolvimento de uma criança, já que, se não, não se conseguirá encontrar a 

relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem em cada 

caso específico. (Id., 2010, p. 111). 

Nesta perspectiva, o papel da avaliação no processo de inclusão e aprendizagem voltado ao 

EDI não pode basear-se somente nas limitações que são inerentes ao DI, o foco se desloca para as 

potencialidades intelectuais, sociais e afetivas. É a avaliação também que dará oportunidade de 

romper com a ideia da imutabilidade cognitiva do DI. De acordo com Beyer (2013, p. 96): 

A avaliação pode, também, constituir-se, como prática educativa importante que é, 

em uma oportunidade para a cristalização de processos de preconceito e rejeição 

social, caso não seja bem conduzida. Os preconceitos sociais derivados de processos 

de avaliação mal elaborados são particularmente nocivos, porque atingem a criança 

na formação de sua autoimagem, o que pode vir a causar um prejuízo ainda maior 

para a superação das dificuldades no âmbito escolar. Recursos e critérios de 

avaliação utilizados. 

Com relação aos instrumentos de avaliação utilizados, é possível afirmar, de acordo com os 

relatos, que eram aplicados instrumentos da mesma natureza aos EDI e estudantes sem NEE. Eram 

utilizados, majoritariamente, provas e seminários, diferenciando-se apenas no grau de dificuldade e 

na quantidade de conteúdos avaliados.  

● Eficácia dos recursos e estratégias utilizadas para promoção da inclusão e aprendizagem dos 

EDI. 

Quando perguntados se consideram que os recursos e estratégias utilizadas para promoção da 

inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI têm sido eficazes, 7 (sete) docentes afirmaram que 

acreditam na eficácia das estratégias utilizadas somente para inclusão, 02 (dois) acreditam que a 
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eficácia das práticas desenvolvidas podem ser percebidas tanto na inclusão como na aprendizagem  e 

1 (um) deles admitiu não saber dizer ao certo.  

Mais uma vez aparece no estudo a visão de que a inclusão tem como maior legado a 

socialização da pessoa com deficiência. Isto revela a descrença na capacidade de aprendizagem, 

sobretudo dos EDI, é uma postura muito comum no contexto escolar. Esse aspecto aparece 

evidenciado nas falas de P1 e P7. 

Eu acho que as estratégias que eu utilizei contribuíram para que ela se sentisse 

incluída no ambiente escolar. (P1, 2021). 

Eu acho que por ela estar num colégio, com alunos, com pessoas, professores foi 

importante para ela sim.  Ela desenvolveu e cresceu, de uma forma mais social, 

então para ela eu acho que isso foi bom. Em termos de conteúdo e de aprendizagem 

eu acho que não conseguimos incluir. Ela não está apta a exercer a profissão eu já 

tinha essa percepção e continuo com ela, mas isso não quer dizer que isso não tenha 

sido relevante na vida dela. (P7, 2021). 

É natural que ocorra a incapacidade de mensuração da eficácia dos recursos e estratégias 

utilizadas para a promoção da aprendizagem do EDI, uma vez que não existem registros 

sistematizados do processo de AC desenvolvido. É possível perceber também que, entre os que 

afirmam acreditar na eficácia das práticas desenvolvidas, não apontam os elementos basilares para 

esta conclusão.   

Neste sentido, os outros profissionais que trabalham na orientação para o trabalho 

desenvolvido com os EDI percebem o processo de inclusão e aprendizagem desse público ainda muito 

incipiente, afirmam que muitas ações estão sendo realizadas, mas ainda existe pouco engajamento 

nas atividades propostas: 

Eu creio que o que fazemos ainda é incipiente. Eu creio que deva haver um 

movimento maior dos docentes que lecionam para esses estudantes. Pensar em que 

novas adaptações podem ser de podem ser feitas. Eu creio que parcialmente 

contribui, sim. Tem muitos relatos do crescimento que eles tiveram. (P11, 2021). 

 A afirmação acima destacada também nos leva a perceber mais uma vez a ausência de 

elementos que sejam capazes de munir a equipe de profissionais que lida com esses estudantes com 

evidências de que o trabalho realizado por eles e pelos docentes resulta em aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Essa prática presente no trabalho pedagógico do campus cria uma limitação tanto para o 

diagnóstico atual quanto à aprendizagem dos EDI, quanto para criação de um acervo de experiências 

de recursos de inclusão utilizados pela instituição. Para Escott e Ramos (2018, p. 6): 
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[...] os registros dessa construção coletiva da inclusão são fundamentais, não só para 

o seu reconhecimento histórico, como também para a socialização dos saberes e 

práticas que poderão se tornar fonte de inspiração e ressignificação para novas 

situações e desafios a serem assumidos pela instituição.  

● Maiores dificuldades vivenciadas por você nesse processo de inclusão dos estudantes com DI. 

Na busca pelo entendimento ampliado dos aspectos que permeiam o processo de inclusão e 

aprendizagem dos EDI, foram coletadas informações que evidenciam as dificuldades enfrentadas na 

prática pedagógica desenvolvida pelos docentes e profissionais da equipe pedagógica e CAPNE 

voltadas ao trabalho com estes estudantes. Neste sentido, o quadro abaixo indica as dificuldades 

mencionadas pelos participantes do estudo:  

Quadro 14 - Dificuldades vivenciadas no processo de inclusão dos EDI  

                                                   

Participantes   

Dificuldade no processo   

de inclusão do DI  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

 

P10 P11 P12 P13 

 Adaptar o currículo      x      x      x                       

 Indisponibilidade carga-horária para 

planejamento das atividades 

adaptadas    x   x                                   

 Grande número de estudantes nas 

salas de aula       x         x                          

 Ausência de equipe multiprofissional 

especializada       x   x                  x            x  

 Rótulos e pré-conceitos                      x         x           

 Concepção tradicional do currículo                                        x  

 Falta de acompanhamento familiar                                 x        

 Ausência de momentos de 

planejamento colaborativo    x      x               x            x     

Presença de barreiras arquitetônicas       x          x            

Ausência de ações de gestão voltadas 

à inclusão      x          x  x          

Fonte: As autoras. 

Dentre as dificuldades relatadas pelos entrevistados, percebe-se que estas estão alinhadas com 

os dados apresentados anteriormente neste estudo e se correlacionam entre elas. A adaptação 

curricular se destaca como uma dificuldade no processo de escolarização dos EDI, o que pode estar 

relacionado a outros fatores indicados, como ausência de momentos de planejamento individual e 

colaborativo, ausência de equipe multiprofissional especializada e ausência de ações de gestão 

voltadas à inclusão.  



102 

 

  

Por outro lado, o fato de apenas 3(três) docentes afirmarem ter dificuldade em adaptar o 

currículo pode revelar que grande parte ainda não percebe a complexidade que envolve a AC e 

atribuem as dificuldades a fatores externos à sua prática pedagógica. Embora diversos fatores sejam 

capazes de interferir no desenvolvimento das AC, faz-se necessário refletir e entender que o 

protagonista desta prática é o docente e ele tem papel fundamental no desenvolvimento de estratégias 

para aprendizagem do EDI. 

Neste sentido, faz-se necessário entender que a prática de AC não é uma atividade 

individualizada, faz parte de um ciclo de ações estabelecidas no sistema educacional, o que se reflete 

nas garantias contidas na Política de Inclusão do IFBA, conforme aparece nos dispositivos abaixo 

destacados: 

Art. 7º §2º As adaptações curriculares implicam o planejamento pedagógico e as 

ações docentes fundamentadas em critérios que definem o que o discente deve 

aprender, como e quando aprender, que forma de organização do ensino são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem e como e quando avaliar este discente. 

Art. 21 A instituição deve propiciar encontros regulares de interlocução pedagógica 

entre os profissionais que atendem os discentes com necessidades específicas no 

Setor Específico de Atendimento e os docentes da instituição. (IFBA, 2017, p. 4 e 

8).  

Neste sentido, Vygotsky (1997) desafia a escola a empreender esforços para que a 

metodologia utilizada com os EDI que possam se basear na superação do domínio apenas dos 

conhecimentos cotidianos e passem a utilizar o pensamento concreto para desenvolvimento de 

funções cognitivas superiores. Entretanto, para o alcance deste objetivo, são necessárias ações 

sistematizadas e colaborativas, baseadas no diagnóstico de estágios de aprendizagem, avaliação das 

ações de intervenção utilizadas, trocas de saberes e interações sociais. A promoção de aprendizagem 

para estes estudantes precisa respeitar as limitações biológicas sem, contudo, reduzir as possibilidades 

de mediação.  

Um outro desafio apontado pelos profissionais entrevistados se refere à ausência de uma 

equipe multiprofissional para orientação quanto ao planejamento e implementação das AC no 

Campus. A visão expressada demonstra que existe a necessidade de que sejam acrescidos outros 

profissionais ao serviço pedagógico, tais como: profissional de apoio24, psicopedagogo e 

fonoaudiólogo. É comum que pessoas com DI necessitem de um acompanhamento médico específico 

e medicação controlada. Certamente, uma equipe multiprofissional não cumpriria essa função clínica, 

 
24 Art.19, Parágrafo único - Entende-se como profissional de apoio escolar a pessoa que exerce atividades de 

alimentação, higiene e locomoção de estudantes com deficiência e atua em todas as atividades escolares na 

qual se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas, excluídas 

as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas.  (IFBA, 2017, p. 8).  
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mas possui respaldo técnico para análises qualificadas e fornecimento de orientações adequadas aos 

seus responsáveis para os serviços necessários.   

Silva (2016), em um estudo onde analisou a atuação de uma equipe multiprofissional no apoio 

à educação inclusiva, após contextualizar a prática de três fonoaudiólogas, três psicólogas e uma 

pedagoga, que atuavam em cinco escolas de uma rede municipal de ensino do interior do estado de 

São Paulo, concluiu que, diferente de apresentar uma receita de metodologias, o serviço de uma 

equipe desta natureza pode contribuir com a inclusão, desde que esteja atrelado à filosofia única de 

trabalho e à práticas de formação continuada permanente com propostas colaborativas.  

 Por fim, é importante frisar que, diferentemente dos deficientes visuais e auditivos ou outras, 

as pessoas com DI possuem especificidades que nem sempre são percebidas facilmente, o que requer, 

por parte todos os profissionais que atuam com esse público, domínio dos aspectos que envolvem o 

processo cognitivo desses sujeitos.   

● Ações/atitudes poderiam ser desenvolvidas para contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento 

do processo de inclusão e aprendizagem dos EDI. 

Neste subtema coletou-se sugestões de ações ou atitudes que, na opinião dos entrevistados, 

contribuíram para melhoria e aperfeiçoamento do processo de inclusão e aprendizagem dos EDI no 

campus Porto Seguro. De acordo com os relatos, foi possível extrair os aspectos expostos no quadro 

a seguir:  

Quadro 15 - Ações/atitudes para a melhoria e aperfeiçoamento do processo de inclusão e 

aprendizagem dos  EDI  

                                               
  
Ações/atitudes para a melhoria 
e aperfeiçoamento do processo 
de inclusão e aprendizagem dos 
EDI /  Participantes 
 
  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13  

 Ações de formação continuada             x      x         x   x  x    x  x  

Carga horária máxima reduzida 

para docentes que lecionam para 

estudantes com NEE   x       x        x       x                

Implementação de momentos de 

planejamento colaborativo          x                 x         x     
Aperfeiçoamento de ações de 

acolhimento dos estudantes com 

NEE        x                                 

Implementação de ações de 

acompanhamento dos estudantes 

com NEE egressos da instituição        x                                
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Contratação de equipe 

especializada      x        

   

x   x      x                 

Maior participação da família                           x              

Indicação de parâmetros claros 

para certificação diferenciada            x         x                    
Implantação de sala 

multifuncional            x                 

Fonte: As autoras. 

Considerando que, conforme já evidenciado neste estudo, 80% dos docentes entrevistados 

nunca realizaram nenhuma capacitação para atuação com estudantes com NEE, torna-se mais fácil 

compreender que a sugestão de implementação de ações de formação continuada apareça com 

frequência nos relatos. Os desafios inerentes ao movimento inclusivo fazem ressaltar a necessidade 

da formação continuada como instrumento de superação de abordagens pedagógicas tecnicistas e 

excludentes. As modificações didático-metodológicas para inclusão prescindem de um processo 

constante de ressignificação dos saberes e experiências que resultam da atuação docente. Do ponto 

de vista institucional, a garantia da formação continuada também está prevista na 

Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017:  

Art. 18. Com vistas à formação continuada dos professores deverão ser ofertados 

cursos de aperfeiçoamento em práticas pedagógicas inclusivas aos professores de 

sala de aula comum, por meio de convênios, parcerias, projetos de pesquisa e/ou 

extensão assessorados pelo setor específico de atendimento. (IFBA, 2017, p. 7). 

Cabe salientar que, para além dos cursos de capacitação e qualificação na perspectiva 

inclusiva, a troca de saberes acerca do conhecimento produzido na prática contribui de maneira 

substancial para o aprimoramento da concepção de inclusão pelos profissionais da educação. Esse 

entendimento da formação em serviço corrobora com a reflexão trazida por González (2002, p. 247), 

quando chama atenção para o fato de que: 

Será necessário prestar uma maior atenção ao contexto social, político e cultural da 

escola, com a finalidade de fazer o professor em formação compreender que a 

tolerância e a flexibilidade diante das diferenças individuais, seja do tipo que forem, 

devem ser uma forma de comportamento habitual em sala de aula, fortalecendo uma 

formação capaz de enfrentar os desafios de uma educação pluralista. 

Outra ação sugerida diz respeito à reivindicação do corpo docente quanto à redução da carga 

horária máxima de aula para docentes que lecionam para estudantes com NEE. Atualmente, de acordo 

com a Resolução Nº 17, de 20 de dezembro de 2019, que regulamenta as atividades docentes no 
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âmbito do IFBA, indica 15 horas como carga horária máxima em atividades de ensino e determina 

que:  

Art. 33. O docente que ministrar aulas a discentes com necessidades específicas, 

observado o parecer do setor de acessibilidade (CAPNE/NAPNE), poderá computar 

a carga horária desta turma em dobro a fim de atender ao disposto no Decreto no 

7.611, de 17 de novembro de 2011, e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 e na Política de Inclusão da Pessoas 

com deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no Âmbito do IFBA, 

Resolução nº 30, de 12 de Dezembro de 2017 do CONSUP/IFBA, a fim de garantir 

um melhor acompanhamento pedagógico à pessoa com deficiência. §1º. O docente 

que ministrar aulas a discentes com necessidades específicas poderá ter horário 

adicional na sala de recursos multifuncionais, para atender ao disposto no Decreto 

no 7.611, de 17 de novembro de 2011, e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 e na Política de Inclusão da Pessoas 

com deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no Âmbito do IFBA, 

Resolução nº 30, de 12 de Dezembro de 2017 do CONSUP/IFBA. §2º. A necessidade 

de horário de aula na sala de recursos multifuncionais será definida pela Direção de 

Ensino, ouvido o núcleo de acessibilidade (CAPNE/NAPNE). (IFBA, 2019, p. 11). 

 Todavia, de acordo com os docentes participantes do estudo, o critério supracitado não está 

sendo seguido pela gestão do Campus, fato que se deve ao baixo número de docentes em determinadas 

áreas e à impossibilidade de novas contratações. Deste modo, há um descompasso entre a norma e as 

condições reais de trabalho do corpo docente, fato que contribui para a precarização das atividades 

inclusivas desenvolvidas na instituição. 

A implementação de momentos de planejamento colaborativo também foi uma ação que se 

destacou no contexto da pesquisa. De acordo com P3, P9 e P12, a ausência de momentos de 

interlocução entre os docentes e a equipe pedagógica para realizar o planejamento sistematizado das 

AC gera uma espécie de solidão do trabalho pedagógico. Um modelo inclusivo de educação resulta 

de ações coletivas, constantes reflexões e troca de saberes.  Neste sentido, Oliveira (2011, p. 6) afirma 

que: 

O planejamento escolar na educação inclusiva constitui um processo político, um 

contínuo propósito coletivo, uma deliberada e amplamente discutida construção do 

futuro da comunidade escolar, na qual participe o maior número possível de 

membros de todas as categorias que a constituem. [...] permite coordenar ideias, 

ações, perspectivas e compartilhar preocupação e utopias, em vez de priorizar a 

conformação de instâncias formais, não cremos que haja um “modelo” para isso.  

 Outra dificuldade mencionada nas entrevistas se refere a necessidade de indicação de 

parâmetros claros para certificação diferenciada dos EDI. Esse elemento aparece na pesquisa, pois há 

entre alguns docentes, sobretudo da área técnica, a preocupação com a certificação com terminalidade 

específica, a qual teria a função de especificar, de maneira sistematizada, quais as competências e 
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habilidades que o EDI adquiriu após o término do curso. A Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de 

setembro de 2001 prevê que: 

Art. 16. É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas 

nos Artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou 

múltipla, que não apresentar resultados de escolarização previstos no Inciso I do 

Artigo 32 da mesma Lei, terminalidade específica do ensino fundamental, por meio 

da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente, 

de forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o 

encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação 

profissional.(BRASIL, 2001, p. 4). 

 Em atendimento a este dispositivo, a Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017, em seu art. 12, 

garante a terminalidade específica nos cursos técnicos integrados, subsequente ou superior desde que 

esgotadas as possibilidades de implementação das adaptações curriculares para o atendimento das 

especificidades apresentada pelos EDI.  Ocorre que a Resolução não informa que instrumentos e 

critérios são necessários para aferir as competências necessárias para certificação com terminalidade 

específica.  

 Dentre as sugestões apontadas pelos entrevistados, a contratação de mais profissionais para 

compor a equipe multiprofissional aparece com ênfase nos depoimentos coletados, o que reforça a 

discussão travada no subtema anterior, o qual evidenciou as dificuldades existentes no processo de 

inclusão dos estudantes com NEE, em especial daqueles com DI. Isso porque, há uma escassez de 

alguns profissionais e inexistência de outros considerados pelos docentes e equipe pedagógica como 

essenciais para o orientação e implementação das AC voltadas desenvolvimento das ações inclusivas 

no campus.  

● Eficácia das normas e documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA. 

Ao analisar os desdobramentos do movimento de luta pela inclusão social e educacional no 

Brasil, é possível perceber que, apesar das vastas legislações, a construção de um modelo inclusivo 

de sociedade ainda está longe de se tornar realidade em nosso país. A inclusão escolar não pode ser 

reduzida à mera aceitação da pessoa com deficiência no sistema escolar, nem tampouco transferir a 

responsabilidade quanto ao sucesso ou o fracasso da inclusão ao professor ou às instituições de 

ensino. 

Deste modo, ao serem questionados se as normas e documentos norteadores voltados à 

inclusão existentes no IFBA são suficientes para garantir que ocorram as adaptações curriculares 

necessárias à inclusão e aprendizagem do estudante com DI, todos externaram o posicionamento de 

que somente a existência de normas não garante as condições necessárias para inclusão no contexto 

escolar. Este aspecto está presente nas falas abaixo transcritas:  
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Óh, eu vou te responder do ponto de vista de uma pessoa que leu essa resolução já 

tem bastante tempo, certo? Mas é eu acho que pelo que eu me lembro da resolução, 

ela é como eu vejo a Constituição Brasileira por exemplo, é um texto muito bom, 

muito bem feito e muito interessante. O que eu acho é que ele é difícil de ser 

implementado. [...] se a gente conseguisse implementar tudo o que está escrito ali 

seria excelente, agora eu acho que é um texto que diante dos empecilhos 

burocráticos e institucionais que a gente tem, eu acho impossível cumprir aquilo. E 

não por falta de boa vontade, nem do setor pedagógico, nem de professor, nem de 

diretor de Campus eu acho que é uma questão mesmo que que foge um pouco a 

nossa alçada. (P1, 2021). 

[...] na escrita está ok.. Agora a gente precisa sair do papel de verdade. Só existência 

da norma não garante. Precisa dar um prazo para essas metas, se não vai para 

frente, a gente vai empurrando com barriga. É a lei do menor esforço, infelizmente. 

(P4, 2021). 

[..] o que está difícil na verdade, é a gente conseguir fazer esse acompanhamento. 

Eu acho que a gente tem que desenvolver e caminhar no sentido de chegar aos 

objetivos traçados com relação a esses documentos norteadores. Eu acredito que 

ele deve estar completo sim, mas eu não conheço, não cheguei a ler. (P5, 2021). 

[...] uma coisa que eu acho importante nessa pesquisa é ter escuta dos docentes.  

Muitas vezes essas escutas não são ouvidas como deveria. Eu vejo muitos docentes 

mostrando que há um excesso de trabalho quando se tem que trabalhar com o aluno 

com necessidades específicas e negligenciar isso e dizer que isso não é necessário, 

que tem que trabalhar de qualquer forma é você tirar a inclusão do aluno ou não 

realmente trabalhar com a aplicação. Se é para fazer igual a todo mundo, então o 

aluno vai ter que se virar sozinho. E esse não é seu objetivo, então eu acho que esses 

documentos têm que ter uma escuta maior dos docentes. O que está sendo colocado 

ainda não é suficiente, eu não acho o suficiente não. [...] em relação algumas 

sugestões de para o processo avaliativo e relatórios, ok,  mas em relação a como 

fazer isso com a realidade que a gente tem, ainda acho insuficiente. (P6, 2021). 

