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Resumo: A inclusão escolar não se configura apenas pela matrícula da criança pertencente ao 

público-alvo da educação especial na rede regular de ensino, mas por sua permanência e pela garantia 
da escolarização efetiva que deverá ocorrer desde a Educação Infantil. Nesse viés, este estudo 

objetiva descrever e analisar a visão das professoras que atuam na Educação Infantil com crianças de 

5 e 6 anos de idade, em relação à necessidade de adaptação de atividades nos conteúdos curriculares 
da Educação Infantil para atender as crianças com deficiência intelectual. Trata-se de um estudo de 

caso cujos dados foram coletados por meio de entrevistas. Participaram deste estudo duas professoras 

da Educação Especial e uma professora do ensino regular, que atuava na Educação Infantil. Os dados 

obtidos nas entrevistas foram transcritos integralmente e, posteriormente, passaram por 
categorizações e análises qualitativas. Como resultado, pode-se constatar que as professoras 

consideram importante a realização de adaptações curriculares de atividades na Educação Infantil 

para a criança com deficiência intelectual, porém apresentam dificuldades no planejamento e na 
aplicação dessas adaptações na prática de sala de aula. Os resultados sugerem a necessidade de 

aprofundamentos sobre a temática de adaptação curricular, planejamento conjunto entre as 

professoras e rede de colaboração por todos envolvidos no processo de escolarização da criança com 
deficiência intelectual matriculada na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Infantil. Adaptação curricular. 

 

 

Introdução 

 

A expansão da Educação Infantil ocorreu em território brasileiro em meados de 1970 

por influência de muitos fatores, entre eles a crescente urbanização e a inserção da mulher no 

mercado de trabalho. Apesar dessa conquista, no Brasil, a história da Educação Infantil, por 

muito tempo permaneceu com caráter assistencial, e somente após a com promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que legitima a educação como direito de todas as crianças, e da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que considera esse nível de ensino parte da Educação 
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Básica, inicia-se a preocupação com o oferecimento educacional para as crianças da Educação 

Infantil (CARNEIRO, 2012).  

Desse modo, a Educação Infantil passa a ser a primeira etapa educacional da educação 

básica, sendo revelada e valorizada sua importância no desenvolvimento humano – uma vez 

que os primeiros anos de vida de uma criança são determinantes para o desenvolvimento da 

inteligência, da personalidade, da linguagem e da socialização (MENDES, 2010). Assim, a 

criança necessita de um tipo de educação que possibilite seu desenvolvimento e isso deverá 

ser oferecido no seio familiar e na escola, tornando-se complementos para o desenvolvimento 

dessa criança.  

Em função da importância da Educação Infantil, todas as crianças deveriam ter acesso 

à permanência e apropriação de conhecimentos básicos. Assim, de acordo comas bases da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o acesso 

educacional para as crianças Público-alvo da Educação Especial (doravante PAEE)1 deverá ter 

início na Educação Infantil, que visa o desenvolvimento global da criança.  Nessa fase, o 

acesso aos diferentes estímulos e o convívio com as diferenças propiciam o respeito para com 

elas e a sua valorização (BRASIL, 2008).  

Entre as crianças PAEE, encontram-se aquelas com deficiência intelectual que, 

segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD, 

2010), possuem limitações significativas no desenvolvimento intelectual e no comportamento 

adaptativo, ou seja, possuem dificuldades na construção de conhecimentos, no raciocínio, na 

resolução de problemas de situações sociais e realização de práticas cotidianas. 

Para a criança com deficiência intelectual, a inclusão escolar pode proporcionar a 

incorporação e a ampliação de conhecimentos, de modo a favorecer seu desenvolvimento, 

desde que sua inclusão não seja restrita apenas ao aspecto socializador mas também à 

promoção de condições adequadas de acesso e desenvolvimento escolar (BATISTA; 

ENUMO, 2004; BRASIL, 2008). 

Desse modo, salienta-se que a inclusão escolar das crianças com deficiência intelectual 

tem exigido repensar as práticas pedagógicas e estratégias de ensino que garantam a 

apropriação do conhecimento. Para tanto, o currículo escolar deve abarcar as particularidades 

desse alunado. Segundo Oliveira (2008), uma das formas de atender às necessidades das 

                                                
1Será utilizado no texto o termo ‘Público-alvo da Educação Especial’, em conformidade com a legislação 

brasileira que compreende os alunos com deficiências sensorial, física, intelectual, altas 

habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento (BRASIL, 2008). 
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crianças com deficiência intelectual é por meio das adequações ao currículo, que, segundo a 

autora, constituem-se como oportunidades educacionais que proporcionam às crianças com 

deficiência o acesso ao ensino e à aprendizagem dentro da sala de aula regular. 

Assim, o presente estudo objetivou descrever e analisar a visão das professoras que 

atuam na Educação Infantil com crianças de 5 e 6 anos de idade, em relação à necessidade de 

adaptação de atividades nos conteúdos curriculares da Educação Infantil, para atender as 

crianças com deficiência intelectual, bem como destacar suas principais dificuldades quanto 

ao uso dessa estratégia de ensino. 

