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RESUMO

O objetivo do presente artigo foi avaliar a viabilidade de um programa de adaptação curricular individualizado a partir de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com professores do ensino comum e professores da sala de recursos, com base nos resultados de uma análise 
preliminar das suas próprias concepções a respeito de alunos com deficiência, que frequentam a rede pública no primeiro segmento do ensino 
fundamental, no Município de Duque de Caxias. Sobre este tópico de pesquisa, os resultados de investigações científicas recentes sustentam a 
necessidade de se promover ações de políticas públicas voltadas para o aprimoramento constante da prática docente, considerando-se as 
concepções sobre deficiência que permeiam essas práticas. Para fins de análise foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: a percepção dos 
professores com relação à inclusão de alunos com deficiência em classes comuns colaboraria para diferentes ações educativas; a estruturação de 
um programa de adaptação curricular individualizado possibilitaria uma reflexão diferenciada acerca das potencialidades do aluno com deficiência 
em classes comuns. Para tanto, buscou-se analisar as variáveis envolvidas no processo, através de uma pesquisa exploratória descritiva, com 
análise qualitativa dos dados. Para analisar as concepções sócio historicamente instituídas sobre adaptação curricular, que interferem na postura 
pedagógica dos professores de classes regulares que trabalham com alunos incluídos, foram entrevistados 9 professores de três escolas diferentes 
do Município de Duque de Caxias. No que se refere à possibilidade de inclusão, obteve-se o seguinte resultado: dois professores reconhecem a 
possibilidade da inclusão e sete professores reconhecem com reservas. Nenhum professor admite ser desfavorável à inclusão. Dentre as principais 
reservas sinalizadas pelos docentes, destacam-se o despreparo em relação à infraestrutura e à capacitação dos profissionais, a importância do 
mediador para a interface com o aluno, a necessidade de um tempo específico para planejamento em prol da adaptação curricular do aluno 
incluso, o excesso de alunos com deficiência e alguns sem laudo, a estrutura imposta de turmas grandes e mistas. Ressalta-se, ainda, as 
dificuldades encontradas no processo de adaptação curricular pelo não cumprimento dessas necessidades, necessitando uma revisão do que se 
denomina escola inclusiva. Verifica-se, assim, a necessidade de se organizar ações efetivas voltadas para a inclusão de alunos com deficiência em 
classes comuns, entendendo que não basta colocar o aluno na sala junto com o professor, é preciso estabelecer todo um processo de mudança, 
voltado para o aprimoramento docente, o apoio das políticas públicas, a mudança curricular constante, a busca de profissionais de mediação e a 
estruturação de materiais de apoio nas escolas. Sendo assim, sem a busca destas mudanças torna-se muito difícil e até inconsistente a promoção 
de uma inclusão real que garanta a permanência qualitativa dos alunos com deficiência nas classes comuns. Para tanto, para a estruturação de 
uma educação que baseie suas práticas na valorização da diversidade e não segregue seus educandos em função de suas diferenças anatômicas, 
muitas vezes, vistas como limitações, torna-se necessário uma reflexão sistemática acerca dos tópicos analisados nesta pesquisa, de modo a 
suscitar o desenvolvimento de futuros projetos.
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