 As manifestações acima descritas refletem uma fragilidade presentes em muitas normas 

institucionais. Neste caso específico, a normativa que regulamenta a inclusão dos estudantes com 

NEE em âmbito do IFBA estabelece um extenso escopo de garantias de acessibilidade, contudo as 

diretrizes ali determinadas precisam ser acompanhadas de ações de gestão que garantam o pleno 

cumprimento da norma. Quando esse estudo evidencia falhas no planejamento, elaboração e 

implementação e acompanhamento das AC, ausência de ações de formação continuada e escassez de 

profissionais especializados para composição da equipe multiprofissional, fica muito claro que a 

norma não tem sido atendida. 

É preciso lembrar que a inclusão se deu por força de lei, contudo essas normas precisam tomar 

corpo na prática, oferecendo condições de formação aliadas à melhores condições de trabalho.  

Acerca da Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017, que aprova a política de inclusão de 

estudantes com NEE em âmbito do IFBA, dentre os docentes entrevistados, 7 (sete) deles afirmaram 

nunca ter lido a norma e outros 3 (três) afirmaram que leram há muito tempo: 
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Não sei, talvez até tenha dado uma lida. Eu acho que eu devo ter lido, devo ter 

olhado alguma coisa para poder pensar algumas questões relacionadas ao que eu 

tava fazendo, entendeu? Mas é aquela é aquela maluquice de muito muito 

documento, enfim. (P8, 2021). 

Eu vou te ser bem sincero, não conheço e não é porque não está disponibilizado não, 

mas  porque essa parte de legislação documental sou meio desleixado mesmo, eu 

não procuro saber. Já folheei, porque em alguns momentos aí desses caminhos que 

a gente faz, já folheei. Mas eu nunca eu não li tudo e eu não sei te dizer nada agora 

porque eu não conheço? (P10, 2021). 

Este dado é muito preocupante, pois, se tratando de uma escola inclusiva, o primeiro passo é 

conhecer as diretrizes para o trabalho com estudantes com NEE. A situação demonstrada expõe o 

desconhecimento da norma por parte do corpo docente, o que pode ter contribuído sobremaneira para 

as limitações no atendimento aos EDI trazidos neste estudo. Esse fato também corrobora com a 

reflexão provocada por Sonza, Agnol e Salton (2018, p. 43), os quais afirmam que:  

Os documentos, por mais bem embasados que sejam, por si só não fazem a diferença. 

O que torna o processo verdadeiramente inclusivo, para além de resoluções, 

normativas etc., é a sensibilidade de trabalhar colaborativamente, de maneira 

engajada, onde todos são igualmente importantes e responsáveis pelo sucesso desses 

estudantes. Não se pode fazer de conta que se ensina e fazer de conta que se certifica. 

É necessário ir no âmago da questão, estudar os processos de ensinagem, 

compreender o porquê de possíveis não aprendizagens. É preciso colocar a mão na 

consciência e aceitar que há uma deficiência que é social, temos um passado de 

exclusão que precisa ser resgatado por meio de políticas de ações afirmativas que 

dão vez e voz a todos, que enxergam sim as necessidades educacionais específicas 

de seus estudantes, mas sobretudo que ouvem a voz do plural, que percebem também 

as suas potencialidades, pois todos nós as temos! 

É preciso refletir sobre esta realidade presente no Campus Porto Seguro, pois uma escola 

inclusiva é resultado de um esforço coletivo (estudantes, docentes e famílias) e um compromisso 

institucional de valorização do potencial de cada educando, atendendo suas diferenças e 

especificidades na busca de uma formação cidadã pautada no respeito à diversidade. 
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7 O PRODUTO EDUCACIONAL 

A presente investigação evidenciou a necessidade de uma intervenção para colaborar com a 

implementação das AC para os EDI. E com base na análise dos dados evidenciados na pesquisa e 

no referencial teórico, descreveremos nesta seção o Produto Educacional (PE), apresentando os 

objetivos específicos, público-alvo e o percurso metodológico da sua elaboração. 

7.1 A PROPOSTA DO CURSO  

Para melhor contextualização do Produto Educacional desenvolvido, faz-se necessário 

recordar que este estudo trouxe como problema de pesquisa a seguinte questão: Como contribuir 

para que as adaptações curriculares promovam a inclusão e aprendizagem do estudante com DI no 

Campus Porto Seguro? 

Movida pela problemática apresentada, esta pesquisadora delineou o seguinte objetivo: 

elaborar uma proposta de curso de capacitação com a abordagem dos procedimentos básicos 

necessários ao planejamento, implementação e avaliação das Adaptações Curriculares (AC) voltadas 

para inclusão e aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. 

Durante o desenvolvimento do estudo que resultou na proposta aqui apresentada, constatou-

se que um dos grandes desafios enfrentados pelo corpo docente e equipe multidisciplinar do Campus 

Porto Seguro para a inclusão e aprendizagem na perspectiva inclusiva dos EDI é a ausência de 

capacitação nesta temática. Outro dado evidenciado diz respeito à ausência de um fluxo sistematizado 

no que tange à adoção dos procedimentos básicos para o planejamento, execução e acompanhamento 

das adaptações curriculares na perspectiva inclusiva. Soma-se a estes elementos o fato de que as 

normas e documentos norteadores voltados à inclusão ora existentes no IFBA não apresentam os 

instrumentos didáticos-pedagógicos necessários para orientação quanto às adaptações curriculares 

necessárias à inclusão e aprendizagem do estudante com DI. 

Nesta perspectiva, o PE, resultado deste estudo, apresenta importante relevância, quando se 

constata a ausência de diretrizes institucionais para implementação das normas e documentos 

voltados à inclusão do DI em âmbito do IFBA.     

A partir da análise dos dados coletados, com base na revisão da literatura da AC na perspectiva 

inclusiva, análise dos documentos e normativas gerais e institucionais, que trazem as diretrizes para 

inclusão e aprendizagem dos EDI, foi elaborada uma proposta de curso de capacitação intitulado: 

Abordagens e Instrumentos para Implementação das Adaptações Curriculares voltadas para Inclusão 

e Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual.  
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O curso de capacitação proposto terá como público-alvo os docentes, a equipe multidisciplinar 

e os profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. 

Nesta perspectiva, a proposta foi elaborada para atender os objetivos pré-definidos para o 

enfrentamento do problema norteador do estudo, conforme indicado a seguir: 

● Objetivo geral  

- Apresentar uma proposta de capacitação voltada aos docentes, a equipe multidisciplinar e 

os profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro, quanto aos procedimentos básicos para o planejamento, 

implementação e avaliação das adaptações curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem do 

estudante com deficiência intelectual.  

●  Objetivos específicos  

- Apresentar os conceitos básicos da adaptação curricular e deficiência intelectual; 

- Indicar estratégias para a coleta de dados necessários ao planejamento das adaptações 

curriculares;  

- Apresentar um roteiro de ações de planejamento, acompanhamento, sistematização e 

avaliação das práticas utilizadas para adaptar o currículo;  

- Apresentar os instrumentos didático-pedagógicos (roteiros de entrevistas com pais, 

protocolos para reuniões com corpo docente, planos de ensino individual, fichas de avaliação e 

relatórios individuais), que servirão de registros das práticas pedagógicas voltadas à inclusão e 

aprendizagem dos estudantes com DI.   

Uma vez definidos os objetivos a serem alcançados pela proposta, ela passou a ser 

desenvolvida nas etapas indicadas no próximo tópico.   

7.2 PERCURSO METODOLÓGICO  

A concepção de um PE não é uma atividade trivial e traz consigo desafios inerentes à 

intervenção em situação concreta de ensino e aprendizagem. Buss, Müller, Sila Marques (2020, p. 

184) afirmam que: 

[...] o processo de construção do produto educacional  é  situado  em  um  contexto  

educacional definido  e,  portanto,  parte  de  condições  percebidas como  

problemáticas  desse  contexto  de  ensino  e aprendizagem. [...] a redação do trabalho 

final do mestrando tem, portanto, como ponto de partida (e de chegada) o Produto 

Educacional. 

Desta forma, foi necessário o desenvolvimento de 6 etapas, a saber: 
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● Etapa 1 - Levantamento do referencial teórico 

Nesta etapa foi realizado o levantamento das bases teóricas da área de AC na perspectiva 

inclusiva, legislação aplicada à educação inclusiva, estudos relacionados, necessidades e perfil do 

público-alvo. Todos esses elementos indicaram como o produto deveria ser feito para mitigar o 

problema identificado. 

● Etapa 2 - Análise dos dados coletados no estudo  

Após a análise sistematizada dos dados, foi possível perceber as necessidades evidentes do 

público-alvo. O confronto dos dados coletados com o referencial teórico indicou as dimensões que 

deveriam conter no PE. Nesta etapa, identificou-se as dificuldades encontradas no planejamento, 

elaboração e implementação das adaptações curriculares necessárias à aprendizagem e inclusão dos 

estudantes com DI. 

● Etapa 3 - Prototipação do produto 

Ao chegar na definição do tipo de PE que resultou do presente estudo, uma proposta de 

capacitação a ser aplicada com docentes e equipe multidisciplinar que atuam diretamente com o 

EDI, passamos a realizar a arquitetura da proposta, definindo a estrutura mais adequada ao público-

alvo e a estética da apresentação da proposta.  

● Etapa 4 - Elaboração da versão final da proposta  

A versão final da proposta está apresentada no apêndice I dividida nos seguintes tópicos:  

a)  Apresentação; 

b) Fundamentos teóricos da proposta de capacitação; 

c) Apresentação da proposta de capacitação a esta dissertação; 

d) Considerações finais. 

A fim de possibilitar uma melhor apresentação e divulgação, o PE possui uma versão digital 

diagramada, a qual pode ser acessada por meio do link a seguir:  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602336.  

Etapa 5 - Validação do Produto  

O PE foi enviado para 3 (três) especialistas na área de adaptação curricular e que atuam no 

Instituto Federal de Educação da Bahia. A análise e a validação se deram visando a avaliação dos 

aspectos referentes à ementa e conteúdo do curso, aos  objetivos pré-definidos para o curso, aos 

recursos utilizados e ao alinhamento do referencial teórico da área com a legislação vigente.  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602336


112 

 

  

Ressalta-se que o processo de coleta da análise dos especialistas também seguiu os princípios 

éticos definidos na legislação, e os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice F) no início do processo. Respeitando os protocolos de biossegurança 

necessários ao contexto da pandemia da COVID-19, os especialistas receberam o referido Termo 

por meio digital e assinaram por meio do Sistema de Processo Eletrônico (SEI).   

● Etapa 6 - Registro do produto  

Após a defesa, o produto foi registrado no EduCAPES, portal onde são armazenados os 

produtos educacionais para uso de estudantes e docentes da Educação Básica, Superior e 

Pós-Graduação. 

● Etapa 7 - Transferência 

Após a defesa o PE será transferido ao Departamento de Políticas Afirmativas e Assuntos 

Estudantis no IFBA -DPAAE e poderá ser utilizado pelo departamento como um recurso para 

mitigar as dificuldades enfrentadas pelo corpo docente e equipe multidisciplinar para implementação 

das AC para os EDI. 

Como desdobramento da produção técnica aqui indicada, surgiu outro PE (Apêndice J), o 

qual foi utilizado como recurso didático na proposta de curso. Trata-se de um e-book que apresentará 

um fluxo de procedimentos para o planejamento, implementação, sistematização e avaliação das 

adaptações curriculares necessárias para inclusão, permanência e êxito de estudantes com NEE. O 

fluxo indica  uma sequência de ações que podem ser adotadas pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, para que o trabalho, resguardadas as especificidades, tenha uma 

dinâmica pré-definida em todos os campi. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção de um modelo inclusivo de educação requer um conjunto de ações que 

envolvem estrutura física da escola, gestão do trabalho pedagógico, elaboração e implementação de 

políticas institucionais, condições de trabalho docente e equipes multidisciplinares. 

Dentre os desafios inerentes ao processo inclusivo, a inclusão e aprendizagem do EDI se 

apresentam como elementos de extrema complexidade. A DI, que até o Século XIX era 

compreendida sob uma ótica lendária e mitológica, hoje, após passar por uma evolução conceitual, 

traz uma mudança não somente na terminologia, como também na esfera do seu significado, 

deixando de ser concebida como uma limitação imutável com foco na pessoa e passando a ganhar 

um aspecto humano e fenomenológico com seus efeitos determinados por fatores sociais e/ou 

orgânicos.  

Compreendida a partir da teoria histórico-crítica e dos estudos de em Defectologia25 

realizados por Vygostsky, a DI, assim como qualquer outra deficiência, é capaz de promover 

estímulos no sujeito que permitam, por meio de vias compensatórias, o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, aquelas relacionadas à como memória, linguagem, pensamento e construção 

de conceitos. (VIGOTSKI, 1997). Esse pensamento desconsidera o determinismo biológico presente 

na concepção de deficiência e encara o desenvolvimento cognitivo na pessoa com DI como um 

processo que se difere dos demais sujeitos por requerer maiores suportes qualitativos e quantitativos. 

O referencial do trabalho pedagógico consiste no processo de aprendizagem e não na deficiência em 

seu caráter clínico.  

A consolidação da concepção inclusiva de educação e o consequente aumento no número de 

matrículas de estudantes com deficiência na rede regular de ensino no Brasil trazem para o contexto 

escolar a tarefa de tornar o currículo acessível a todos, que fuja do modelo homogêneo ou preso em 

“grades” de componentes curriculares e ofereça oportunidades e alternativas de aprendizagem a 

todos os educandos.  

Permeado por estas inquietudes, o presente estudo teve como questão norteadora: Como 

contribuir para que as adaptações curriculares promovam a inclusão e aprendizagem do Estudante 

com Deficiência Intelectual (EDI) no Campus Porto Seguro?   

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por elaborar um estudo de caso, por considerar 

esse um método, por compreendê-lo como uma possibilidade de analisar um fenômeno a partir de 

um caso específico. Para tanto, o estudo de caso ocorreu a partir de dois tipos instrumentos de coleta 

 
25 O entendimento de defectologia em Vygostsky foi exposto no tópico 3.2 deste estudo.  
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de dados: entrevistas semiestruturadas, realizadas com os docentes e profissionais da equipe 

multidisciplinar que lidam diretamente com os EDI e, a análise dos seguintes documentos: 

documentos e relatórios de acompanhamento dos EDI, boletins acadêmicos e documentos e 

normativas institucionais.  

Na análise dos dados, foram considerados os fundamentos teóricos utilizados no estudo, 

buscando estabelecer relação como os seguintes eixos: desenvolvimento da aprendizagem no 

estudante com DI à luz do pensamento Vigotskiano, base conceitual de currículo e adaptações 

curriculares considerando seus tipos, níveis e implicações. 

Os resultados dos estudos evidenciaram aspectos relevantes acerca do processo de inclusão 

e inclusão e aprendizagem dos EDI matriculados no Campus Porto Seguro. Inicialmente, ao analisar 

os documentos selecionados para o estudo, foi possível identificar a ausência de documentos 

imprescindíveis para implementação das AC e acompanhamento pedagógico dos EDI, a exemplo do 

Plano de Ensino Individualizado (PEI) e relatórios de acompanhamento. A ausência destes 

instrumentos didático-pedagógicos sugere que as práticas vêm sendo desenvolvidas intuitivamente 

e sem os elementos necessários para o acompanhamento adequado da evolução da aprendizagem. 

A análise dos dados acadêmicos dos estudantes disponíveis no SUAP permitiu concluir que 

AC, no tempo de aprendizagem, as quais permitem o aproveitamento das disciplinas em os 

estudantes com NEE e estejam aprovados no ano letivo seguinte das disciplinas, ocorreu em 

desconformidade ao que determina a Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30/2017, o que denota a 

ausência de acompanhamento sistemático do aproveitamento das estudantes nos componentes 

curriculares em que os EDI estão matriculados.  

A pesquisa demonstrou que o fato da instituição possua uma Política de Inclusão de 

Estudantes com NEE e um Projeto Pedagógico Institucional que sinalizam caminhos para 

implementação de um modelo inclusivo de educação e práticas pedagógicas voltada para os EDI não 

significa a garantia a inclusão plena e a aprendizagem destes sujeitos. O estudo revelou que esses 

documentos, apesar de fundamentais para assegurar o direito à inclusão, não apresentam diretrizes 

metodológicas que orientem a implementação das AC para os estudantes com NEE e em especial aos 

EDI. 

A concepção de inclusão que mais se destacou entre os participantes do estudo foi a de que a 

inclusão escolar tem a socialização como aspecto mais relevante da inclusão escolar. O que expõe 

uma ideia reducionista do processo inclusivo e não considera as possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem que podem advir da inserção do sujeito em um modelo inclusivo de educação.  

O estudo indicou que a maioria dos entrevistados compreende o currículo a partir do seu papel 

político, entretanto ainda é possível perceber a ideia de currículo tradicional e homogêneo intrínseca 
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em alguns participantes.  No que se refere a AC, os participantes a reconhecem como uma 

oportunidade de acesso ao currículo e uma condição para inclusão e aprendizagem pelas pessoas com 

deficiência. Contudo, reconhecem o desafio para implementação dessa prática no contexto escolar.  

  Os aspectos envolvendo a prática pedagógica expuseram questões que trazem à tona os 

desafios existentes no processo pedagógico inclusivo. Os dados referentes à capacitação dos 

profissionais entrevistados para atuarem com estudantes NEE, revelam que 80% dos docentes 

entrevistados nunca fizeram qualquer curso na área da educação inclusiva. Esta realidade expõe uma 

fragilidade das ações pedagógicas desenvolvidas, uma vez que a ausência de formação continuada 

induz o desenvolvimento de ações intuitivas e individualizadas.  

A implementação das AC voltadas ao atendimento dos EDI, conforme relato dos 

participantes, encontra-se bastante prejudicada. Os aspectos da organização do trabalho pedagógico 

demonstrados refletiram uma grande fragilidade desde a concepção das AC, passando pela 

implementação e monitoramento até a avaliação da eficácia das práticas implementadas. Os docentes 

relatam dificuldades advindas do desconhecimento das limitações cognitivas dos DI, bem como das 

estratégias metodológicas para o desenvolvimento das ações pedagógicas inclusivas. A equipe 

multidisciplinar, por sua vez, afirma que, embora haja ações sendo realizadas no sentido de orientar 

o corpo docente para o aprimoramento didático-pedagógico na perspectiva inclusiva, ainda existe 

pouco engajamento nas atividades propostas.  

Os dados sinalizaram práticas que podem contribuir para implementação das AC voltadas aos 

EDI, com destaque para ações como:  previsão de momentos de planejamento conjunto, ações de 

formação continuada, redução da carga horária máxima de aula para docentes que lecionam para 

estudantes com DI, redução da quantidade de estudantes nas turmas em que possuem estudantes com 

DI matriculados e contratação de equipe especializada.  

Os resultados obtidos no estudo provocam questões bastante complexas inerentes ao contexto 

escolar: como envolver docentes e equipe multidisciplinar no trabalho coletivo e sistematizado de 

organização do trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento das AC de forma a permitir a 

inclusão e a aprendizagem dos EDI no IFBA? De que forma é possível garantir a implementação de 

cursos de capacitação e/ou formação continuada que sejam capazes de abordar as questões 

curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem dos EDI no IFBA?  

Ao encontro destas reflexões, a pesquisa de Pereira (2014) mostrou que a escola voltada para 

o tratamento das diferenças só é possível por meio de estratégias pedagógicas diferenciadas. Neste 

sentido, a formação continuada se apresenta como elemento central capaz de promover o 

aperfeiçoamento de estratégias e suportes necessários para o atendimento da diversidade na escola.  
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As questões demonstradas forneceram elementos para a elaboração do Produto Educacional, 

resultado desse estudo, o qual consiste em um curso de capacitação intitulado “Abordagens e 

Instrumentos para Implementação das Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e 

Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual”, tem como objetivo apresentar uma 

proposta com  procedimentos básicos para o planejamento, implementação e avaliação das adaptações 

curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual (EDI). 

A formação proposta foi validada por 3 (três) especialistas da área de educação inclusiva e AC na 

perspectiva inclusiva. Tem como público-alvo os docentes, a equipe multidisciplinar e os 

profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro.  

Face ao exposto, é importante destacar que este estudo e o seu PE resultante é um primeiro 

caminho, mas ainda existem outros aspectos que devem ser trabalhados nessa busca por uma real 

inclusão, como por exemplo, um estudo que se proponha analisar como o Planejamento Educacional 

Individualizado (PEI) e o seu acompanhamento sistematizado podem contribuir para inclusão, 

permanência e êxito dos EDI na Educação Profissional Tecnológica. 

Por fim, cabe ressaltar que a abordagem deste estudo traz a defesa da construção de um 

modelo inclusivo de educação, pautado na organização do trabalho pedagógico capaz de permitir a 

construção de instrumentos, recursos, políticas e estratégias de gestão que colaborem para pleno 

acesso ao currículo pelos EDI. A inclusão é um pacto coletivo de enfrentamento à segregação e 

exclusão dos ditos diferentes.   
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSORES 

I - IDENTIFICAÇÃO  

1. Sexo:_______________  

2. Idade:_______________  

3. Formação: ___________________________________________________  

4. Disciplina ministrada: __________________________________________  

5. Há quanto tempo atua na docência? ___________________ 

6. Quanto tempo especificamente no IFBA? _______________ 

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE INCLUSÃO  

 

6. O que é, na sua perspectiva, inclusão escolar?  

7. Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido no Campus Porto Seguro?  