 

Metodologia 
 

Participantes 

 

Três professoras foram participantes da pesquisa. Elas atuaram no processo escolar de 

uma mesma criança com deficiência intelectual na Educação Infantil, cada qual com sua 

especificidade. As professoras serão identificadas no estudo com nomes fictícios de Estela, 

Ana e Regiane. 

Regiane era professora da sala regular na Educação Infantil de uma turma com 

crianças de 5 e 6 anos de idade, no período da manhã, na qual havia matriculada uma criança 

com deficiência intelectual. Estela desempenhava o trabalho em colaboração com a professora 

Regiane para a criança com deficiência intelectual. Naquela conjuntura do trabalho 

colaborativo do município investigado, a professora Estela acompanhava as aulas da 

professora Regiane, duas vezes na semana, e nos demais dias estava com outros professores, 

que também tinham em suas salas regulares crianças pertencentes ao PAEE. Ana fazia o 

atendimento educacional especializado com a criança com deficiência intelectual no 

contraturno, na Sala de Recursos Multifuncionais. Havia pouco tempo de reunião entre as 

professoras para o planejamento das atividades, mas elas tentavam manter a comunicação e 

parceria frente às atividades pedagógicas realizadas com as crianças com deficiência 

intelectual. 

 

Local 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede municipal de São Carlos, SP, que 

atende a crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na Educação Infantil, para as quais 

eram ofertadas atividades pedagógicas, alimentação e lazer. A escola também atende às 
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crianças PAEE, por meio de dois tipos de procedimento: o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e/ou do ensino colaborativo. 

O AEE é um serviço da Educação Especial, realizado, preferencialmente, no 

contraturno, nele são desenvolvidas atividades de cunho pedagógico que visam à 

complementação e/ou suplementação do ensino regular, com vistas à eliminação de barreiras, 

promoção de autonomia e independência para as crianças pertencentes ao PAEE, no contexto 

escolar e fora dele (BRASIL, 2008). Já o ensino colaborativo é definido como um serviço de 

apoio da Educação Especial, no qual há a parceria dos professores do ensino regular e da 

Educação Especial, bem como o compartilhamento de responsabilidades, como planejar, 

instruir e avaliar os alunos PAEE (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2014). 

 

Instrumento 

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um roteiro semiestruturado de 

entrevista, com questões referentes às práticas pedagógicas adotadas pelas professoras com a 

criança com deficiência intelectual. 

 

Procedimento de Análise dos dados 

 

As categorias foram organizadas com base nos temas abordados pelas participantes 

durante a entrevista, isso tornou possível configurá-los em dois tópicos: (a) visão das 

professoras em relação à necessidade de adaptação de atividades nos conteúdos curriculares 

da Educação Infantil para atenderas crianças com deficiência intelectual; e (b) Dificuldades 

enfrentadas pelas professoras ao realizar as adaptações para a criança com deficiência 

intelectual. 

 

Resultados e discussões 

 

Visão das professoras em relação à necessidade de adaptação de atividades para atender 

as crianças com deficiência intelectual 

 

No que tange às principais visões das professoras sobre a necessidade do uso de 

atividades diferentes para atender as crianças com deficiência intelectual nas salas de aula 

regular, a professora Estela considerou que o uso de atividades diferenciadas do padrão deve 

seguir o currículo regular e isso depende de cada caso (isto é, as necessidades podem ser 

distintas). A professora Ana observou que o uso das atividades diferenciadas do padrão 
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deveria ser realizado de acordo com a necessidade e deficiência da criança, o que condiz com 

a observação de sua colega, a professora Estela, mas que especifica ainda mais a tarefa de 

traduzir o conteúdo curricular para abarcar deficiências diferentes. A professora Regina foi 

além, ela afirmou que é preciso utilizar, ao longo do ano, várias práticas até encontrar a 

melhor para necessidade da criança. 

Os principais relatos das professoras nessa categoria podem ser visualizados a seguir 

nos trechos transcritos das entrevistas: 

 

Eu acho que depende do caso. Não pode estar fugindo do que é passado 
para a turma, porque é diferente você explicar certo conteúdo e você mudar 

tudo pra criança (Professora Estela). 

 

Em alguns casos, sim, em algumas dinâmicas, algumas atividades, sim, em 
outras, não. Depende da deficiência. Autista necessita de uma determinada 

estratégia, deficiente físico de outra, cada um tem uma estratégia diferente 

(Professora Ana). 
 

Sim, até por ser individualizado que eu digo de sentar junto com a criança 

já é uma estratégia diferenciada, assim eu vou mudando muito de estratégia 

ao longo do ano, uso várias até aquela que ela se dá melhor (Professora 
Regiane). 

 

Esses dados revelam que as professoras reconhecem a necessidade de uso de práticas 

pedagógicas e estratégias de ensino particularizadas para a criança com deficiência 

intelectual. No entanto, elas entendem que os mesmos conteúdos do ensino regular deve ser 

mantido, para que isso promova as mesmas experiências e oportunidades de aprendizagem. 