8. Como é trabalhar numa sala heterogênea, com alunos que apresentam deficiência?  

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE CURRÍCULO  

 

9. O que é, na sua perspectiva, currículo escolar?  

10. Que ideia você possui acerca da adaptação curricular na perspectiva inclusiva?  

 

III – ASPECTOS ENVOLVENDO A PRÁTICA DOCENTE  

 

11. Já teve algum aluno com NEE?  

12. Já teve algum estudante com deficiência intelectual antes?  

13. Quais são as dificuldades em se trabalhar numa sala heterogênea, com alunos que apresentam 

deficiência?  

14. Já fez algum curso de aperfeiçoamento, atualização, extensão voltado para a educação de pessoas 

com NEE? Se afirmativo, por favor informe qual o curso e a duração? 
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15. Você é orientado quanto ao planejamento das adaptações curriculares necessárias ao estudante 

com DI? ( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo, como se dá essa orientação? 

16. Você faz adaptação em seu planejamento quando é informado que terá um aluno do DI? ( ) Sim 

( ) Não. Em caso afirmativo, como é desenvolvido o seu planejamento quanto aos objetivos, 

conteúdos, estratégias e recursos a serem utilizados com os estudantes com DI? E quais recursos são 

utilizados para registros dessas práticas? 

17. Como é o processo de avaliação dos estudantes com DI? Que recursos são utilizados, como são 

estabelecidos os critérios de avaliação? 

18. Você considera que os recursos e estratégias utilizadas por você tem contribuído para promoção 

da inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI? Por favor, nos explique o porquê de seu 

posicionamento. 

19. Quais são as maiores dificuldades vivenciadas por você nesse processo de inclusão dos 

estudantes com DI? 

20. Na sua opinião, que ações/atitudes poderiam ser desenvolvidas para contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do processo de inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI? 

21) Na sua opinião, as normas e documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA são 

suficientes para garantir que ocorram as adaptações curriculares necessárias à inclusão e 

aprendizagem do estudante com DI? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA – CHEFIA DA COORDENAÇÃO DE 

ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

 

I - IDENTIFICAÇÃO  

1. Sexo:_______________  

2. Idade:_______________  

3. Área de Concentração: _________________________________________  

4. Há quanto tempo trabalha no IFBA? ______________________________ 

5. Há quanto tempo está na chefia da CAPNE? ________________________ 

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE INCLUSÃO  

6. O que é, na sua perspectiva, inclusão escolar?  

7. Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido no campus Porto Seguro? 

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE CURRÍCULO  

8. O que é, na sua perspectiva, currículo escolar?  

9. Que ideia você possui acerca da adaptação curricular na perspectiva inclusiva?  

 

III – ASPECTOS ENVOLVENDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

10. Já teve alguma experiência com estudante com deficiência intelectual antes?  

11. De que forma esta coordenação atua na promoção de espaços para estudo, discussão e trocas a 

respeito do processo inclusivo que vem sendo empreendido?  

12. Esta coordenação presta algum tipo de orientação aos docentes quanto ao planejamento das 

adaptações curriculares necessárias ao estudante com DI? ( ) Sim ( ) não. Em caso afirmativo, por 

favor, nos explique como se dá essa orientação? 

13. Você acredita que as estratégias e recursos utilizados para a adaptação do currículo têm 

contribuído para inclusão e aprendizagem do estudante com DI? 

14. Quais são as maiores dificuldades vivenciadas por você no processo de inclusão dos estudantes 

com DI? 
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15. Na sua opinião que ações/atitudes poderiam ser desenvolvidas para contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do processo de inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI? 

16) Na sua opinião, as normas e documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA são 

suficientes para garantir que ocorram as adaptações curriculares necessárias à inclusão e 

aprendizagem do estudante com DI? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

IDENTIFICAÇÃO  

1. Sexo:_______________  

2. Idade:_______________  

 3. Há quanto tempo trabalha no IFBA? __________________________________ 

4. Há quanto tempo está na coordenação pedagógica?________________________ 

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE INCLUSÃO  

5. O que é, na sua perspectiva, inclusão escolar?  

6. Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido no IFBA?  

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE CURRÍCULO  

7. O que é, na sua perspectiva, currículo escolar?  

8. Que ideia você possui acerca da adaptação curricular na perspectiva inclusiva?  

 

III – ASPECTOS ENVOLVENDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

9. Já teve alguma experiência com estudante com deficiência intelectual anteriormente?  

10. Já fez algum curso de aperfeiçoamento, atualização, extensão voltado para a educação de pessoas 

com NEE? Se afirmativo, por favor, informe qual o curso e a duração? 

11. Quais ações são desenvolvidas por esta coordenação voltadas à inclusão e acessibilidade 

pedagógica para trabalho dos estudantes com DI?  

12. Você acredita que as estratégias e recursos utilizados para a adaptação do currículo têm 

contribuído para inclusão e aprendizagem do estudante com DI? 

13. Quais são as maiores dificuldades vivenciadas por você nesse processo de inclusão dos 

estudantes com DI? 

14. Na sua opinião, que ações/atitudes poderiam ser desenvolvidas para contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do processo de inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI? 

15) Na sua opinião, as normas e documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA são 

suficientes para garantir que ocorram as adaptações curriculares necessárias à inclusão e 

aprendizagem do estudante com DI? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSOR DE ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

I - IDENTIFICAÇÃO  

1. Sexo:_______________  

 2. Idade:_______________  

3. Formação: ___________________________________________________  

4. Há quanto tempo atua como professor de AEE? ______________________ 

Quanto tempo especificamente no IFBA? _______________ 

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE INCLUSÃO  

5. O que é, na sua perspectiva, inclusão escolar?  

6. Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido no IFBA?  

 

II – CONCEPÇÃO SOBRE CURRÍCULO  

7. O que é, na sua perspectiva, currículo escolar?  

8. Que ideia você possui acerca da adaptação curricular na perspectiva inclusiva?  

 

III – ASPECTOS ENVOLVENDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

9. Na sua opinião, quais são os maiores desafios para inclusão do estudante com DI, hoje Campus 

Porto Seguro? 

10. Você acredita que as estratégias e recursos utilizados para a adaptação do currículo têm 

contribuído para inclusão e aprendizagem do estudante com DI? 

11. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por você no trabalho voltado à promoção das 

adaptações curriculares do estudante com DI? 

12. Na sua opinião, que ações/atitudes poderiam ser desenvolvidas para contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do processo de inclusão e aprendizagem dos estudantes com DI? 

13) Na sua opinião, as normas e documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA são 

suficientes para garantir que ocorram as adaptações curriculares necessárias à inclusão e 

aprendizagem do estudante com DI? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Convidamos o(a) Senhor(a) ________________________________________________ a 

participar da pesquisa de mestrado intitulada Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante 

com Déficit Intelectual: um estudo de caso da realidade no campus Porto Seguro do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, sob orientação da Profª Drª Tereza Kelly Gomes. A sua 

participação se dará por meio de entrevista, com um tempo estimado de 30 minutos para sua 

realização, a qual será previamente agendada à sua conveniência, e que será realizada por meio de 

plataforma digital, em atendimento aos protocolos de segurança necessários ao contexto da 

pandemia da COVID-19, tendo a privacidade no processo de coleta das informações garantida. A 

entrevista será gravada com a identificação da plataforma digital utilizada, horário e nome do 

entrevistado. Para isso, é necessário que o senhor(a) autorize o procedimento com assinatura de 

termo específico. É preciso que o Senhor(a) leia todo o texto deste Termo.  

O objetivo do estudo é elaborar uma proposta de curso de capacitação com o tema: 

Procedimentos Básicos para Sistematização das Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e 

Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual. 

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, entretanto pode haver 

desconforto para responder alguma pergunta ou, futuramente, com a divulgação das informações 

obtidas. Para minimizar esses riscos, asseguramos que a pesquisa manterá o sigilo do participante, 

assegurando a privacidade dele quanto aos dados confidenciais envolvidos na mesma. Reforçamos, 

também, que será assegurada a garantia da dignidade do participante, mantendo o princípio da 

integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de manifestar a sua liberdade (autonomia) 

expressa no acordo (ou não) com o que será apresentado. Garanto o total sigilo e confidencialidade, 

através da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) receberá uma via, conforme determinam 

Resoluções CNS/ nº 466/2012 e CNS/nº 510/2016. Mas, em caso de dano por intercorrência durante 

a coleta de dados, será de responsabilidade do pesquisador prestar de forma gratuita assistência 

imediata e integral aos participantes da pesquisa, atendendo ao que define a Resolução CNS/ nº 

466/2012 em seu item V.6. 

Destaco, ainda, que, quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade 

será assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

E os resultados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após esse período serão descartados, conforme 

preconizado pela Resolução/CNS/Nº 510/2016. 
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O(a) Senhor(a) pode se recusar a responder a qualquer questão que lhe traga constrangimento 

ou desconforto, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a).  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento, bastando, para isso, apenas enviar um email à pesquisadora responsável. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora. Sendo um participante 

voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa referente à sua participação no estudo. 

É de suma importância que as informações disponibilizadas sejam fidedignas. 

Caso o(a) Senhor(a) tenha qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor entre em contato 

comigo, enquanto pesquisadora responsável, por meio do telefone: (73) 9 9129-6517, ou também 

poderá entrar em contato no endereço eletrônico: elislopesifba@gmail.com ou no endereço: Rua do 

Cajueiro, 117, Centro- Arraial d’Ajuda, Porto Seguro-BA; pode, ainda, procurar diretamente o 

Conselho de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, por meio do telefone 71 3221-0332, no e-mail:cep@ifba.edu.br; ou no endereço: Av. Araújo 

Pinho nº 39, Canela, Salvador –BA. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado 

interdisciplinar e independente, com função pública, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos participantes 

da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

de padrões éticos.  

Esse TCLE foi elaborado em cumprimento às exigências contidas nos itens IV. 3 da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com o item IV. 3 (letra F) da resolução 466/12 

será garantido ao participante da pesquisa o recebimento de uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e de acordo com a Resolução 501/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, _________________________________________________, portador do CPF 

__________________, nascido (a) em ____/____/________, residente no endereço 

_____________________________________________________, na cidade de 

_____________________, Estado ______________, podendo ser contatado (a) pelo número 

telefônico (    ) ____________ fui informado (a) dos objetivos do estudo, de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Concordo que os materiais e as informações obtidas relacionadas à 
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minha pessoa poderão ser utilizados em atividades de natureza acadêmico-científica, desde que 

assegurada a preservação de minha identidade. 

Porto Seguro, _________ de __________________________ de _____. 

Assinatura do participante 

Assinatura do pesquisador 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SOM DE VOZ PARA FINS 
DE PESQUISA 

Eu, _____________________, autorizo o uso da gravação sonora da minha voz para 

finalidades somente atreladas a esta pesquisa, sabendo que será garantido o sigilo em todas as suas 

etapas e que somente os pesquisadores terão contato com estas gravações.  

Assinatura do participante 

 Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE F – TCLE (Para Especialistas) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (Para Especialistas) 

Convidamos o(a) Senhor(a) ________________________________________________ a 

participar como avaliador do produto educacional da pesquisa de mestrado intitulada Adaptação 

Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de caso da realidade no 

Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, sob 

orientação da Profª Drª Tereza Kelly Gomes.  

O objetivo do estudo é elaborar uma proposta de curso de capacitação com o tema: 

Procedimentos Básicos para Sistematização das Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e 

Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual.  Para isso, é necessário que o senhor(a) 

concorde em participar como avaliador técnico da proposta do referido curso, assinando este  termo.  

É preciso que o Senhor(a) leia todo o texto deste Termo. A avaliação se dará por meio de critérios 

pré-estabelecidos. 

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, entretanto pode haver 

algum desconforto durante a sua avaliação. Para minimizar esses riscos, asseguramos que a pesquisa 

manterá o sigilo do participante, assegurando a privacidade dele quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na mesma. Reforçamos, também, que será assegurada a garantia da dignidade do 

participante, mantendo o princípio da integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de 

manifestar a sua liberdade (autonomia) expressa no acordo (ou não) com o que será apresentado. 

Garanto o total sigilo e confidencialidade, através da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) 

receberá uma via, conforme determinam as Resoluções CNS/ nº 466/2012 e CNS/nº 510/2016. Mas, 

em caso de dano por intercorrência durante a coleta de dados, será de responsabilidade do 

pesquisador prestar, de forma gratuita, assistência imediata e integral aos participantes da pesquisa, 

atendendo ao que determina a Resolução CNS/ nº 466/2012 em seu item V.6. 
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Destaco, ainda, que, quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 

privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados 

coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. E os resultados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após esse período serão 

descartados, conforme preconizado pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

O(a) Senhor(a) pode desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a).  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode desistir de participar, 

bastando, para isso, apenas enviar um email à pesquisadora responsável. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora. Sendo um participante voluntário, você não 

terá nenhum pagamento e/ou despesa referente à sua participação no estudo. 

É de suma importância que as informações disponibilizadas sejam fidedignas. 

Caso o(a) Senhor(a) tenha qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, entre em contato 

comigo, enquanto pesquisadora responsável, por meio do telefone: (73) 9 9129-6517, ou também 

poderá entrar em contato no endereço eletrônico: elislopesifba@gmail.com ou no endereço: Rua do 

Cajueiro, 117, Centro- Arraial d’Ajuda, Porto Seguro-BA; pode, ainda, procurar diretamente o 

Conselho de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, por meio do telefone 71 3221-0332, no e-mail:cep@ifba.edu.br; ou no endereço: Av. Araújo 

Pinho nº 39, Canela, Salvador–BA. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado 

interdisciplinar e independente, com função pública, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos participantes 

da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

de padrões éticos.  

Esse TCLE foi elaborado em cumprimento às exigências contidas nos itens IV. 3 da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com o item IV.3 (letra F) da resolução 

466/12, será garantido ao participante da pesquisa o recebimento de uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e de acordo com a Resolução 501/2016 do Conselho Nacional 

de Saúde. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO Eu,________________________________________________, 

portador do CPF__________________, nascido (a) em ____/____/________, residente no 

endereço _____________________________________________________, na cidade de 

_____________________, Estado ______________, podendo ser contatado (a) pelo número 

telefônico (    ) ____________ fui informado (a) dos objetivos do estudo e da minha participação 

no mesmo, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Concordo que os materiais e 

as informações obtidas relacionadas à minha pessoa poderão ser utilizados em atividades de 

natureza acadêmico-científica, desde que assegurada a preservação de minha identidade. 

CIDADE/ESTADO, _________ de __________________________ de ______. 

 

Assinatura do participante/Avaliador técnico 

 Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE G - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA ACADÊMICO-

CIENTÍFICA 

Através do presente instrumento, solicitamos do Diretor Geral do Campus Porto Seguro 

autorização para a realização de uma pesquisa de mestrado, sob orientação da Profª Drª Tereza Kelly 

Gomes, intitulada Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um 

estudo de caso da realidade no Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Bahia. A pesquisa é requisito para conclusão do curso de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com polo no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O objetivo do estudo é elaborar uma proposta de curso 

de capacitação com o tema: Procedimentos Básicos para Sistematização das Adaptações 

Curriculares Voltadas para Inclusão e Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual. 

Entendemos que o objeto da pesquisa é de extrema relevância, uma vez que buscará, como base nos 

dados obtidos e no referencial teórico, capacitar os profissionais envolvidos no atendimento aos 

estudantes com DI, quanto aos procedimentos básicos para o planejamento, implementação e 

avaliação das adaptações curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem destes estudantes. 

Participarão do estudo: os profissionais da equipe multidisciplinar que lidam diretamente 

com os estudantes com DI, e os professores das turmas onde estão matriculados dois estudantes com 

DI. Um dos estudantes está matriculado no 1º ano do curso Técnico em Informática matriculado e o 

outro matriculada no 4º ano do curso Técnico em Alimentos. Serão selecionados os 12 docentes que 

ministram aulas para os estudantes  no ano letivo de 2020. A coleta de dados ocorrerá de junho a 

agosto de 2020 e será feita através dos instrumentos: análise documental e entrevista. As entrevistas 

ocorrerão no campus e precisam ocorrer em um ambiente onde seja assegurada a privacidade no 

processo de coleta das informações. Desta forma, solicito que seja informado qual espaço físico pode 

ser disponibilizado para esta atividade. A coleta de dados será iniciada após a aprovação do projeto 

de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFBA, conforme orientação da Resolução 

466/2012 em seu capítulo XI. 2 alíneas (a). 

Não haverá custos para o Campus e nem para os participantes da pesquisa. Os dados 

coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e não serão divulgadas sem a autorização final 

da instituição campo de pesquisa.  Os resultados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após esse 

período serão descartados, conforme preconizado pela Resolução CNS nº. 196, de 10 de outubro de 

1996. 
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Salvador, ____de ____de____. 

 ________________________                          

          Mestranda                                   

  

                      

DEFERIDO  (  ) 

INDEFERIDO (   ) 

________________________________ 

Assinatura e carimbo do Diretor Geral  
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APÊNDICE H - SOLICITAÇÃO PARA COLETA DE DADOS DE ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Eu, Elís Fábia Lopes Cabral, Pesquisadora responsável pelo Projeto de Pesquisa Adaptação 

Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de caso da realidade no 

Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, através do 

presente instrumento, solicito do Diretor Geral do Campus Porto Seguro autorização para a coleta 

de dados no Plano de Adequação Curricular (PAC), nos relatórios de acompanhamento pedagógico, 

nas avaliações e atividades desenvolvidas no letivo de 2019 com os estudantes registrados pelos 

números de matrículas: 20160982030 e 201819810015. 

A coleta dos dados buscará: 

 

1. Informações quanto às adaptações curriculares realizadas, no que concerne à definição de 

objetivos, ao tratamento e desenvolvimento dos conteúdos, à temporalidade e aos 

instrumentos e critérios de avaliação; 

2.  Informações relacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes  nos 

componentes curriculares; 

3. Dados que nos possibilite identificar em que níveis ocorreram as adaptações acerca do 

conteúdo programático e que critérios foram elencados para aferir a aprendizagem do 

estudante. 

 

A pesquisa é requisito para conclusão do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com polo no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Os resultados serão armazenados por 5 

(cinco) anos, após o término da pesquisa, conforme preconizado pelas Resoluções CNS nº. 510/2016 

e 466/2012.   Informo que não haverá custos para a instituição e, na medida do possível, não iremos 

interferir na operacionalização e/ou nas atividades cotidianas da instituição. Esclareço que tal 

autorização é uma pré-condição bioética para execução de qualquer estudo envolvendo seres 

humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em consonância com as resoluções CNS nº. 510/2016 e 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Agradecemos, antecipadamente, seu apoio e 

compreensão, certos de sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa científica. 
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Atenciosamente, Salvador, ____de ____de____. 

 ___________________________ 

Mestranda 

 

 

       

DEFERIDO     (  ) 

INDEFERIDO (   ) 

________________________________ 

Assinatura e carimbo do Diretor Geral  
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PROPOSTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: ABORDAGENS E INSTRUMENTOS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES CURRICULARES VOLTADAS PARA 

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 

RESUMO  

A estruturação de um modelo único de educação, o qual seja capaz de proporcionar iguais condições 

quanto ao acesso e aprendizagem escolar, se põe como grande desafio aos sistemas de ensino. No 

contexto da educação inclusiva, a adaptação curricular, prevista com uma das formas para promover 

essa acessibilidade pedagógica, surge como uma quebra de paradigma no que tange a ideia do 

currículo escolar pré-formatado, que desconsidera o contexto das diferenças que o compõe. Neste 

sentido, este produto educacional se apresenta com uma proposta de capacitação voltada aos docentes, 

à equipe multidisciplinar e aos profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. Tem como objetivo abordar os 

procedimentos básicos para o planejamento, implementação e avaliação das Adaptações Curriculares 

(AC) voltadas para inclusão e aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. Constitui-se 

como o produto da pesquisa de dissertação intitulada Adaptação Curricular para a Inclusão do 

Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de caso da realidade no Campus Porto Seguro do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia. Para sua construção, foram 

considerados os resultados obtidos no supracitado estudo, o referencial teórico e os textos normativos 

que versam sobre inclusão e adaptação curricular na perspectiva inclusiva.  

Palavras-chave: Capacitação. Adaptação Curricular. Deficiência Intelectual.  
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TRAINING COURSE PROPOSAL: APPROACHES AND INSTRUMENTS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF CURRICULAR ADAPTATIONS AIMED FOR INCLUSION 

AND LEARNING OF THE STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILIT 
 

ABSTRACT 

The structuring of a single education model, which is capable of providing equal conditions for access 

and school learning, poses as a great challenge to educational systems. In the context of inclusive 

education, curriculum adaptation, foreseen as one of the ways to promote this pedagogical 

accessibility, it appears as a paradigm shift regarding the idea of the pre-formatted school curriculum, 

which disregards the context of the differences that make it up. In this sense, this educational product 

presents itself with a training proposal aimed at teachers, the multidisciplinary team and professionals 

working in the Coordination of Assistance to People with Specific Needs (CAPSN) of IFBA Campus 

Porto Seguro. Its objective is to address the basic procedures for planning, implementing and 

evaluating Curriculum Adaptations (CA) aimed at inclusion and learning for students with intellectual 

disabilities. It’s the product of the dissertation research entitled Curriculum Adaptation for the 

Inclusion of Students with Intellectual Deficit: a case study of the reality in Porto Seguro Campus of 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia. For its construction, the results 

obtained in the aforementioned study, the theoretical framework and normative texts that deal with 

inclusion and curriculum adaptation in the inclusive perspective were considered. 

Keywords: Training. Curriculum Adaptation. Intellectual Disability. 
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1 APRESENTAÇÃO  

A inclusão de estudantes com Deficiência Intelectual (EDI) nos sistemas de ensino configura-

se em um grande desafio para instituições e profissionais da educação envolvidos neste processo. A 

consolidação da inclusão escolar ocorre por meio de dois fatores centrais:  inserção das pessoas com 

deficiência em instituições regulares de ensino e promoção das condições de permanência e êxito 

destes sujeitos nestes espaços escolares.  

Os fatores supracitados se referem diretamente à uma diretriz da educação inclusiva, que é a 

garantia da acessibilidade pedagógica às pessoas com deficiência nos espaços escolares. Desta forma, 

ao afirmar que uma instituição de ensino promove a acessibilidade pedagógica, significa indicar que, 

para além da garantia da matrícula no ensino comum, estará assegurado também o pleno acesso ao 

currículo por meio de recursos específicos que sejam capazes de promover a aprendizagem. 

De acordo com Sassaki (2005, p. 23), uma escola acessível metodológica ou pedagogicamente 

é um espaço escolar: 

[...] sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo (adaptações curriculares, aulas 

baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, 

participação do todo de cada aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, 

novo conceito de educação, novo conceito de logística didática etc.), de ação 

comunitária (metodologia social, cultural, artística etc. baseada em participação 

ativa) e de educação dos filhos (novos métodos e técnicas nas relações familiares 

etc.).  

 

Durante o desenvolvimento do estudo, o qual analisou como estavam sendo realizadas as  

adaptações curriculares realizadas atualmente pelos professores dos EDI no Campus Porto Seguro. 

Na análise dos resultados da pesquisa a ausência de capacitação para o atendimento dos EDI apareceu 

entre os fatores limitadores para a inclusão e aprendizagem do referido público. Outra evidência 

presente na análise dos resultados diz respeito à ausência à inexistência de um fluxo sistematizado 

que aponte uma sequência de ações/ procedimentos que possam subsidiar tanto o corpo docente 

quanto à equipe multidisciplinar no planejamento, execução e acompanhamento das adaptações 

curriculares na perspectiva inclusiva.   

Faz-se oportuno destacar que a Política de Inclusão de Pessoa com Deficiência e outras 

Necessidades Específicas em âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, determina que: 

Art. 18 Com vistas à formação continuada dos professores deverão ser ofertados 

cursos de aperfeiçoamento em práticas pedagógicas inclusivas aos professores da 

sala de aula comum, por meio de convênios, parcerias, projetos de pesquisa e/ou 

extensão assessorados pelo setor específico de atendimento. (IFBA, 2017, p. 7). 
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Nesta perspectiva, a proposta do curso de capacitação intitulado “Abordagens e Instrumentos 

para Implementação das Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e Aprendizagem do 

Estudante com Deficiência Intelectual” tem como objetivo apresentar uma proposta com 

procedimentos básicos para o planejamento, implementação e avaliação das adaptações curriculares 

voltadas para inclusão e aprendizagem do EDI.  

A presente proposta constitui-se como o produto da pesquisa de dissertação intitulada 

Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de caso da 

realidade no Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia. 

Para sua elaboração, foram considerados os elementos concernentes aos dados coletados na pesquisa, 

especialmente no que tange aos eixos norteadores do estudo, quais sejam: concepção de inclusão, 

concepção de currículo, concepção de currículo na perspectiva inclusiva e práticas de AC voltadas 

para inclusão dos EDI. Outros dois elementos basilares deste produto dizem respeito aos fundamentos 

teóricos do objeto do estudo e aos marcos regulatórios que trazem a garantia à inclusão e a promoção 

da aprendizagem da pessoa com deficiência em âmbito nacional e institucional.  

O curso de capacitação proposto terá como público-alvo os docentes, a equipe multidisciplinar 

e os profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. 

Embora planejado com base nos dados coletados no Campus Porto Seguro, a proposta tem 

possibilidade de ser replicada em âmbito da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT), pois, conforme visto no referencial teórico discutido, as dificuldades enfrentadas para 

inclusão dos EDI são comuns à realidade da educação brasileira.  

Espera-se com este instrumento de formação continuada contribuir para o aperfeiçoamento 

das práticas pedagógicas utilizadas pelos profissionais da educação que atuam com os EDI, voltadas 

à inclusão e aprendizagem dos estudantes deste público. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PROPOSTA  

A concepção de Adaptação Curricular abordada no estudo que serviu de base para elaboração 

deste produto é norteada pela teoria histórico-cultural. Desenvolvida com base no materialismo 

histórico-dialético, traz o estudo do desenvolvimento cognitivo do sujeito sob uma ótica de relação 

com o meio social e com os estímulos adequados e capazes de atender às necessidades específicas do 

indivíduo. Na educação, os estímulos são traduzidos por meio de práticas pedagógicas 

individualizadas e sistematizadas que possam contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento 

das pessoas.  (VYGOTSKY, 1984).  

Vygotsky (1997), ao romper com o paradigma do determinismo biológico, aquele sustentado 

pelo enfoque clínico e atrela o desenvolvimento das funções psicológicas superiores do indivíduo tão 

somente às limitações biológicas, traz para o centro das discussões a dimensão social do 

desenvolvimento humano.  

Os princípios e fundamentos da defectologia em Vygotsky (1984)26 são alicerçados na ideia 

de que, assim como toda criança em cada uma de suas fases do desenvolvimento apresenta 

peculiaridades específicas, a criança com deficiência igualmente tem seu desenvolvimento marcado 

por diferenças advindas das especificidades estruturais, orgânicas e psicológicas. Neste sentido: 

A tese central da defectologia atual é a seguinte: todo defeito cria estímulos para 

elaborar uma compensação. Por isso, o estudo dinâmico de uma criança deficiente 

não pode limitar-se a determinar o nível e a gravidade da limitação, se não inclui 

obrigatoriamente a consideração dos processos compensatórios, substitutivos, 

estruturados e niveladores do desenvolvimento e da conduta da criança. 

(VIGOTSKI, 1997, p. 100 - tradução nossa). 

 

A Deficiência Intelectual, atualmente, é entendida, de acordo com a American Association on 

Intellectual and Developmental Desabilities – Associação Americana de Deficiência Intelectual e de 

Desenvolvimento - AAIDD (2010), a partir de uma concepção multidimensional, que a define como 

uma incapacidade marcada por limitações intelectuais, comportamentais e sociais. No contexto 

escolar, esse tipo de deficiência aparece com um dos maiores desafios no que diz respeito à inclusão 

educacional de pessoas com deficiência. Vygotsky (1984) concluiu que a deficiência intelectual é 

aquela presente no indivíduo cujo desenvolvimento intelectual se mostra atrasado e, por isso, no 

processo de aprendizagem, apresenta limitações em acompanhar o ritmo dos demais alunos. 

 
26 A defectologia em Vygotsky (1997), entendida hoje como a Educação Especial, se constitui em uma ciência 

que tem como tese básica a defesa de que a criança que tem seu desenvolvimento dificultado com deficiência 

não é menos desenvolvida que os seus pares considerados normais, mas se desenvolve de outro modo. Assim, 

a tarefa principal da defectologia de Vygotsky é encontrar um sistema de atividades positivas, teóricas e 

práticas que possibilitem o desenvolvimento e a humanização da pessoa com deficiência. (SIERRA e FACCI, 

2011, p. 132).  



151 

 

  

Entretanto, sem desconsiderar base biológica presente nesta deficiência, defende que a presença de 

estímulos nas mediações vivenciadas se constitui em um instrumento de compensação nivelador do 

desenvolvimento cognitivo:   

Considerada deste ponto de vista, a aprendizagem não é, em si mesma, 

desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança conduz 

ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, 

e esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a 

aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que se 

desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, mas formadas 

historicamente. (VYGOTSKY; LÚRIA e LEOTIEV, 2010, p. 115).  

A perspectiva pedagógica apresentada pela teoria histórico-cultural introduz o conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o qual consiste, de acordo com Vygotsky, Lúria e Leotiev 

(2010 p. 18), na "distância entre o nível de desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial". 

Abre-se, então, um leque de possibilidades de mediação pedagógica com base em instrumentos 

didáticos capazes de promover o avanço no desenvolvimento da aprendizagem. O trabalho 

pedagógico baseado na ZPD traz para o cenário educacional novas formas de ensinar e aprender.  

As políticas que norteiam a educação das pessoas com deficiência apontam estratégias para 

promoção do acesso ao currículo, as quais se constituem no que chamamos de Adaptações 

Curriculares (AC). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, as AC são concebidas 

como:  

[...] medidas pedagógicas adotadas em diversos âmbitos: no nível do projeto 

pedagógico da escola, da sala de aula, das atividades e, somente quando 

absolutamente necessário, aplicam-se ao aluno individualmente. Visam ao 

atendimento das dificuldades de aprendizagem e das necessidades especiais dos 

educandos e ao favorecimento de sua escolarização. Consideram os critérios de 

competência acadêmica dos alunos, tendo como referência o currículo regular e 

buscam maximizar as suas potencialidades, sem ignorar ou sublevar as limitações 

que apresentam e suas necessidades especiais. (BRASIL, 2003, p. 53). 

Neste modelo educacional inclusivo, as adequações curriculares resultam de critérios 

sistematizados que definem o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, além de indicar 

se os recursos utilizados são capazes de promover a inclusão e aprendizagem do estudante com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE).  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

em seu artigo 27, inciso V, determina a:  

Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o 

acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. 

(BRASIL, 2015) 
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  Em 2017, o IFBA deu um grande passo no processo de inclusão, ensino e aprendizagem dos 

estudantes com o NEE. Por meio do Conselho Superior foi aprovada a Resolução nº 30, de 12 de 

dezembro de 2017, que instituiu a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras 

Necessidades Específicas em âmbito do IFBA e traz em seu bojo as diretrizes para promoção dos 

diversos tipos de acessibilidade, dentre elas a acessibilidade pedagógica.  

A normativa determina que: 

Art.7º - Devem estar assegurados aos discentes com Necessidades Educacionais 

Específicas, adaptações/flexibilizações dos currículos, projetos e práticas docentes, 

garantindo o pleno acesso dos estudantes, assim como o atendimento voltado para 

sua capacidade de aproveitamento e às especificidades de cada um [...]. (IFBA, 2017, 

p. 4).  

    A referida política evidencia o currículo na sua perspectiva inclusiva e indica adaptações de 

recursos, métodos, temporalidade curricular, equipamentos, além de incluir um rol de direitos aos 

estudantes com NEE, de modo a garantir todo acompanhamento pedagógico necessário para inclusão 

efetiva desses estudantes.  

Hoje, quatros anos após a aprovação desta política, é possível visualizar as limitações quanto 

à implementação das diretrizes propostas. A norma é uma ferramenta que não se encerra nela própria, 

por isso é iminente a necessidade de construção de documentos que deem um suporte aos 

encaminhamentos práticos essenciais para promover as adaptações curriculares necessárias para o 

acesso, permanência e êxitos dos estudantes com NEE.    

Face ao exposto, a formação continuada dos profissionais que lidam diretamente com os 

estudantes com NEE traz para o cenário institucional uma ferramenta de gestão capaz de promover o 

amadurecimento de conceitos e práticas inclusivas que podem contribuir para o aprimoramento da 

atuação docente e para subsidiar a equipe multidisciplinar na implementação de ações necessárias ao 

acompanhamento pedagógico dos EDI.  

No próximo tópico, apresenta-se a proposta do curso de capacitação, trazendo os conteúdos 

elencados para a capacitação com foco na AC, a elaboração da proposta aborda, além dos conteúdos 

programáticos, elementos evidenciados no estudo desenvolvido.    
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3 A PROPOSTA DO CURSO 

A proposta do curso de capacitação - “Abordagens e Instrumentos para Implementação das 

Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e Aprendizagem do Estudante com Deficiência 

Intelectual”- apresenta os conteúdos, estratégias e instrumentos para implementação das adaptações 

curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem do EDI. 

Os dados obtidos no estudo, o qual resultou nessa produção técnica, evidenciaram fatores 

limitadores do processo de inclusão e aprendizagem dos EDI. Deste modo, no processo de concepção 

da proposta aqui apresentada, busca-se trazer elementos que fossem capazes de mitigar as 

dificuldades encontradas pelo corpo docente e equipe multidisciplinar do Campus Porto Seguro.  

Os resultados da análise dos dados trouxeram à tona a ausência de um fluxo sistematizado 

para organização do trabalho pedagógico no que tange à adoção dos procedimentos básicos para o 

planejamento, execução e acompanhamento das adaptações curriculares na perspectiva inclusiva. 

Neste cenário, a ausência de formação continuada ou pedagógica aparece na pesquisa como um 

elemento dificultador para o enfrentamento dos desafios inerentes à inclusão dos estudantes com 

NEE. Outro dado que balizou a elaboração desta proposta diz respeito à fragilidade Política de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Necessidades Específicas em Âmbito do IFBA, tendo em 

vista que o estudo27 mostrou que as diretrizes constantes da normativa necessitam de instrumentos 

didáticos-pedagógicos necessários para orientação quanto às adaptações curriculares necessárias à 

inclusão e aprendizagem do estudante com DI. 

A proposta apresenta um plano de Curso de Capacitação dividido em 2 (dois) módulos, com 

carga horária total de 30 (trinta) horas, distribuídas em 24 (vinte e quatro) horas presenciais, as quais 

serão distribuídas em 6 (seis) encontros e 6 (seis) horas de atividades assíncronas em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Os conteúdos a serem trabalhados em cada encontro, bem como a metodologia e material 

propostos, foram pensados para serem aplicados por formadores/multiplicadores, preferencialmente, 

os pedagogos e docentes da área de educação inclusiva com atuação na Rede Federal de Educação 

Profissional Tecnológica. Todavia, por ser a adaptação curricular na perspectiva inclusiva, um tema 

de grande relevância para o entendimento das questões que envolvem o currículo e a sua relação com 

o processo de inclusão, permanência e êxito dos EDI, acredita-se que o presente produto pode ser 

aplicado em outras realidades e contextos educacionais. 

 
27 Os dados  referentes à análise dos documentos norteadores voltados à inclusão existentes no IFBA foram apresentados 

no item 6.2.5 do estudo referenciado.   
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Destacamos que a proposta apresentada foi validada por 3 (três) especialistas da área de 

adaptação curricular e atuantes no IFBA. Os profissionais escolhidos acumulam experiência como 

pesquisadores da área de educação inclusiva, formadores de professores na perspectiva inclusiva e 

elaboradores de políticas institucionais voltadas para a inclusão de estudantes com NEE. Eles foram 

responsáveis pela análise e validação, por meio de critérios pré-estabelecidos contidos em formulário 

de validação específico (Apêndice L). 

A seguir, os quadros 1, 2, 3 e 4 apresentam a estrutura sistematizada de cada módulo com a 

especificação do conteúdo programático, da metodologia proposta, recursos necessários, indicação 

de material de apoio e referências a serem utilizadas. Esta proposta também encontra-se disponível 

em versão diagramada e pode ser acessada por meio do link a seguir: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602336. 

Figura 1:  Capa da proposta de curso de capacitação em versão diagramada 

 

Fonte: As autoras. 

 

3.1 O PLANO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Quadro 1 - Identificação da proposta de formação continuada  

IDENTIFICAÇÃO  

Proposta de Formação Continuada: Abordagens e instrumentos para implementação das 

adaptações curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem do estudante com deficiência 

intelectual.  
 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602336
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Modalidade de Oferta: Semipresencial 

 
Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle 

 

Público-alvo: Docentes, a equipe multidisciplinar e os profissionais lotados na Coordenação de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. 
Carga-horária: 30h 
Objetivo Geral: apresentar uma proposta de implementação de procedimentos básicos para o 

planejamento, implementação e avaliação das adaptações curriculares voltadas para inclusão e 

aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual (EDI).  

 
Fonte: As autoras. 

 

Quadro 2 - Orientações gerais para implementação da proposta  

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO DO CURSO 

1. A proposta foi elaborada indicando atividades síncronas e assíncronas, por isso recomenda-se 

o cadastramento do curso em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Este espaço servirá para apoiar o curso presencial e desenvolver atividades assíncronas 

planejadas. Terá por objetivo principal ser um ambiente de construção do conhecimento, por 

meio de indicações de leituras, do desenvolvimento de atividade de produção textual, de 

interatividade (fórum, chat e mensagens) organizada pelo formador para os participantes do 

curso. 

O IFBA possui a plataforma Moodle, a qual é utilizada na oferta de cursos, disciplinas e 

atividades ministrados na modalidade de Ensino a Distância (EAD) ou semipresencial. O 

cadastro nesta plataforma pode ser realizado por meio do link a seguir: 

https://moodle2.ifba.edu.br/. 

 

2. Abertura do curso ocorrerá no AVA e o formador deve elaborar um texto de boas-vindas e 

proceder com a proposição das seguintes atividades: 

a) Propor aos participantes que façam uma breve apresentação ao grupo utilizando o aplicativo 

Padlet. Ex: https://padlet.com/elislopesifba/7e0vr2o0i7n78ake  

b) Aplicação de um questionário aos participantes para sondagem acerca dos conteúdos 

norteadores do curso. (Apêndice A). O questionário deve ser elaborado no Google Forms e o 

link informado no AVA. 

https://docs.google.com/forms/u/0/https://docs.google.com/forms/u/0/.  

c) Responda com uma palavra qual seu sentimento ao ser informado que terá um estudante com 

Deficiência Intelectual (DI) em sua turma. Os participantes devem responder por meio de um 

link criado no aplicativo mentimenter, o qual pode ser acessado no endereço a seguir: 

https://www.mentimeter.com/features/word-cloud.  As respostas gerarão uma nuvem de 

palavras. 

Obs.: Caso seja membro da equipe multidisciplinar, responda como se sente ao ser 

informado(a) que um estudante com DI será matriculado na instituição.   

 

3.  É importante que o formador poste, no quadro de avisos do AVA, quais serão os textos que 

precisarão ser lidos antes do primeiro encontro. 

4. O formador pode abrir um espaço específico no AVA para sugestões de filmes e textos para 

aprofundamento do tema. Cada sugestão deve indicar uma questão norteadora ou uma reflexão 

acerca do tema. 

https://moodle2.ifba.edu.br/
https://padlet.com/elislopesifba/7e0vr2o0i7n78ake
https://docs.google.com/forms/u/0/https:/docs.google.com/forms/u/0/
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
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5. A abertura do fórum deve ocorrer uma semana antes do primeiro encontro presencial. No AVA, 

devem estar contidos o plano do curso, cronograma dos encontros presenciais e a indicação das 

referências e links dos textos que serão utilizados no curso.  

6. Para realização do seminário, que ocorrerá no encontro VI, será necessário que o formador entre 

em contato com docentes ou técnicos-administrativos lotados no Campus que já ministraram aula 

para EDI e/ou tenham desenvolvido projetos que envolvessem esses estudantes. Durante o estudo, 

ocorreram vários relatos de experiências tidas como exitosas e que foram realizadas pelo corpo 

docente do Campus.  

 

Fonte: As autoras. 

 
Quadro 3 - Proposta para aplicação do Módulo I 

MÓDULO I -  ADAPTAÇÃO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO DE 
INCLUSÃO E APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE COM DI 

 
Carga-horária: 15h  
Ementa: Evolução Conceitual da Deficiência intelectual (DI). Contribuições de Vygotsky para  

educação de pessoas com DI. Currículo escolar; Adaptação Curricular (AC) na perspectiva inclusiva. 

Bases legais e conceituais da AC. Tipos e níveis de Adaptação Curricular (AC). 

 

Conteúdo Programático:  
 

1. Evolução conceitual da DI 

2. Contribuições de Vygotsky para  a educação de pessoas com DI 

3. AC na perspectiva inclusiva 

○ 3.1 Base Conceitual:  

Definição de Currículo 

Definição de AC 

○ 3.2 Base Legal:  

Marcos regulatórios nacionais e institucionais que garantem o direito à acessibilidade 

pedagógica por meio de adaptações no currículo escolar ao estudante com deficiência 

Intelectual.  

4. Tipos e Níveis de AC 

Objetivos  
  

● Apresentar a evolução conceitual da DI;  

● Abordar as contribuições da teoria histórica-crítica Vygotskiana para a educação de pessoas 

com DI; 

● Apresentar as bases legais e conceituais da AC na perspectiva inclusiva; 

● Desenvolver a concepção de inclusão e AC na perspectiva inclusiva; 

● Apresentar os tipos e níveis de AC. 

 
●  Encontro I- Carga-horária: 4h 

 
Metodologia/estratégias 
 
1º momento 
Tempo: aproximadamente 15 min 

 

Acolhimento e abertura do curso:  
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- Apresentação do formador; 

- Apresentação do curso como um produto educacional, resultante de um estudo realizado no 

programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional Tecnológica do IFBA;  

- Apresentação dos objetivos e estrutura do curso; 

- Apresentar o objetivo do encontro I. 

 

2º momento  

Tempo: aproximadamente 30 min 

Roda dialógica  

 

- Projetar aos participantes uma nuvem de palavras que resultaram da questão respondida no 

fórum; 

- Explorar as palavras destacadas e realizar uma reflexão provocando os participantes a expressar 

o motivo dos sentimentos indicados no fórum.  

 

3º momento  
Tempo: aproximadamente 30 min 

Roda dialógica  

 

- O formador deve fazer a exposição do texto a seguir, realizar uma reflexão a partir das questões 

norteadoras e, em seguida, aplicar a atividade colaborativa.  

 

Texto: Receita de inclusão? 

Link: https://diversa.org.br/artigos/receita-de-inclusao/ 

 

Questões norteadoras:  

 

a) Vocês concordam com a ideia trazida pelo texto? Sim ou não? Por quê? 

b) Quando falamos de inclusão, podemos dizer que temos receitas ou caminhos? 

 

3º momento  
Tempo: aproximadamente 60 min 
Atividade colaborativa 

 

- O formador deve dividir os participantes em grupos de 3 a 5 pessoas e propor que, em uma 

cartolina, desenhem uma estrada contendo elementos que reflitam os caminhos/estradas para a 

inclusão e aprendizagem do EDI. Este caminho/estrada deve conter quebra-molas, curvas, 

placas sinalizadoras, ladeiras e outros elementos que os participantes queiram acrescentar. 

Após a conclusão da ilustração, os grupos devem apresentar e apontar as justificativas para os 

elementos incluídos.  

 

4º momento  

Tempo: aproximadamente 90 min 

Atividade colaborativa  

Conteúdo explorado: Evolução conceitual da DI 

 

- Para realização da atividade, será necessário que todos os participantes tenham lido o texto a 

seguir: “Deficiência Intelectual Em Perspectiva: Concepções e Evolução Conceitual”. 

Link:https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506.  

- Para abordar este tema de forma dialogada e interativa, formador utilizará um papel 

madeira e nele indicará todos os anos em que houve alguma mudança conceitual da 

DI. Todas as definições utilizadas para as pessoas com DI serão escritas em tiras de 

papel e entregues a alguns participantes selecionados aleatoriamente.   

https://diversa.org.br/artigos/receita-de-inclusao/
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506
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- Na sequência, o formador indicará o ano e o participante que tem a nomenclatura 

correta apensará ao cartaz, expondo as motivações biológicas e sociais para alteração. 

Ex.: 1937 - estado de desenvolvimento mental incompleto de tal tipo e grau que 

tornava o indivíduo incapaz de se adaptar ao ambiente normal de forma a manter uma 

existência independente supervisão, controle e suporte externo.  

- Ao final, o formador indicará as cinco dimensões que devem ser consideradas na 

especificação desta deficiência, segundo a AAIDD, e explicará cada uma delas e 

completará a disposição do cartaz apensando as tiras de papel com os nomes das 

dimensões.  

 
6º momento:  
Tempo:  aproximadamente 15 min 

 

- Cartão de saída: os participantes devem registrar, em instrumento específico, a resposta da 

seguinte pergunta:  

O que aprendi hoje que não sabia antes?  

- Indicação dos conteúdos do encontro II e orientação para realização da atividade assíncrona 

I. 

- Indicação da leitura do texto que será debatido no 2º momento do encontro II. 

- Encerramento  

 

 

Atividade assíncrona I 
Tempo: 1h 

- Assista ao curta “Acessibilidade é tudo”. 

Link:https://www.facebook.com/professoraee2016/videos/210016973449538/ 

- No AVA, em espaço indicado pelo formador, cada participante deve registrar a relação 

existente entre o conteúdo do vídeo e a concepção de currículo adaptado. 

 
 
Recursos Necessários: Notebook/computador de mesa, projetor, cartolina, papel madeira e papel 

ofício.  

● Encontro II - 4h  
 
Metodologia/estratégias  

 
1º momento 
Tempo: aproximadamente 15 min 

Acolhimento: 

- Feedback dos conteúdos ministrados no encontro I; 

- Apresentar os objetivos do encontro. 

   

2º momento  
Tempo:  aproximadamente 60 min 

Roda dialógica I 

Conteúdo a ser explorado: Contribuições de Vygotsky para educação de pessoas com deficiência 

intelectual. 

 

O formador deverá iniciar este momento com a exibição do curta “Aprender a aprender” e, em seguida, 

propor uma reflexão a partir da questão norteadora:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GvsEqthCTxU- 

 

Questão norteadora:  

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


159 

 

  

Que relação é possível fazer entre o conteúdo do curta e o papel de mediação do professor com foco 

nas limitações dos estudantes?  

 

Dando continuidade à exploração do conteúdo, o formador deve abordar as principais ideias do texto 

abaixo e propor uma reflexão a partir da questão norteadora. A leitura do texto deve ser realizada 

previamente.  

 

Texto: “A educação de pessoas com deficiência intelectual: aprendizagem promove 

desenvolvimento”. 

Link: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/download/4043/3310. 

Questões norteadoras: 

a) Que caminhos a teoria vigotskyana e o resultado dos estudos em defectologia nos mostram 

para o rompimento do determinismo biológico relacionado à aprendizagem dos EDI? 

b) A partir dessa discussão retorne a sua estrada/caminhos. O que acrescentaria? O que retiraria?  

 

3º momento 
Exposição dialogada 

Tempo:  aproximadamente 60 min 

Aula expositiva dialogada a partir de projeção de slides  

Conteúdo explorado: Adaptação curricular na perspectiva inclusiva 

. 

- O formador deverá iniciar a abordagem do tema trazendo para o grupo uma coletânea das 

concepções de currículo e AC na perspectiva inclusiva indicadas pelos participantes no 

questionário inicial (Apêndice A deste produto educacional). 

- Em seguida, o formador deve realizar uma aula expositiva abordando os conteúdos a seguir: 

a) Base Conceitual da AC: 

b) Definição de currículo e Definição de AC. 

 

Textos de referência para elaboração dos slides: 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares, 1998 

Link: http://www.histoecultura.com.br/bibliotecavirtual/5%20PCN2-18necessidades.pdf .  

A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações curriculares.  

Link: https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf . 

Estratégias Para a Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais no Ensino Regular. 

Link:http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_uel

_edespecial_md_esther_lopes.pdf. Acesso em: 10 set. 2018. 

4º Momento  
Atividade colaborativa  

Tempo:  aproximadamente 90 min 

Conteúdo explorado: Adaptação curricular na perspectiva inclusiva 

- O formador deve formar grupos de 3 a 5 participantes e propor que os grupos definam a 

ideia/concepção de currículo tradicional e a ideia/concepção do currículo na perspectiva 

inclusiva que possuem; 

- Na sequência, cada grupo deve expor, por meio de ilustração, as duas ideias definidas; 

- Após a conclusão da ilustração, os grupos devem apresentar e apontar as justificativas para os 

elementos incluídos.  

 

5º momento 

Tempo:  aproximadamente 15 min 
 

- Cartão de saída: os participantes devem registrar em instrumento específico a resposta da 

seguinte pergunta:  

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/download/4043/3310
http://www.histoecultura.com.br/bibliotecavirtual/5%20PCN2-18necessidades.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_uel_edespecial_md_esther_lopes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_uel_edespecial_md_esther_lopes.pdf
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O que aprendi hoje que não sabia antes?  

- Indicação dos conteúdos do encontro III e os textos de referência. 

-  Orientação para realização da atividade assíncrona II. 

- Encerramento  

 

Atividade assíncrona II 
 Tempo: 1h  

- Assista ao curta “Borboletas de Zagorsk”. O   documentário apresenta a experiência de uma 

escola russa com crianças surdas e cegas inspirado nos estudos de defectologia realizados por 

Vygotski. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=KxEaHMxi7wE. 

- Responda aos apontamentos abaixo: 

a) Comente sobre a importância da mediação para inclusão e aprendizagem de pessoas com 

NEE.  

b) Você considera que haveria alguma diferença da mediação para pessoas com DI?’ 

 

Recursos Necessários: Notebook ou computador de mesa, cartolina, piloto, giz de cera e projetor. 
● Encontro III - 4h  

 
Metodologia/estratégias  
 
1º momento 
Tempo:   aproximadamente 15 min 

Acolhimento: 

- Feedback dos conteúdos ministrados no encontro II; 

- Apresentar os objetivos do encontro. 

   

2º momento  
Tempo:  aproximadamente 90 min 

Atividade colaborativa I 

Apresentação do Texto narrado em vídeo: Quando a escola é de vidro - Ruth Rocha. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V3Hvy85Rxbg 

Após a exibição do vídeo, o formador deve dividir a sala em dois grupos e solicitar que eles organizem 

uma apresentação teatral com o enredo e personagens do texto. Para facilitar a execução da atividade, 

os grupos devem receber uma versão impressa do texto. Cada equipe, após se apresentar, responderá 

às seguintes questões norteadoras:  

a) Que relação é possível fazer entre o modelo da escola de vidro e a concepção de currículo 

tradicional?  

b) Que concepção de inclusão possuía a escola de vidro? 

 
3º momento  
Tempo: aproximadamente 60 min 

Atividade colaborativa  

Exposição dialogada 

Conteúdo a ser explorado: Base Legal da AC - Marcos regulatórios nacionais e institucionais que 

garantem o direito à acessibilidade pedagógica por meio de adaptações no currículo escolar ao EDI.  

- O formador deve apresentar um quadro (Apêndice B deste Produto Educacional) com a 

indicação das legislações e documentos abaixo indicados.  

a) Constituição Federal - 1988 - 

b) Declaração de Salamanca - 1994  

c) Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 

d) LDB – Leis de Diretrizes e Bases 9394/96  

e) Política Nacional de Educação Especial  

f) MEC - Lei Brasileira de inclusão - 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=KxEaHMxi7wE
https://www.youtube.com/watch?v=V3Hvy85Rxbg
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g) Decreto Nº 10.502, de 30 de Setembro de 2020 

 

- O quadro deve conter uma coluna com número da lei ou nome do documento normativo e outra 

coluna com a especificação do ementário ou objetivo do documento; 

- O formador deve dividir os participantes em grupos e atribuir uma norma ou documento para 

cada um dos grupos. Cada grupo deve localizar as garantias de práticas pedagógicas 

diferenciadas contidas em cada um dos documentos analisados. Em seguida, cada grupo deve 

escolher um relator para apresentar o resultado da análise realizada, conforme exemplo no 

Apêndice C deste Produto Educacional. 

  

4º momento 
Tempo: aproximadamente 45 min 
Exposição dialogada  

Conteúdo a ser explorado: Tipos e níveis de adaptação curricular  

 

- O formador deve apresentar um quadro com tipificação e níveis das AC, buscando abordar 

seus conceitos e implicações. 

 

Material indicado para exploração do conteúdo: 

 Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola - Alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 Link: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf .  

 

6º momento:  
Tempo: aproximadamente 15 min 

 

- Cartão de saída: os participantes devem registrar, em instrumento específico, a resposta da 

seguinte pergunta:  

O que aprendi hoje que não sabia antes?  

- Encerramento.  

 

Atividade assíncrona III 
Tempo: 1h 

- Os participantes devem assistir ao curta “Cordas”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MJep2hMJV38 

- Inspirados na história dos personagens Maria e Nicolás, os participantes devem sugerir pelo 

menos duas ações que podem contribuir com a sensibilização da comunidade acadêmica para 

o acolhimento dos EDI que podem ser realizadas pelos profissionais dos Campus. A sugestão 

deve indicar: 

a) Ação/atividade 

b) Profissionais/Setores responsáveis pela execução 

c) Público-alvo (gestores, docentes, discentes, terceirizados, técnicos- administrativos etc.). 

 
 
Recursos necessários: Notebook ou computador de mesa, projetor, texto impresso. 

Referências dos textos indicados para aplicação do curso  
 

BRASIL. Ministério da Educação/ SEESP. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 
Curriculares, 1998. Disponível em: http://www.histoecultura.com.br/bibliotecavirtual/5%20PCN2-

18necessidades.pdf . Acesso em: 12 jul. 2021. 

BRASIL. Ministério da Educação/CENESP. Política Nacional de Educação Especial. Brasília, 

1994. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 05 

jan. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.502-2020?OpenDocument
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf
http://www.histoecultura.com.br/bibliotecavirtual/5%20PCN2-18necessidades.pdf
http://www.histoecultura.com.br/bibliotecavirtual/5%20PCN2-18necessidades.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
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BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 

24 dez. 2018. 

 

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a convenção internacional sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
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BRASIL. Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação 

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm. Acesso em: 20 jun. 

2020. 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. Disponívelem: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.
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https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf 

 

LOPES, E.. Adequação curricular: um caminho para a inclusão do aluno com deficiência 

intelectual. Londrina, 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Estadual de 

Londrina, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Disponível em: 

http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2010/2010%20-

%20LOPES,%20Esther.pdf. Acesso em: 12 jul. 20021 
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Alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Especial, C327 2000. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf . Acesso em: 12 jul. 2021 

 

SALAMANCA. Declaração de Salamanca. Salamanca, 1994. Disponível em: 

http//www.declaracaosalamanca.com.br.htm. Acesso em: 20 nov. 2020. 

SIERRA, D. B.; FACCI, M. D. A educação de pessoas com deficiência intelectual: aprendizagem 

promove desenvolvimento. Revista Educação em Questão, Natal, v. 40, n. 26, p. 128-150, jan./jun. 

2011 https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/download/4043/3310. Acesso em: 12 jul. 

2021.  

 

Indicações de referências suplementares  

AAIDD - American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Definition of 
intellectual disability. Disponível em: http://www.aaidd.org/intellectualdisability/definition/faqs-

on-intellectual-disability. Acesso em: 18 dez. 2019. 

ALMEIDA, M. A. Apresentação e análise das definições de deficiência mental propostas pela  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm
https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2010/2010%20-%20LOPES,%20Esther.pdf
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2010/2010%20-%20LOPES,%20Esther.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/download/4043/3310
http://www.aaidd.org/intellectualdisability/definition/faqs-on-intellectual-disability
http://www.aaidd.org/intellectualdisability/definition/faqs-on-intellectual-disability
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AAMR – Associação Americana de Retardo Mental de 1908 a 2002. Revista de Educação da 
Universidade Católica de Campinas, nº 16, São Paulo, p. 33-48, junho de 2004. Disponível em: 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/284 . Acesso em:  

MAFEZONI, A. C.; CÉSAR, T. M. de A.;  SOUZA, D. S. de. Deficiência intelectual em 

perspectiva: concepções e evolução conceitual. Comunicações Piracicaba : v. 27 , n. 3. P. 143-161. 

set-dez. 2020. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506. Acesso em: 22 de jul. 2021.  

Indicação do Formador 
 Filme “Como estrelas na terra, toda criança é especial”.  

O filme conta a história de um menino que apresenta distúrbio de aprendizagem, mas sua família e a 

escola por desconhecimento não conseguem intervir na dificuldade do estudante.  Posteriormente, a 

partir de práticas  pedagógicas diferenciadas foi possível a facilitação da aprendizagem do estudante.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4.  

 

- Após assistir ao filme, os participantes devem responder ao seguinte questionamento no fórum:  

Que adaptações curriculares foram implementadas com objetivo de promover a inclusão e 

aprendizagem do estudante com distúrbio de aprendizagem?  
Fonte: as autoras 

 
Quadro 4 - Proposta para aplicação do módulo II  

 
MÓDULO II - ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA INCLUSÃO E APRENDIZAGEM DO 

ESTUDANTE COM DI NO IFBA: UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL   

Carga-horária: 15h 

Ementa: Estratégias e instrumentos para a sistematização e integração das ações inclusivas voltadas aos 

Estudantes com Deficiência Intelectual (EDI). O Atendimento Educacional Especializado (AEE) como 

instrumento de inclusão e aprendizagem do EDI. Fluxos procedimentais para o planejamento, 

implementação e acompanhamento da Adaptação Curricular (AC) voltadas ao EDI. Certificação 

diferenciada do EDI na Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica. 
Conteúdo Programático:  
 

1. A política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Necessidade Específica em 

Âmbito do IFBA (Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017); 

2. O papel do Professor de AEE no processo de adaptação curricular para estudantes com 

DI; (Resolução CNE Nº 04/2009); 

3. Instrumentos didático-metodológicos para o planejamento e acompanhamento das 

Adaptações Curriculares voltadas à inclusão e aprendizagem do Estudante com DI; 

3.1 Plano Educacional individual - PEI. 

3.2 Relatório de Desenvolvimento Individual - RDI. 

4. Fluxo procedimental para o planejamento, implementação e avaliação das AC voltadas 

à inclusão do estudante com DI no IFBA; 

5. Certificação por Terminalidade específica e Certificação diferenciada do EDI na Rede 

Federal de Educação Profissional Tecnológica: Procedimentos para sua 

operacionalização.  

 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/284
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/article/view/4410/2506
https://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4
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Objetivos  
  

● Fornecer orientações quanto aos procedimentos básicos para inclusão e acessibilidade 

dos EDI possíveis de serem adotados pelos profissionais lotados na Coordenação de 

Atendimento à Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e docentes do Instituto 

Federal de Educação da Bahia;   

● Apresentar e discutir o papel do Professor de AEE no processo de AC para os EDI; 

● Orientar quanto aos mecanismos de acompanhamento, sistematização e avaliação das 

AC voltadas aos EDI; 

● Abordar a proposta de Certificação diferenciada do EDI e suas implicações. 

 
●  Encontro IV - Carga-horária: 4h 

 
Metodologia/estratégias:  

 
1º momento 
Tempo: aproximadamente 15 min 

 

Acolhimento:  

- Feedback dos conteúdos ministrados no encontro III; 

- Abertura do módulo II: apresentar o tema, objetivos e metodologia; 

- Apresentar os objetivos do encontro IV. 

 

2º momento 
Tempo: aproximadamente 30 min 

 

Roda dialógica I 

- O formador deve exibir o vídeo a seguir e, em seguida, propor uma reflexão a partir da questão 

norteadora.   

- Exibição do vídeo “A história do porco espinho”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU.  

 

- Questão norteadora: 

a) O que possibilitou a inclusão do porco espinho no mesmo espaço dos outros bichos? 

b) Que relação é possível estabelecer entre o vídeo e a educação na perspectiva inclusiva?  

Na sequência, o formador deve apresentar um quadro (ou sequência de falas) com as principais 

dificuldades na implementação da AC apontadas pelos participantes no questionário de sondagem 

preenchido no início do curso (Apêndice A) e propor uma discussão a partir dos aspectos indicados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU
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3º momento 

Tempo: aproximadamente 90 min 

Atividade colaborativa I  

Conteúdo a ser explorado:  

A política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Necessidade Específica em Âmbito do IFBA 

(Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30/2017). 

 

Material indicado para exploração do conteúdo: 

Documento:  Resolução/CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017. Aprova a Política de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA. 

Link:https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-

inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view  

 

- O formador deve apresentar a Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 30 (art. 5º ao art. 34), fazer uma 

contextualização do objetivo da norma e apresentar a sua estrutura; 

-  Em seguida, o formador deve dividir os participantes em 2 (dois) grupos. Cada grupo fará a 

leitura compartilhada do capítulo acessibilidade pedagógica da Resolução/ CONSUP/IFBA Nº 

30 (art. 5º ao art. 34);  

- Um grupo deverá identificar as diretrizes para implementação das AC não significativas ou de 

pequeno porte e o outro identificar as diretrizes para implementação das AC significativas ou 

de grande porte. Cada diretriz deverá ser identificada conforme os tipos de AC (no Apêndice 

H encontra-se o quadro preenchido a ser utilizado pelo formador); 

- Após o preenchimento do quadro, cada grupo apresentará o resultado da análise.; 

- Durante a apresentação, o multiplicador deve fazer intervenções no sentido de confirmar ou 

corrigir as relações de tipologias indicadas.  

 

4º Momento  
Tempo: aproximadamente 60 min 

Roda de conversa 

Conteúdo a ser explorado:  

O papel do Professor de AEE no processo de adaptação curricular para estudantes com DI; (Resolução 

CNE Nº 04/2009 e Decreto 7.611 de 17 de Novembro de 2011). 

 

Material indicado para exploração do conteúdo: 

Link: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. 

Documento:  Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de Setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica 

Link:  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. 

Documento: Decreto 7.611 de 17 de Novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências.  

Link:: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm. 

 

- O formador deve convidar o professor de AEE do Campus para falar sobre a atuação deste 

profissional e seu papel para promoção da inclusão e aprendizagem do EDI. Caso o Campus 

não possua este profissional, o formador deverá convidar um professor de AEE com atuação na 

rede estadual ou municipal. 

- O professor de AEE deve ser orientado a explorar as diretrizes trazidas na Resolução nº 4, de 2 

de outubro de 2009, que Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

 

5º momento 

Tempo: aproximadamente 30 min 

Exposição dialogada 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
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Conteúdos a serem explorado:  

Instrumentos didático-metodológicos para o planejamento e acompanhamento das Adaptações 

Curriculares voltadas à inclusão e aprendizagem do Estudante com DI; 

 

- O formador deve conceituar e apresentar os modelos dos documentos a seguir:  

 

a) Plano Educacional individual - PEI (Apêndice D deste produto educacional) 

b) Ficha de avaliação individual (Apêndice E deste produto educacional) 

c) Ficha de avaliação de habilidades adquiridas (Apêndice F deste produto educacional)  

d) Relatório de Desenvolvimento Individual (Apêndice G deste produto educacional) 

 

Material de apoio: 

Texto: Como elaborar um Plano Educacional Individualizado.  

Link: <http://carlaulliane.com/2016/plano-educacional-individualizado-como-elaborar-um-pei/>.   

Texto: Adaptações Curriculares para Alunos com Dificuldades Específicas de Aprendizagem: 

possibilidades para um processo de educação inclusiva. 

Link:: https://cta.ifrs.edu.br/livro-reflexoes-sobre-o-curriculo-inclusivo/.  

 

6º momento 
Tempo: aproximadamente 15 min 

- Cartão de saída: os participantes devem registrar, em instrumento específico, a resposta da 

seguinte pergunta:  

O que aprendi hoje que não sabia antes?  

- Indicação dos conteúdos do 4º encontro e orientação para realização da atividade assíncrona IV. 

 

Atividade assíncrona IV 
Tempo: 1h  

 

Mapeamento de barreiras pedagógicas à inclusão do EDI 

- Cada participante do curso deve mapear pelo menos 3(três) barreiras pedagógicas que impedem 

a inclusão, a aprendizagem e o êxito do EDI. Para cada barreira, o participante proporá uma 

adaptação curricular, classificando-a quanto ao seu tipo e nível. A atividade deve ser inserida 

no AVA na forma de quadro com a disposição dos itens: barreiras, adaptação/ões sugerida/as, 

tipo de AC e nível de AC; 

- O formador deve selecionar e apresentar algumas situações mapeadas e os tipos e níveis de AC 

sugeridos pelos participantes e apresentar no 2º momento do encontro V.  

  

Material de apoio:  

Texto: A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações curriculares. 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf. 

 

Documento: Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola - 

Alunos com necessidades educacionais especiais.  

Link: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf.  

 

Recursos Necessários: Notebook/computador de mesa, projetor, papel ofício e modelos de formulários 

impressos.  
 

● Encontro V - Carga-horária: 4h  
 

https://cta.ifrs.edu.br/livro-reflexoes-sobre-o-curriculo-inclusivo/
https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf


167 

 

  

Metodologia/estratégias:  
 
1º momento:  
Tempo: aproximadamente 15 min 

 

Acolhimento:  

- Feedback dos conteúdos ministrados no encontro IV; 

- Apresentar os objetivos do encontro V. 

-  

2º momento  
Tempo: aproximadamente 30 min 

Roda Dialógica 

 
O formador deve apresentar e discutir algumas barreiras pedagógicas mapeadas pelos participantes e os 

tipos e níveis de AC sugeridos na atividade assíncrona IV.  

 

3º momento  
Tempo:  aproximadamente 120 min 

Oficina 

Conteúdo a ser explorado: Plano Educacional Individual - PEI (Apêndice D deste produto 

educacional) 

 

- O formador deve dividir os participantes em 2 (dois) grupos. É recomendável que,  dentre os 

participantes,  pelo menos um seja membro da equipe multidisciplinar; 

- Serão apresentados dois textos com características comuns a um EDI (Apêndice I deste produto 

educacional). Cada grupo deverá escolher 1 (um) caso e, a partir da análise das limitações 

apresentadas, elaborar um PEI, utilizando o modelo apresentado; 

- Cada grupo definirá com base nos Planos dos Cursos ofertados no Campus, que disciplina e 

conteúdo/os programáticos comporão o PEI; 

- Os grupos formados no encontro devem se reunir para, com base nos casos apresentados, 

elaborar um Plano de Ensino Individual, utilizando o modelo apresentado no Apêndice B deste 

produto educacional; 

- O formador deverá passar em cada grupo orientando a elaboração e sanando possíveis dúvidas 

dos participantes;  

- Cada grupo indicará um relator para apresentar o PEI produzido. 

 

Material de apoio:  

Documento: Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos. Modalidade Integrada ao 

Ensino Médio. 

Link:https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-

modalidade-integrada-alimentos.pdf .   

Documento: Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática. Modalidade Integrada ao Ensino 

Médio. 2008.  

Link:https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/informatica/plano-de-curso-

tecnico-em-informatica.pdf/view.  

Documento: Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis.  Modalidade Integrada ao 

Ensino Médio. 2008. Link: http://www2.portoseguro.ifba.edu.br/old-

bkp/docs/Plano%20de%20Curso%20Tecnico%20em%20Biocombustiveis.pdf .  

 

4º momento 
Tempo: aproximadamente 60 min 

https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-modalidade-integrada-alimentos.pdf
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/alimentos/plano-de-curso-modalidade-integrada-alimentos.pdf
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/informatica/plano-de-curso-tecnico-em-informatica.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro/files/ensino/cursos/integrados/informatica/plano-de-curso-tecnico-em-informatica.pdf/view
http://www2.portoseguro.ifba.edu.br/old-bkp/docs/Plano%20de%20Curso%20Tecnico%20em%20Biocombustiveis.pdf
http://www2.portoseguro.ifba.edu.br/old-bkp/docs/Plano%20de%20Curso%20Tecnico%20em%20Biocombustiveis.pdf
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Exposição dialogada  

Conteúdo a ser explorado: Fluxo Procedimental para Implementação das Adaptações Curriculares na 

Perspectiva Inclusiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

 

- O formador apresentará um modelo de Fluxo Procedimental para Implementação das 

Adaptações Curriculares na Perspectiva Inclusiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia. 

Disponível no  link: Fluxo Procedimental pdf 
 

O fluxo será abordado nas suas 12 etapas e os participantes podem discutir e tirar possíveis dúvidas com 

o formador. 

  

5º momento 
Tempo:  aproximadamente 15 min 

 

- Cartão de saída: os participantes devem registrar, em instrumento específico, a resposta da 

seguinte pergunta:  

O que aprendi hoje que não sabia antes?  

- Indicação dos conteúdos do encontro VI e orientação para realização da atividade assíncrona V. 

 

Atividade assíncrona V 
Tempo: 1h  

 

Mapeamento de barreiras atitudinais à inclusão do EDI 

- Cada participante do curso deve mapear pelo menos 5 barreiras pedagógicas que impedem a 

inclusão, a aprendizagem e o êxito do EDI. Para cada barreira, o participante precisa propor 

uma adaptação curricular, classificando-a quanto ao seu tipo e nível. A atividade deve ser 

incluída no AVA na forma de quadro com a disposição dos itens: barreiras, adaptação/ões 

sugerida/as, tipo de AC e nível de AC.  

- O formador deve selecionar e apresentar algumas situações mapeadas e os tipos e níveis de AC 

sugeridos pelos participantes e apresentar no 2º momento do encontro VI. 

 

Material de apoio:  

Texto: A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações curriculares.  
Link: https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf .  

 

Documento:  Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na 
escola - Alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial, C327 2000. Disponível em:  

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf . 

 

 
Indicações do formador 
 
Filme “Milagre na cela  7”  

Link: https://www.facebook.com/ReiEduca/videos/552752172040377/. 

 

O filme retrata a história  de  um homem com deficiência intelectual que cria sua filha com a ajuda de 

sua mãe. Foi preso e acusado de ser o assassino da filha de um comandante do exército e, mesmo sem 

https://drive.google.com/file/d/1rD6t_Mv0YUI46XHm7v4D5OKfGyfHKHy-/view?usp=sharing
https://www.redalyc.org/pdf/3033/303324252006.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/cartilha05.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf
https://www.facebook.com/ReiEduca/videos/552752172040377/
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culpa, não conseguiu provar sua inocência. A trama retrata traços fortes de preconceito e desumanidade 

na relação com o DI.  

 

- Após assistir ao filme, os participantes devem registrar no fórum  quais as barreiras atitudinais 

ao personagem com DI são retratadas na trama.  

 

Recursos necessários: Notebook/computador de mesa, projetor, papel ofício e modelos de formulários 

impressos.  
● Encontro VI - Carga-horária: 4h 

Metodologia/estratégias:  
 
1º momento:  
Tempo:  aproximadamente 15 min 

 

Acolhimento:  

- Feedback dos conteúdos ministrados no encontro V; 

- Apresentar os objetivos do encontro VI. 

 
 
2º momento 
Tempo:  aproximadamente  20 min 

Exposição dialógica  

 
O formador deve apresentar algumas barreiras pedagógicas mapeadas pelos participantes e os tipos e 

níveis de AC sugeridos na atividade assíncrona V.  

 
 
3º momento 
Tempo: aproximadamente  90 min 

Seminário de experiências exitosas  

Compartilhando saberes!  

- O formador, conforme orientações contidas no quadro 2, deve entrar em contato com docentes 

ou técnicos-administrativos que já ministraram aula para EDI e/ou tenham desenvolvido 

projetos que envolvessem estes estudantes.  

- Pelo menos 4 (quatro) experiências exitosas devem ser compartilhadas neste seminário. 

 

4º  momento 
Tempo: aproximadamente 35 min 

Aula expositiva dialogada  

Conteúdos a serem explorados:  

- Certificação por Terminalidade específica para os EDI na Rede Federal de Educação 

Profissional Tecnológica; 

- Critérios e Procedimentos para sua operacionalização.  

 

Para abordar este conteúdo, o formador precisa conceituar a terminalidade específica e apontar os 

documentos que garantem este direito ao EDI. Para isso, deve partir da própria Política de inclusão do 

Instituto (Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017) e trazer os elementos do Parecer CNE nº 2/2013, que 

ratificam a garantia da certificação por terminalidade específica aos EDI.  
 A abordagem também deve ressaltar a importância da AC como procedimento indispensável para 

concessão desta certificação. Finalizar a exposição apresentando o fluxo procedimental e o modelo de 

certificação utilizado pelo IFMG, o qual está contido na Instrução Normativa nº 10 de 10 de dezembro 

de 2020. 
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Material indicado para exploração do conteúdo: 

 

Texto: Grupo de Trabalho Currículo Inclusivo: propondo caminhos para as adaptações curriculares e a 

certificação diferenciada no IFRS. 

Link: https://cta.ifrs.edu.br/livro-reflexoes-sobre-o-curriculo-inclusivo/. Acesso em: 12  jul. 2021. 

Documento: Parecer CNE nº 2/2013. Consulta sobre a possibilidade de aplicação de “terminalidade 

específica” nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 

Link:: pceb002_13 (mec.gov.br). 

Documento: Instrução Normativa nº 10 de 10 de dezembro de 2020. Institui os procedimentos de 

identificação, acompanhamento e certificação de estudantes com necessidades educacionais específicas 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG: Link: 

https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/InstruoNormativan102020.pdf. 

Documento: Resolução/CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017. Aprova a Política de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA. 

Link:https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-

inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view.  

 

5º momento  
Tempo: aproximadamente 50 min 

Atividade colaborativa 

 

A escola inclusiva que queremos!  

O formador deve disponibilizar um pedaço de papel, no qual cada participante deixará uma sugestão de 

atitudes e/ou ações que, na opinião dele, podem contribuir para aperfeiçoar as práticas pedagógicas para 

inclusão e aprendizagem dos EDI no Campus. Cada participante deve depositar seu registro em uma 

caixa de sugestões trazida pelo formador. Em seguida, o formador deve abrir cada resposta e pedir ao 

participante que discorra sobre a sua sugestão.  

As sugestões recolhidas podem ser encaminhadas aos setores competentes do Campus para análise.  

 

 
6º momento 
Tempo: aproximadamente:  30 min 

Avaliação do curso 

- Para este momento, o formador aplicará o formulário de avaliação (Apêndice J deste produto 

educacional). O formador também pode inserir as questões em um formulário do google forms 

e disponibilizar o link para que os participantes respondam pelo celular neste momento.  

 

PS: Os participantes só obterão a certificação após o preenchimento do formulário de avaliação. 

 

Atividade Assíncrona VI 
Tempo: 1h  

- O formador deve dividir os participantes em trios e solicitar que elaborem, com base nos 

conteúdos abordados no curso, um texto discursivo (de 25 a 30 linhas) no qual indiquem quais 

os desafios e possibilidades para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas inclusivas 

voltadas ao EDI no IFBA; 

- O texto deve ser postado no AVA em local específico indicado pelo formador.  

 
 
Recursos Necessários Notebook/ computador de mesa, projetor, papel ofício, caixa de papelão. 

Referências dos textos indicados para aplicação do curso  
 

https://cta.ifrs.edu.br/livro-reflexoes-sobre-o-curriculo-inclusivo/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12517-pceb002-13-pdf&category_slug=fevereiro-2013-pdf&Itemid=30192
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/InstruoNormativan102020.pdf
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2017/resolucao-30-2017-politica-inclusao-pessoa-com-deficiencia.pdf/view
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4 A VALIDAÇÃO DA PROPOSTA  

De acordo com os documentos orientadores da CAPES, a validação é recomendada para os 

cursos de mestrado profissional e é obrigatória para os cursos de doutorado profissional. 

 Rizzatti et.al (2020, p. 4) compreende a validação do PE como um: 

[...] processo que consiste em identificar evidências que permitam avaliar a 

adequação e a interpretação de resultados desse (produto/processo), a partir de 

critérios previamente estabelecidos. Essa coleta de evidências pode se dar a partir 

de instrumentos qualitativos e/ou quantitativos para avaliar a adequação da 

utilização, interpretação e resultados da sua aplicação.  

Desse modo, o PE, resultado deste estudo, foi enviado para 3 (três) especialistas na área de 

adaptação curricular e que atuam no Instituto Federal de Educação da Bahia. A Análise e a validação 

se deram visando a avaliação dos seguintes aspectos referentes à proposta de curso de capacitação:  

- Se a ementa e conteúdo do curso atendem aos objetivos pré-definidos para o curso; 

- Se a ementa, conteúdos e metodologia respondem às demandas reveladas nos dados 

coletados, quanto às dificuldades existentes para o planejamento, acompanhamento, sistematização 

e avaliação das práticas utilizadas para adaptar o currículo;  

- Se os recursos utilizados são adequados para o alcance dos objetivos pré-definidos para o 

curso;  

- Se os conteúdos abordados estão alinhados com a legislação e referencial teórico da área. 

Cada especialista preencheu uma ficha de validação (Apêndice L), na qual registraram os 

aspectos avaliados e sugeriram adequações.  Após análise dos aspectos indicados pelos especialistas, 

ocorreram alterações relacionadas à alteração da carga-horária, ajustes na metodologia e adequações 

textuais. 

 

4.1 OS PARECERES  

 

Os avaliadores especialistas na área de adaptação curricular, são servidores do IFBA, 

com atuação no campus Porto Seguro, Barreiras e Reitoria. Após a análise da proposta, os 

avaliadores registraram na ficha de avaliação, a sistematização das contribuições à proposta. 

 De modo geral, os avaliadores referendaram a proposta e apontaram para relevância 

do produto educacional para intervenção na prática inclusiva voltada para os estudantes com 

DI, conforme mostra os trechos dos pareceres emitidos, abaixo descritos:  

Proposta de curso bem estruturada, com todos os detalhes e indicações necessários 

para sua execução. Aborda os aspectos relevantes como de forma sistematizada e 

progressiva, que favorecerá a aquisição de conhecimentos pelos participantes.  As 

atividades assíncronas permitem um tempo maior para reflexões e consolidação da 
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aprendizagem entre uma aula presencial e outra. Percebe-se também que houve 

uma preocupação com a construção dos módulos alinhando os objetivos às 

atividades propostas (AVALIADOR 1, 2021). 

 

Acredito que a proposta de formação atende ao objetivo do estudo e certamente 

contribuirá para inclusão de alunos com DI na  Rede de Educação Tecnológica bem 

como, conforme a própria autora destaca, “a proposta tem possibilidade de ser 

replicada em âmbito da Rede de Educação Profissional” [...] pois as dificuldades 

enfrentadas para inclusão dos estudantes com deficiência intelectual são comuns à 

realidade da educação brasileira”. Constitui-se como pontos fortes deste estudo a 

estruturação, organização e escolha dos referenciais que irão nortear as discussões 

sobre o tema proposto (AVALIADOR 2, 2021). 

 

Esse projeto apresenta-se totalmente adequado ao campus especificado. É uma 

lisonja participar dessa etapa porque trata-se de um espaço ao qual (re)conheço a 

realidade cotidiana, dificuldades, entraves e iniciativas. Por tais circunstâncias, 

ouso afirmar convictamente, da adequabilidade da mediação proposta por essas 

autoras e do contributo que irá agregar a nossa comunidade acadêmica com forte 

possibilidade de expansão a outros espaços (AVALIADOR 1, 2021). 

 A conclusão dos pareceristas reforça a adequação do PE para mitigação das dificuldades 

encontradas pelo corpo docente e equipe multidisciplinar, na  adoção de práticas pedagógicas 

inclusivas capazes de trazer o estudante com DI para o espaço da aprendizagem por meio de 

adaptações curriculares que forneçam as condições para sua inclusão permanência e êxito.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O compromisso com a inclusão escolar não se esgota com a inserção das pessoas com NEE 

nos espaços regulares de ensino, isto porque a educação numa perspectiva inclusiva precisa prever 

condições concretas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas capazes de superar rótulos e 

desmistificar preconceitos  

Com vistas ao desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes com NEE e considerando-se 

a importância da individualização do ensino, compreende-se imperativo adequar as formas de ensinar 

e de aprender através das adaptações curriculares às especificidades dos estudantes que apresentam 

dificuldades ao desenvolvimento cognitivo.  

AC, quando desenvolvidas, necessitam de uma rigorosa sistematização visando a organização 

e elaboração de instrumentos que devem registrá-las. Esses registros são indispensáveis tanto para a 

promoção dos estudantes quanto para o fornecimento da certificação de conclusão do curso com a 

terminalidade específica, conforme previsto na Resolução/CONSUP/IFBA nº 30/2017. 

Na construção de um modelo inclusivo de educação, as ações de formação continuada se 

apresentam como um eixo condicional de garantia das condições institucionais para implementação 

de práticas que possam contribuir para a inclusão, permanência e êxito dos estudantes com NEE. Não 

é mais possível para uma instituição de ensino colocar a formação continuada como objetivo 

secundário. Isto porque, de acordo com Galvão (2016 p. 328): 

O sistema educacional brasileiro está diante de um processo irreversível de 

profundas transformações, que envolvem a necessidade de novas metodologias 

pedagógicas, a atualização dos conteúdos abordados no cotidiano da sala de aula, a 

criação de uma cultura que acolha a diversidade humana e suas complexas questões 

coletivas e individuais.  

A educação de pessoas com DI apresenta especificidades que nos impõe a necessidade 

de romper com paradigmas inerentes a visão linear do currículo escolar, pois este precisa ser 

acessado por todos. A DI ataca diretamente a cognição, aspecto decisivo, o que faz com que 

se crie baixa expectativa acerca da capacidade para aprendizagem e desenvolvimento do 

sujeito. Nesse sentido, os escritos de Vygostsky (1997) mostram um horizonte de 

possibilidades que trazem com condição necessária a superação do determinismo biológico 

presente na concepção pedagógica do desenvolvimento humano. Com base neste 

direcionamento trazido pela teoria histórico-crítica podemos afirmar que:  

 

Se oferecidas condições favorecedoras de desenvolvimento, os aspectos biológicos 

poderão ficar, subjugados aos fatores sociais, ou seja, embora não possa ser 

desconsiderado o substrato biológico, cabe ao meio social, por meio do processo de 

mediação, levar o sujeito à sua constituição cultural, tornando-o capaz de 
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desenvolver habilidades simbólicas, como a linguagem, a significação de suas ações, 

a representação e o exercício de seu papel social, apesar de suas particularidades. 

(VALENTIM; OLIVEIRA, 2013, p. 858). 

  Na escolarização das pessoas com DI, a escola assume o papel de mediação planejada, 

intencional e com critérios previamente delineados capazes de compreender a capacidade de 

desenvolvimento humano e neste sentido. O sistema escolar precisa diminuir a distância entre as 

diretrizes legais e a prática pedagógica tratando a diversidade em seus currículos como uma 

possibilidade de romper com os traços históricos das exclusão que segregam os diferentes e os 

colocam à margem do contexto escolar.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA SONDAGEM DOS PARTICIPANTES DO CURSO 

 
 Quadro 1 - Questionário para sondagem dos participantes do curso 

Olá, sou o(a)____________________________, atuarei como formador(a) aplicando o 

curso que tem como título “Abordagens e Instrumentos para Implementação das Adaptações 

Curriculares Voltadas para Inclusão e Aprendizagem do Estudante com Deficiência 

Intelectual”,  o qual constitui-se como o produto da pesquisa de dissertação intitulada 

Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de 

caso da realidade no Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Bahia.  Para melhor compreensão do perfil dos participantes deste curso, 

solicito que respondam ao questionário abaixo. 

Identificação 
Nome:  

Cargo:   

Disciplina ministrada/setor de atuação (equipe multidisciplinar):________________________  

Há quanto tempo atua na educação? _______________________.  

Quanto tempo especificamente no IFBA? _______________. 

Sexo: F ( ) M ( ) Outro ______________Idade: ___________________________________ 

1. O que é, na sua perspectiva, inclusão escolar?  

2. Que ideia você possui acerca da Adaptação Curricular (AC) na perspectiva inclusiva?  

3. Já teve algum estudante com deficiência intelectual antes? Em caso afirmativo, indique a 

quantidade. 

4. Já fez algum curso de aperfeiçoamento, atualização, extensão voltado para a educação de 

pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)?  

Se afirmativo, por favor informe qual o curso e a duração? 

5. Quais são as maiores dificuldades vivenciadas por você nesse processo de inclusão dos 

Estudantes com Deficiência Intelectual (EDI)? 

6. Considerando o processo de inclusão,  você se considera preparado(a) para o atendimento  

dos EDI?  ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente.  

Justifique sua resposta:  

7. Você concorda que é necessário a realização da AC para inclusão e aprendizagem dos  EDI? 

( ) concordo totalmente ( ) concordo parcialmente ( ) discordo totalmente ( ) discordo 

parcialmente 

8. Na sua opinião quais são os maiores desafios para elaborar e implementar as adaptações 

curriculares na sala de aula?  

9.  Quais as suas expectativas ao se inscrever neste curso de capacitação?  

 
 

Obrigada pela sua participação! 
 

Fonte: As autoras.  
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APÊNDICE  B - MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DO 3º MOMENTO DO 

ENCONTRO III 

 

Constituição Federal – 1988  Considerada por muitos a constituição cidadã, 

uma vez que garante o direito a uma educação 

inclusiva para as crianças com necessidades 

especiais nos próprios sistemas públicos 

educacionais com igualdade de condições de 

permanência 

Declaração de Salamanca – 1994  Documento elaborado na Conferência Mundial 

sobre educação especial, em Salamanca na 

Espanha, (1994), com o objetivo de fornecer 

diretrizes básicas para formulação e reforma de 

políticas e sistemas educacionais de acordo com 

o movimento de inclusão. A Declaração de 

Salamanca é considerada um dos principais 

documentos mundiais que visam a inclusão 

social. 

A Convenção da ONU“ sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 

Incorporada à legislação brasileira em 2008. Após 

uma atuação de liderança em seu processo de 

elaboração, o Brasil decidiu, soberanamente, 

ratificá-la com equivalência de emenda 

constitucional, nos termos previstos no Artigo 5º, 

§ 3º da Constituição brasileira, e, quando o fez, 

reconheceu um instrumento que gera maior 

respeito aos Direitos Humanos”. 

LDB – Leis de Diretrizes e Bases 9394/96, que 
em seu Artigo 59 

 Aprovada em dezembro de 1996, garante  

acesso à educação gratuita e de qualidade a 

todos os cidadãos brasileiros. 

Lei Brasileira de inclusão – 2015  Designada a assegurar e a promover, em 

condições iguais, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e o 

exercício da cidadania 

Fonte: Adaptado de Paraná (2016. p.31). Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespe

cial_unioeste_suzanaaparecidapereira.pdf. Acesso em:  17 jun. 2021. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_suzanaaparecidapereira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_suzanaaparecidapereira.pdf
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APÊNDICE  C - MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DO 3º MOMENTO DO 

ENCONTRO III 

Constituição Federal – 
1988  

Ex: Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

        I -  igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

Declaração de 
Salamanca – 1994  

Ex.: 2. Acreditamos e Proclamamos que: 

• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve 

ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem, 

• toda criança possui características, interesses, 

habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas,  

• sistemas educacionais deveriam ser designados e 

programas educacionais deveriam ser implementados no 

sentido. 

A Convenção da ONU“ 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência 

Ex.: 2. Para a realização desse direito, os Estados Partes 

assegurarão que:  

a. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do 

sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as 

crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 

primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob 

alegação de deficiência;  

b. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao 

ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino 

secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas 

na comunidade em que vivem;  

c. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 

individuais sejam providenciadas; d. As pessoas com 

deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. 

LDB – Leis de Diretrizes 
e Bases 9394/96, que em seu 
Artigo 59 

Ex.: Art. 4° O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 III – atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtorno os globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Lei Brasileira de 
inclusão – 2015  

Ex.: Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 
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I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;  

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a 

garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena; 

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. 

Fonte: As autoras.  
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APÊNDICE  D  - PLANO DE ENSINO INDIVIDUAL (PEI) 

O Plano de Ensino Individual (PEI)28 deve ser preenchido contendo as adaptações curriculares 

necessárias para o norteamento do trabalho pedagógico a ser desenvolvido com estudantes com 

Necessidades Específicas, conforme previsto na Lei 9394/96, art. 58, bem como na Resolução/ 

CONSUP/IFBA Nº 30/2017. Art. 7º.  

Este plano deve ser entregue no início de cada unidade.   

       Quadro 2 - Modelo de Plano de Ensino Individual 

IDENTIFICAÇÃO 
 

ESTUDANTE/NECESSIDADE ESPECÍFICA 
ESTUDANTE: 

NECESSIDADE ESPECÍFICA: 

CURSO/FORMA ou GRAU/MODALIDADE: 
CURSO: Conforme Projeto Pedagógico do curso (PPC) 

FORMA/GRAU: ( ) integrado, ( ) subsequente ( ) concomitante ( ) bacharelado ( ) Licenciatura             

( ) tecnólogo 

COMPONENTE CURRÌCULAR: Conforme indicado na matriz curricular do PPC 

UNIDADE:  SEMESTRE ou ANO DA 
TURMA: Se semestral, indicar 

semestre. Se anual, indicar ano da 

turma (primeiro, segundo ou 

terceiro). 

CARGA- HORÁRIA:  

TURNO: turno que o curso tem suas atividades  TURMA: 
 

DOCENTE(A): 

HABILIDADES ACADÊMICAS RECONHECIDAS: 
Neste campo devem ser registradas as potencialidades e dificuldades do aluno no componente 

curricular. Essa análise precisa ser realizada partindo do resultado de atividades diagnósticas.  

 

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR 
 

 
28 As orientações para elaboração do plano de ensino individual estão descritas com a cor azul, de forma a 

facilitar e orientar o processo de construção deste documento por parte dos professores. 
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Neste tópico serão registrados os objetivos do componente curricular já com as AC propostas. 

Nesta etapa do planejamento, o docente pode eliminar objetivos básicos, ou introduzir objetivos 

específicos, complementares e/ou alternativos, como forma de oferecer possibilidades de 

desenvolvimento e aprendizagem ao estudante com NEE.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O docente, após definição dos objetivos adaptados, deve indicar que conteúdos serão priorizados 

para o alcance dos objetivos definidos.  

CRONOGRAMA DE CARGA HORÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS  
CONTEÚDOS  

Os conteúdos devem estar previstos no Plano dos cursos e podem ser adaptados conforme especificidades do 

estudante.  
 

Dias FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 4h/a 10 h/a ... F    R    

2            

3            

F = FERIADO   R= RECESSO 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS (Adaptações curriculares propostas) 

Referem-se aos meios utilizados pelos docentes para o desenvolvimento das adaptações 

curriculares propostas de acordo com os objetivos previstos. 

 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

A adaptação de recursos didático-pedagógicos, pedagógicos propicia a interação, convivência, 

autonomia e independência nas ações. São exemplos de adaptações de materiais: 

- Utilização de Tecnologias Assistivas;  

- Elaboração de apostilas e roteiro de estudos; 

- Utilização de elementos visuais e material concreto nas aulas.  

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada, no processo de 

ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, com preponderância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e atendendo aos objetivos propostos para o 

componente curricular. (IFBA, 2013). 

Para cada instrumento de avaliação/atividade, será utilizada uma ficha de avaliação com as 

informações necessárias quanto ao trabalho executado na unidade/ semestre, de forma que, ao 
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final da unidade/semestre, teremos clareza de como ocorreu a avaliação da estudante e em que 

nível de desenvolvimento se encontra em cada disciplina; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Descrição de quais são os critérios que serão considerados para os instrumentos de avaliação 

aplicados, levando em conta os objetivos, conteúdos e adaptações propostas para o componente 

curricular.  

 

 REFERÊNCIAS   

 

Neste campo deve ser inserido todas referências bibliográficas utilizadas que subsidiarão a 

implementação do plano. 

 

Fonte: Adaptado de SEE/MG(2016) e adotado pela Coordenação Pedagógica Multidisciplinar e CAPNE do 

Campus desde 2019. Disponível em: 

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf . Acesso em: 20 

jun. 2020. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf
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APÈNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

FICHA DE AVALIAÇÃO29   

- Os critérios contidos nas fichas são apenas exemplos para orientação de como deve ser 

preenchida; 

- O professor preencherá uma ficha de avaliação, após a aplicação de cada instrumento de 

avaliação/atividade, sendo assim, ao final do bimestre, teremos clareza de como ocorreu a 

avaliação da estudante e em que nível de desenvolvimento se encontra em cada disciplina; 

- A ficha deve ser preenchida utilizando os conceitos e pontuação contidas na tabela abaixo:  

 PONTUAÇÃO 

Sim (S) 7,0 à 10,0 

Em Desenvolvimento (D) 1,0 à 6,0 

Não (N)  0,0  

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Critérios de avaliação referentes ao _________________(ex: seminário, prova, lista de 

exercícios,etc.) 

Estudante:_________________________________________________________________ 

Turma:____________________________________________________________________ 
Disciplina:_________________________________________________________________ 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO S N D PONTUAÇÃO  

     

     

     

 
29 Elaborado pela autora e adotado pela Coordenação Pedagógica Multidisciplinar e CAPNE do 

Campus desde 2019. Essa ficha é preenchida e entregue junto com as avaliações realizadas.  
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APÊNDICE F - AVALIAÇÃO DE HABILIDADES  ADQUIRIDAS 

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES ADQUIRIDAS 

 Os tópicos abaixo devem ser preenchidos com relatos acerca das habilidades que 

puderam ser percebidas pelo docente no decorrer da unidade. Os dados registrados neste 

instrumento30 serão utilizados para o acompanhamento do desenvolvimento do estudante e 

comporão o Relatório de Desenvolvimento Individual elaborado pela CAPNE.   

  Quadro 3 - Avaliação de Habilidades Adquiridas 

IDENTIFICAÇÃO 

ESTUDANTE/NECESSIDADE ESPECÍFICA 
ESTUDANTE: 

NECESSIDADE ESPECÍFICA: 

CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: 
CURSO: Conforme Projeto Pedagógico do curso (PPC) 

FORMA/GRAU: ( ) integrado, ( ) subsequente ( ) concomitante( ) bacharelado ( ) Licenciatura   

     ( ) tecnólogo 

COMPONENTE CURRÌCULAR: Conforme indicado na matriz curricular do PPC 

Habilidades Acadêmicas Adquiridas 
(Inserir aspectos relacionados ao desempenho acadêmico alcançado pelos estudantes, apontando os 

avanços e dificuldades). 

 
 

Habilidades Cognitivas 
 

(Inserir aspectos relacionados à: atenção em sala, interesse no ambiente, concentração nas atividades, 

memória (auditiva, visual e sequencial), raciocínio lógico matemático, sequência lógica dos fatos, 

interesse por objetos, exploração adequada dos objetos, capacidade de comparação – associação – 

classificação- abstração e discriminação (visual, auditiva e tátil). 

 

 

 

Habilidades Interpessoais/Afetivas 

(Inserir aspectos relacionados à: relações sociais, autoestima (resistência e frustração), cooperação, 

humor, agressividade, autoagressão, timidez, iniciativa, respeito, motivação, isolamento, respeito à 

regras e rotina, aceita a proximidade de outros; iniciativa social, comportamento adequado em público 

e permanência em sala). 

 
30 As orientações para elaboração do plano de ensino individual estão descritas com a cor azul, de forma 

a facilitar e orientar o processo de construção deste documento por parte dos professores. 
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Habilidades Comunicacionais 
(Inserir aspectos relacionados à: Compreensão do que é falado, forma de comunicação: olhar, gestos, 

expressão facial, movimentos de cabeça, sons guturais, fala palavras inteligíveis; situações em que se 

comunica, dificuldade para comunicar-se, capacidade de correspondência entre pensamento/fala, relata 

experiências pessoais, transmite recados, usa respirador nasal, controla salivação). 
 

 

 Habilidades Motoras/Psicomotoras 

(Inserir aspectos relacionados à: dificuldade em andar com/sem apoio, corre, pula, cai com frequência, 

equilíbrio estático/dinâmico, usa cadeira de rodas com facilidade, ritmo, discriminação de direita 

esquerda; coordenação grossa/fina, coordenação gráfica/viso motora, conceitos básicos (cores/posição 

no espaço etc.), empurra/apreende/manipula/mantém objetos, realiza atividades bimanuais - tipo de 

preensão do lápis, usa borracha/tesoura - presença de estereotipias; adequação postural - 

desenvolvimento motor; coordenação motora – equilíbrio). 

 

Habilidades do Cotidiano 

(Inserir aspectos relacionados à: alimentação – usa sonda, leva alimento com a mão à boca, usa a colher, 

come sólidos, derrama alimentos, engasga-se, tem disfagia, reflexo de mordida; controle esfincteriano 

– pede para ir ao banheiro, vai ao banheiro sozinho, avisa quando está sujo, faz higiene íntima, usa 

fralda, vestuário – veste e despe roupas, utiliza os complementos do vestuário (botões, zíper, laço), 

calça/descalça tênis e sandália). 
 

 

Fonte: Adaptado de SEE/MG(2016) e adotado pela Coordenação Pedagógica Multidisciplinar e CAPNE 

do Campus desde 2019. Disponível em: 

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf . Acesso 

em: 20 mai. 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf
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APÊNDICE G - RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

Relatório de Desenvolvimento Individual (RDI) 

- Relatório de Desenvolvimento Individual31 elaborado anualmente pela CAPNE com as 

informações obtidas por meio do acompanhamento pedagógico, do AEE e das informações 

fornecidas pelos docentes.   

 Quadro 4 -  Modelo de  Relatório de Desenvolvimento Individual 

O que deve conter no RDI  

1-Folha de Rosto 

2. Identificação do Aluno 

2-Relatório Circunstanciado 

3-Avaliação de Habilidades: 

∙ Cognitivas  

∙ Interpessoais/Afetivas 

∙ Comunicacionais 

∙ Motoras/Psicomotoras 

∙ Atividades cotidianas 

 

1 - Folha de Rosto 
 
2 - Identificação do Aluno 
 Nome - Data de Nascimento – Naturalidade 

 

⮚ Filiação 

 Responsáveis pelo aluno 

 

⮚ Diagnóstico 

 O laudo médico 

 

⮚ Deficiência 

 Física - Intelectual – Sensorial – Múltipla 

 

⮚ TGD 

 Autismo - Síndrome de Rett - Síndrome de Asperger – outros 

 

⮚ Percurso escolar 

⮚ Escolaridade 

⮚ Documentação 

⮚  Ano de Ingresso 

⮚ Proposta Curricular 

 
 

 
31 As orientações para elaboração do plano de ensino individual estão descritas com a cor azul, de forma 

a facilitar e orientar o processo de construção deste documento por parte dos professores. 
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3 - Relatório Circunstanciado 
 
Esse relatório descreve a história de vida do aluno e deve ser atualizado. 

∙ Gestação – Nascimento – Hospitalizações; 

∙ Cirurgias – Doenças – Histórico familiar; 

∙ Início e percurso escolar - Medicação em uso; 

∙ Equipamentos que utiliza (cadeira de rodas- órteses, outros); 

∙ Terapias que realiza – outros 

 

Esse relatório deve estar sempre atualizado; qualquer nova informação como alteração da 

medicação utilizada pelo aluno ou nas terapias que está frequentando, deve ser inserida no relatório. 

 

3- Avaliação de habilidades – Sugestões: 
 

⮚ Habilidades Cognitivas 
● Atenção em sala - Interesse no ambiente 

● Concentração nas atividades 

● Memória auditiva – visual - sequencial 

● Raciocínio lógico matemático 

● Sequência lógica dos fatos 

● Interesse por objetos 

● Exploração adequada dos objetos 

● Comparação – Associação - Classificação 

● Abstração (conduta simbólica) 

● Discriminação visual – auditiva - tátil 

● Organização 

● Noções de autopreservação 

. 

⮚ Habilidades Interpessoais/Afetivas 
 

● Relações Sociais 

● Autoestima - Resistência a frustração  

● Cooperação – Humor – Agressividade 

● Autoagressão 

● Timidez - Iniciativa - Respeito 

● Colaboração – Motivação - Isolamento 

● Segue regras e rotina 

● Olha nos olhos de outros 

● Aceita a proximidade de outros 

● Iniciativa social 

● Comportamento adequado em público 

● Permanência em sala 

 

⮚ Habilidades Comunicacionais 
 

● Responde ao ser chamado 

● Compreende o que é falado 

● Forma de comunicação: olhar - gestos - expressão facial - movimentos de cabeça - sons 

guturais 

● Tecnologia Assistiva utilizada 

● Fala palavras inteligíveis 

● Em quais situações se comunica 
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● Realiza muito esforço para comunicar-se 

● Correspondência entre pensamento / fala 

● Relata experiências pessoais 

● Transmite recados 

● Respirador nasal 

● Controla salivação 

 

⮚ Habilidades Motoras/Psicomotoras 
 

● Permanece sentado com/sem apoio 

● Anda com/sem apoio 

● Corre, pula, cai com frequência 

● Equilíbrio estático/dinâmico 

● Toca cadeira de rodas 

● Ritmo  

● Dominância manual – Esquema Corporal 

● Discriminação de direita esquerda 

● Coordenação grossa/fina - Coordenação gráfica/visomotora 

● Conceitos básicos (cores/posição no espaço etc.) 

● Empurra/apreende/manipula/mantém objetos 

● Realiza atividades bimanuais -Tipo de preensão do lápis 

● Usa borracha/tesoura - Presença de estereotipias 

● Adequação Postural - Desenvolvimento Motor 

● Coordenação Motora – Equilíbrio 

 

 
⮚ Habilidades do Cotidiano 

 
● Alimentação – usa sonda, leva alimento com a mão à boca, usa a colher, come sólidos, 

derrama alimentos, bebe em mamadeira/copo, engasga, tem disfagia, reflexo de mordida. 
● Controle esfincteriano – Pede para ir ao banheiro, vai ao banheiro sozinho, avisa quando 

está sujo, faz higiene íntima, usa fralda. 
● Vestuário – Veste e despe roupas, utiliza os complementos do vestuário (botões, zíper, laço), 

calça descalça tênis, sandália. 

4-Habilidades Acadêmicas 
Este item deve ser preenchido com as informações coletadas do formulário de avaliação das 

habilidades adquiridas (Apêndice D) 
 

Tipos de adaptação curriculares: 
 

1- Adaptações de acesso ao currículo 

2- Adaptações não significativas 

3- Adaptações individuais 

4- Adaptações individuais significativas 

 

Fonte: adaptado de SEE/MG(2016) e adotado pela Coordenação Pedagógica Multidisciplinar e 

CAPNE do Campus desde 2019. Disponível em: 

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf . 

Acesso em: 30 jun. 2021. 

  

http://intranet.granbery.edu.br/~arquivos/public_html/professor/347/655/projeto_incluir_mg.pdf
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APÊNDICE H- MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DO 3º MOMENTO DE 

ENCONTRO IV 

Quadro 5 - Tipos de adaptação curricular de pequeno porte determinados na 

Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017 

 Artigos  Tipos de AC  

Art. 13 - Será assegurado aos discentes com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento o tempo adicional para a 

realização das atividades avaliativas bem como a 

adequação do tempo ao grau de dificuldade.  

§ 1º o tempo adicional deverá ser concedido em 

todas as avaliações sendo garantido, 

obrigatoriamente, o mínimo de uma hora, podendo 

ser estendida a critério do docente e dependendo do 

grau de dificuldade da atividade. 

 §2º Caso o professor ou o discente não disponha de 

tempo extra para permanência em sala, a atividade 

poderá ser aplicada no turno oposto. 

 

- Avaliativas  

- De temporalidade 

Art. 14  - Os discentes com necessidades 

específicas e com transtornos específicos da 

aprendizagem terão assegurada a utilização de 

diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-

os aos diferentes estilos e possibilidades de 

expressão dos mesmos. 

- Avaliativas 

- Nos procedimentos didáticos e nas atividades 

Art. 15 - Os recursos e serviços de acessibilidade 

por meio do uso de tecnologia assistiva com intuito 

de proporcionar o acesso aos conteúdos, 

comunicação e espaços serão são assegurados aos 

discentes com necessidades específicas e com 

transtornos específicos de aprendizagem. 

- Nos Procedimentos didáticos e nas 

atividades 

Art. 17 - Nas classes que possuem estudantes com 

deficiência transtornos globais do desenvolvimento 

deverá haver redução do número total de estudantes 

para favorecer a aprendizagem facilitada aos 

professores adaptação/flexibilização das atividades 

e a adequada avaliação das necessidades e 

habilidades de cada um. 

- Organizativas  

Art. 20  - Os discentes com deficiência transtornos 

globais do desenvolvimento deverão ter acesso à e 

participação nas atividades de recreação, educação 

física, esportes e lazer por meio da adequação e 

utilização de tecnologia assistiva, com intuito de 

ampliar suas habilidades funcionais e promover 

maior integração e convivência entre todos os 

estudantes. 

           - Nos objetivos e conteúdos  

 

Fonte: Elaboração das autoras a partir da Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017. 
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Quadro 6 - Tipos de adaptação curricular de grande porte determinados na 

Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017 

 Adaptações curriculares significativas ou de grande porte 

 Artigos  Tipos de AC 
Art. 7º §2º - Deve estar assegurada aos discentes 

com necessidades educacionais específicas 

adaptações/ flexibilização dos currículos projetos e 

práticas docentes garantindo o pleno acesso dos 

estudantes, assim como o atendimento voltado para 

sua capacidade de aproveitamento e as 

especificidades de cada de cada um priorizando:  I- 

Adaptação dos recursos instrucionais: material 

pedagógico, equipamentos e currículo;  

 II- Capacitação de recursos humanos; instrutores, 

pedagogos, professores e demais profissionais da 

educação. 

 §2º -  As propostas de adaptação curricular que 

resultem na alteração dos projetos pedagógicos de 

cursos deverão ser encaminhadas ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA para análise 

e aprovação. 

 
- Na Metodologia e organização didática  

Art. 8º - Aos discentes com deficiência transtornos 

globais de desenvolvimento que sejam  reprovados 

deverá ter assegurada a sua renovação de matrícula, 

uma vez que conforme legislação vigente, é 

assegurada a este público o tempo diferenciado 

para conclusão do curso. 

Parágrafo Único-  O tempo diferenciado para 

integração do curso a cada discente será definido 

pelo colegiado de curso em consonância com 

avaliação do Professor de Atendimento 

Educacional Especializado e da equipe do Setor 

Específico de Atendimento que considerarão as 

dificuldades a deficiência e sua implicação no 

processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

- Na temporalidade 

Art. 9º Para atender as necessidades específicas dos 

discentes com deficiência transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação 

deverão ser assegurada temporalidade flexível do 

ano letivo semestre/ módulo de forma que possam 

concluir em tempo maior ou menor que o currículo 

previsto para série/etapa segundo as necessidades 

específicas de cada discente, considerando o 

currículo e o tempo para integralização conforme 

definido neste documento normativo. 

§1º Aos discentes com deficiência e transtornos 

globais de desenvolvimento  será assegurada a 

flexibilidade da série/etapa escolar, incluindo a 

diferenciação de ofertas de disciplinas. 

- Na temporalidade  

Art.11 - Em caso de reprovação nos cursos técnicos 

de nível médio, será assegurada a flexibilização 

curricular ao tempo de aprendizagem do discente 

- Na temporalidade 
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com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento contemplando a dispensa do 

processo avaliativo de disciplinas ou áreas de 

conhecimento cursadas com aprovação com 

obrigatoriedade de frequência mínima de 75% em 

todas as disciplinas em cada período letivo. 

Art. 16 - Os campi deverão proceder a implantação 

de monitoria acadêmica específica para 

necessidades específicas e transtornos globais da 

aprendizagem 

- Na metodologia e organização didática  
 

Art. 18 - Com vistas a formação continuada dos 

professores deverão ser ofertados cursos de 

aperfeiçoamento em práticas pedagógicas 

inclusivas aos professores na sala de aula comum, 

por meio de convênios, parcerias e projetos de 

pesquisas e extensão assessorados pelo setor 

específico de atendimento. 

- Na metodologia e organização didática  
 

 Art. 19 - A instituição deve disponibilizar 

profissional de apoio escolar aos discentes com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento que apresentem necessidades de 

ajuda na locomoção, transcrição, alimentação e 

higiene de forma a proporcionar sua locomoção e 

mobilidade promovendo participação dos 

estudantes. 

- Na metodologia e organização didática  
 

Art. 31 - Estudantes com atividades de vida 

autônoma como complementação no atendimento 

educacional especializado com atividade de vida 

autônoma como complementação no atendimento 

educacional especializado. 

- Na Metodologia e organização didática  
 

Art. 32 -  A instituição deve assegurar atendimento 

aos estudantes diagnosticados com transtornos de 

aprendizagem e/ou transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade e outras dificuldades de 

aprendizagem devidamente  identificadas. 

- Na Metodologia e organização didática  

 

Fonte: Elaboração das autoras a partir da Resolução/CONSUP/IFBA Nº 30/2017. 
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APÊNDICE I - MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE PROPOSTA NO 3º 

MOMENTO DO ENCONTRO V. 

 
CASO “X”: “O estudante “X” tem 16 anos e apresenta Deficiência Intelectual, se mostra disperso 

nas atividades, se mostra inquieto em sala de aula. No processo de leitura e escrita, ele encontra-se 

semialfabetizado, leitura lenta. Consegue ler e interpretar textos curtos sempre com auxílio. 

Apresenta grafia em letras garrafais. Ao deparar-se com palavras complexas, frases ou textos longos, 

ele fica agitado e não se dispõe a realizar a atividade proposta, voltando sua atenção para outra tarefa. 

Domina operações matemáticas simples. Apresenta dificuldade em atividades que requerem 

raciocínio lógico-matemático. Demonstra habilidade em desenhar. Realizar pequenas atividades com 

o uso do computador e gosta muito. Não apresenta dificuldade em comunicar-se, mas tende a não 

criar vínculo de amizade.  

 

Fonte: As autoras.  

 
 

CASO “Y”: “O estudante “Y” apresenta atraso neuropsicomotor. Possui limitações motoras (pouca 

mobilidade nas mãos) e anda com dificuldade. Possui dificuldade na fala, mas é perfeitamente 

possível compreendê-lo. Tem dificuldade de concentração. A sua idade cronológica não é compatível 

com a mental, por isso apesar de ter 18 anos, apresenta comportamento infantilizado. É alfabetizado, 

gosta de livros infantis, assistir vídeos e escutar músicas. Na escrita mistura letras cursivas e bastão. 

Apresenta muita dificuldade de abstração e responde bem a estímulos envolvendo elementos 

concretos. Possui dificuldade de memorização, mas consegue reter informações pouco complexas 

por meio de estímulos de repetição.  Consegue apresentar seminários com participações curtas. 

Realiza as quatro operações matemáticas. Não aceita muito bem o contato físico. Apresenta 

resistência em atender comandos.  

Fonte: As autoras. 
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APÊNDICE J - FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURSO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURSO  

(PARTICIPANTES)  

NOME DO PARTICIPANTE (Opcional):  

NOME DO CURSO:  

NOME DO FORMADOR:  

LOCAL:  

PERÍODO:  
 

  

●  Avalie o curso nos seus aspectos didático-metodológicos   

ITENS  QUESTÕES  RESPOSTAS   

      

Sim  

  

Parcial  

  

Não  

Não sei 

avaliar 

1  

  

    O curso atingiu os objetivos propostos?         

2  

  

    A ementa estabelecida foi desenvolvida?        

3  

 Os recursos utilizados foram adequados para o 

alcance dos objetivos pré-definidos para o 

curso? 

        

4  

  

    Houve uma boa distribuição da carga-

horária?          

5  

  

  As instalações e recursos foram adequados?         

6  

  

  Os conteúdos abordados estavam alinhados 

com a legislação e referencial teórico da área         

7  

  

     Avalia que teve um bom aproveitamento 

neste curso?         

8  

 Considera que os conhecimentos do curso 

contribuíram para o aperfeiçoamento da sua 

prática pedagógica?        
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● Deixe, neste espaço, outros aspectos didático-metodológicos que na sua opinião não 

foram contemplados neste curso. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

● No que se refere ao desempenho do formador, análise o instrutor, atribua uma nota de 

“0” a “5” para os itens a seguir, sendo “0”- não atendeu e “5” atendeu plenamente.  
  

ITENS  NOTA  

Clareza e objetividade na exposição do assunto    

 Métodos e técnicas utilizados    

Domínio do conteúdo   

 Recursos didáticos (vídeos, textos etc).    

Relacionamento interpessoal    

  

 

 

● Deixe, neste espaço, outras opiniões e contribuições acerca do curso.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE L -  FICHA DE VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

  
 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA - PROFEPT 

 
FICHA DE VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

Proposta de Formação Continuada: Abordagens e instrumentos para implementação das 

adaptações curriculares voltadas para inclusão e aprendizagem do estudante com deficiência 

intelectual.  

Público alvo: Docentes, a equipe multidisciplinar e os profissionais lotados na Coordenação de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. 

Objetivo Geral: Apresentar uma proposta de implementação de procedimentos básicos para o 

planejamento, a implementação e a avaliação das adaptações curriculares voltadas para inclusão e 

aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual (EDI).  

Carga-horária: 30H  

 
 

1. Na sua opinião, o Produto Educacional é coerente com a questão-foco da pesquisa?   

(     ) Sim    (    ) Parcialmente  (   ) Não 

 

2. Você considera que os conteúdos propostos para capacitação estão alinhados com a 

legislação e referencial teórico da área de inclusão e adaptação curricular na perspectiva 

inclusiva?  

(     ) Sim    (    ) Parcialmente  (   ) Não 

 

3. Você considera que a ementa e conteúdos propostos no PE respondem às demandas 

reveladas nos dados coletados, quanto à dificuldade existentes para o planejamento, 

acompanhamento, sistematização e avaliação das práticas utilizadas para adaptar o 

currículo na perspectiva inclusiva?  

(     ) Sim    (    ) Parcialmente  (   ) Não 

 

4. Sobre a metodologia proposta, você considera que é adequada para o alcance dos 

objetivos pré-definidos para o curso?  

(     ) Sim    (    ) Parcialmente  (   ) Não  
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5. Com relação aos recursos didático-pedagógicos propostos, você acha que são 

adequados para abordagem dos conteúdos? 

(     ) Sim    (    ) Parcialmente  (   ) Não 

 

6. Em relação à carga horária proposta para o curso, você acha que a distribuição proposta  

foi adequada? 

(   ) Sim       (   ) Não       (   ) Parcialmente   

 

7. Sobre o processo avaliativo proposto para ser utilizado após a aplicação do Curso, 

considera que os critérios elencados são adequados? 

(   ) Sim       (   ) Não       (   ) Parcialmente   

 

8. Você considera que este curso contribuiria para uma melhor atuação dos docentes e 

equipe multidisciplinar que atuam diretamente com os estudantes com DI?  

(   ) Sim  

(   ) Não  

(   ) Talvez 

Justifique 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Você indicaria este curso para outros profissionais da educação? 

(   ) Sim  

(   ) Não  

(   ) Talvez 

Justifique 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10.  Faça uma avaliação da proposta apresentada, destaque os pontos fortes identificados. 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Descreva os pontos fracos que observou, apresente melhorias para a versão final. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12.  Quais outras sugestões você gostaria de apresentar sobre o curso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J - PRODUTO EDUCACIONAL 
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SALVADOR/BA 

2021  



202 

 

  

ELÍS FÁBIA LOPES CABRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FLUXO PROCEDIMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES 

CURRICULARES NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
 
 

 

 

 

 
 
Produto Educacional apresentado ao Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (PROFEPT) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre em Educação Profissional e 

Tecnológica, sob a orientação da Profª. Dra. Tereza Kelly 

Gomes Carneiro. 

Linha de Pesquisa: Práticas Educativas em Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). 

Macroprojeto:  Inclusão e diversidade em espaços formais 

e não formais de ensino na EPT. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SALVADOR/BA 

2021 

 



203 

 

  

 

 

 

 

 

 

   



204 

 

  

FLUXO PROCEDIMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES 
CURRICULARES NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 

RESUMO  

Este produto educacional se apresenta como um e-book intitulado “Fluxo Procedimental para 

Implementação das Adaptações Curriculares na Perspectiva Inclusiva no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.” Trata-se de um recurso didático voltado aos 

docentes, à equipe multidisciplinar e aos profissionais lotados na Coordenação de Atendimento 

às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. Tem 

como objetivo apresentar um fluxo de procedimentos para o planejamento, implementação, 

sistematização e avaliação das adaptações curriculares necessárias para inclusão, permanência 

e êxito de estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE). Constitui-se como o 

produto da pesquisa de dissertação intitulada Adaptação Curricular para a Inclusão do 

Estudante com Déficit Intelectual: um estudo de caso da realidade no campus Porto Seguro do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, e que  que derivou da primeira 

produção técnica desta pesquisa, a proposta de capacitação com o seguinte tema:  “Abordagens 

e Instrumentos para Implementação das Adaptações Curriculares Voltadas para Inclusão e 

Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual”. Para sua elaboração foram 

consideradas as fragilidades evidenciadas pelo estudo, no que tange o processo de 

planejamento, implementação, sistematização e avaliação das AC voltadas aos  EDI. 

Palavras-chave: Fluxo Procedimental. Adaptação Curricular. Necessidades Educacionais 

Específicas.  
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PROCEDURAL FLOW FOR IMPLEMENTATION OF CURRICULAR 
ADAPTATIONS WITH INCLUSIVE PERSPECTIVE AT THE FEDERAL 

INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BAHIA 
 

ABSTRACT  

This educational product is presented as an e-book entitled “Procedural Flow for the 

Implementation of Curriculum Adaptations with an Inclusive Perspective at the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Bahia.” It is a didactic resource aimed at 

teachers, the multidisciplinary team and professionals working in the Coordination of 

Assistance to People with Specific Needs (CAPNE) of the IFBA Campus Porto Seguro. Its 

objective is to present a flow of procedures for the planning, implementation, systematization 

and evaluation of the curricular adaptations necessary for the inclusion, permanence and 

success of students with Specific Educational Needs (SEN). It is the product of the dissertation 

research entitled Curriculum Adaptation for the Inclusion of Students with Intellectual Deficit: 

a case study of the reality on the Porto Seguro campus of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Bahia, which derived from the first technical production of this 

research, the training proposal with the following theme: “Approaches and Instruments for the 

Implementation of Curriculum Adaptations Aimed at the Inclusion and Learning of Students 

with Intellectual Disabilities”. For its elaboration, the weaknesses evidenced by the study were 

considered, regarding the process of planning, implementation, systematization and evaluation 

of the AC aimed at EDI. 

Keywords: Procedural Flow. Curriculum Adaptation. Specific Educational Needs. 
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1 APRESENTAÇÃO 

A presença de estudantes com Necessidades Específicas na Rede Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia põe os profissionais da educação diante de inúmeros desafios. No entanto, 

o processo de inclusão requer das instituições de ensino, estratégias capazes de mitigar as 

dificuldades que se apresentam no processo de implementação de práticas inclusivas.  

A construção de um modelo inclusivo de educação deve prever estratégias de acesso ao 

currículo pelos estudantes com Necessidades Educacionais Específicas e a Adaptação 

Curricular (AC), prevista com uma das formas de promover essa acessibilidade, pedagógica 

traz a possibilidade concreta de promover a aprendizagem e êxito destes estudantes. Neste 

trabalho a AC é compreendida a partir da definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), o qual indica que:  

As adaptações curriculares são possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 

adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado 

às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 

currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para 

que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as 

adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e 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. (MEC,1998, p.15) 

Durante o desenvolvimento do estudo, o qual analisou como são realizadas atualmente 

as AC pelos professores e equipe multidisciplinar que atuam com os  EDI no Campus Porto 

Seguro do IFBA, a ausência de capacitação para implementação de didático-pedagógicas 

voltadas ao EDI aparece com um elemento que dificulta procedimentos que dificultam à 

inclusão e aprendizagem destes estudantes. Também foi identificado que a instituição não 

possui orientação quanto às ações/ procedimentos que possam dar suporte ao trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos docentes e à equipe multidisciplinar no que diz respeito ao 

planejamento, execução e acompanhamento das adaptações curriculares na perspectiva 

inclusiva.   

Nesta perspectiva como Produto Educacional (PE) da pesquisa de dissertação 

intitulada “Adaptação Curricular para a Inclusão do Estudante com Déficit Intelectual: um 

estudo de caso da realidade no Campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia da Bahia", surgiu uma proposta de capacitação com o seguinte tema:  
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“Abordagens e Instrumentos para Implementação das Adaptações Curriculares Voltadas para 

Inclusão e Aprendizagem do Estudante com Deficiência Intelectual”.32 

Na proposta de curso apresentada, os procedimentos para o planejamento, 

implementação e acompanhamento da Adaptação Curricular (AC) voltadas ao EDI, 

apareceram dentre os conteúdos selecionados para formação. Como recurso didático para 

aplicação do referido conteúdo foi elaborado um e-book intitulado: Fluxo Procedimental para 

Implementação das Adaptações Curriculares na Perspectiva Inclusiva no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

Nesta perspectiva, o referido e-book se constitui como um PE que derivou da primeira 

produção técnica desta pesquisa. Na elaboração do fluxo procedimental foram consideradas 

as fragilidades evidenciadas pelo estudo, no que tange o processo de planejamento, 

implementação, sistematização e avaliação das AC voltadas aos  EDI, a saber:  

- ausência de acompanhamento pedagógico no que tange ao planejamento, 

elaboração, implementação e avaliação das AC; 

- ausência de um fluxo estabelecido para implementação e registros das AC; 

- inexistência de elementos que possam propiciar o acompanhamento do ensino 

e aprendizagem das EDI. 

Deste modo, partindo do diagnóstico supracitado, este e-book apresenta um fluxo de 

procedimentos para o planejamento, implementação, sistematização e avaliação das adaptações 

curriculares necessárias para inclusão, permanência e êxito de estudantes com Necessidades 

Educacionais Específicas (NEE).  

 Em que pese, a elaboração do recurso didático tenha se dado com base nos dados 

coletados no campus Porto Seguro, há a possibilidade de replicação em qualquer Campus da 

Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), ou mesmo em escolas das 

redes Estaduais ou Municipais, pois as práticas inerentes ao trabalho pedagógico na perspectiva 

inclusiva seguem ritos presentes nos referencias teóricos das áreas da educação inclusiva e AC. 

O fluxo procedimental elaborado terá como público-alvo os docentes, a equipe 

multidisciplinar e os profissionais lotados na Coordenação de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (CAPNE) do IFBA Campus Porto Seguro. 

 
32 Produto Educacional apresentado no Apêndice I do presente estudo.  
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Esperamos com este recurso didático fornecer orientações quanto aos procedimentos 

que devem compor um fluxo permanente de ações voltadas à implementação e monitoramento 

das AC desenvolvidas para inclusão e aprendizagem no estudante com NEE. 
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2 O FLUXO PROCEDIMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES 
CURRICULARES NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Não é incomum os docentes e equipes multidisciplinares serem surpreendidos com a 

informação de que um estudante com deficiência está matriculado ou às vezes já está 

frequentando as aulas. Quando as políticas determinam que as instituições de ensino devem 

estar preparadas, isso quer dizer que é necessário que existam estratégias para implementação 

de um modelo inclusivo de educação.  

A partir do momento que temos pelo menos um estudante com deficiência inscrito no 

processo seletivo, um fluxo de ações e estratégias precisa entrar em curso para que esse 

estudante, se aprovado, seja acolhido da melhor forma na instituição. De acordo com  Poker et 

al (2003, p. 18):  

Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, ao preencher as exigências do 

contexto social e político do Brasil, expressam, explicitamente, uma opção 

por um currículo que contemple os princípios da Educação Inclusiva. Os 

sistemas educacionais e as escolas passam a ser organizados para acolher a 

diversidade do alunado. Desse modo, torna-se fundamental conceber o 

funcionamento e a organização da escola, bem como o ensino e a 

aprendizagem, sob novas bases epistemológicas. A escola constitui-se no 

lugar do “aprender”, entendendo-se aqui a aprendizagem como processo de 

apropriação do conhecimento pelo aluno.  

A organização do trabalho pedagógico para implementação de uma proposta 

educacional inclusiva requer o planejamento de ações que possam nortear o trabalho dos 

profissionais envolvidos no atendimento dos estudantes com NEE. Em que pese o IFBA já 

possuir uma Política de Inclusão aprovada por meio da Resolução/CONSUP/IFBA nº 30, de 

12 de dezembro de 2017, que garante a implementação de estratégias de acesso ao currículo 

pelos estudantes com NEE, o estudo do qual resultou este PE evidenciou que a norma carece 

de orientações quanto aos procedimentos necessários para implementação das AC na 

perspectiva inclusiva.  

Neste sentido,  o fluxo procedimental apresentado na forma de e-book apresentará  

12(doze) ações distribuídas em 3 (três) momentos do ano letivo,  saber: 

1º momento: Inscrição no processo seletivo  

2º momento: Período entre a matrícula e início das aulas  

3º momento: A partir do início das aulas até o término do ano letivo  

As etapas contidas no referido fluxo indicam ações e estratégias a serem adotadas pela 

CAPNE, setor pedagógico, equipe multidisciplinar, coordenação de curso e docentes, no intuito 
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de estabelecer um ciclo pedagógico sistematizado que funcione desde a inscrição do estudante 

com NEE no processo seletivo até o final do primeiro ano letivo.  O fluxo foi elaborado com 

base na realidade do IFBA Campus Porto Seguro, contudo, resguardadas as especificidades e 

dinâmica de cada contexto, o instrumento pode ser utilizado em todos os campi. 

O e-book está apresentado no Apêndice A e encontra-se disponível no endereço: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602355.  
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APÊNDICE A - FLUXO PROCEDIMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 
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