Um outro viés sobre essas práticas é apontado por Minetto (2008), segundo a autora, o 

currículo da sala de aula regular deve ser ajustado para atender à diversidade de crianças, não 

se tratando da elaboração de programas paralelos, mas da introdução de medidas capazes de 

tornar os conteúdos curriculares acessíveis a todas as crianças, por meio de estratégias de 

ensino, materiais e metodologias diferentes.  

 

Dificuldades enfrentadas pelas professoras ao realizar as adaptações para a criança com 

deficiência intelectual 

 

Em relação às principais dificuldades enfrentadas pelas professoras ao realizar as 

adaptações para a criança com deficiência intelectual, Regiane considerou as características 

individuais da criança. Já a professora Ana revelou que a maior dificuldade se refere ao 

planejamento da sala regular e a concretização de atividades adaptadas, considerando que a 

criança com deficiência intelectual tem um atraso em relação às demais crianças. Percebe-se 
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que a visão da Ana sobre as dificuldades está mais voltada à colaboração entre as professoras 

do que ao atraso do aluno. Enquanto Estela considerou importante conhecer a criança e dar 

atividades que ela consiga realizar. 

As principais respostas dadas pelas professoras podem ser vistas a seguir nos trechos 

transcritos das entrevistas: 

 

A minha turma está numa fase de letramento, de alfabetização[...]. Eu tenho 

crianças que já estão alfabetizadas, já estão com 6 anos completos e ela 
(criança com deficiência intelectual) ainda não forma frases, tem 

dificuldades na fala e na coordenação motora. Não sei o que fazer... 

(Professora Regiane). 
 

A dificuldade está em juntar o planejamento da sala de aula e as atividades 

adaptadas. Eu oriento a professora da sala, mas nos atendimentos 
especializados tento complementar com outras estratégias, dependo sobre o 

que está sendo falado na sala. Ela (criança com deficiência intelectual) está 

muito atrasada e não acompanha; isso é mais complicado (Professora Ana).  

 
Eu acho que as atividades adaptadas tem que dar coisas que a criança 

consegue fazer. No caso dela (criança com deficiência intelectual) não sabe 

ainda as letras, números, nem pegar no lápis. Na sala de aula sento com ela 
e tento dar a mesma coisa que a professora está dando e não consegue fazer. 

Então dou uma pintura ou desenho que ela consegue (Professora Estela). 

 

Nota-se que as professoras apontam dificuldades para realizar adaptações, mas 

principalmente de conseguir ofertar o mesmo conteúdo e atividades que a criança com 

deficiência consiga realizar, considerando suas características específicas e a necessidade de 

um planejamento realizado em equipe.  

As professoras mostraram-se um tanto quanto frustradas com a prática de sala de aula, 

talvez pela falta de um trabalho colaborativo entre elas mais amplo, mas deixam transpassar 

nas suas falas sua preocupação com toda a dinâmica pedagógica de atender os alunos 

especiais. Elas entendem também que as adaptações são importantes, porque possibilitam o 

acesso dessa criança à aprendizagem escolar, sem a criação de outro currículo e interiorização 

das atividades aplicadas.  

Assim, o currículo para a criança com deficiência intelectual deveria ser o mesmo da 

turma e, quando houver necessidade, as atividades e conteúdo seriam adaptados para o nível 

da criança (PORTA, 2015). De acordo com Oliveira (2008), não se pode negar as 

necessidades das crianças com deficiência intelectual e tratar a diferença de forma genérica, 

pois a escola inclusiva deverá ser capaz de lidar com as diferenças e realizar adaptações que 

respondam às diferentes necessidades das crianças, principalmente das crianças com 
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deficiência intelectual. Assim, as adaptações para a criança com deficiência intelectual deverá 

considerar suas particularidades, como apontado pela professora Estela. 

Considerando os relatos das professoras, subentende-se que sucesso da inclusão, na 

prática, não depende somente de uma pessoa, mas da participação de todos os atores 

envolvidos (MINETTO, 2008). A inclusão escolar só é significativa quando proporciona o 

ingresso e a permanência da criança com deficiência no espaço escolar com aproveitamento 

acadêmico, bem como quando as particularidades da aprendizagem da criança são respeitadas 

(GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007). 

 

Considerações finais 

 

 O presente estudo trouxe informações pertinentes acerca da visão das professoras 

participantes em relação à necessidade de adaptação dos conteúdos curriculares para as 

crianças com deficiência intelectual matriculados na educação infantil. Os dados nos 

permitiram conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelas professoras em relação à 

utilização dessa estratégia de ensino nas salas de aula regulares.Assim, pode-se dizer que os 

objetivos propostos nesse estudo foram alcançados. 

 Os relatos das professoras nos permitem inferir que elas consideram importante a 

adaptação curricular de atividades para as crianças com deficiência intelectual na educação 

infantil, pois, na sala de aula regular, as atividades ministradas devem ser compatíveis com as 

peculiaridades de cada criança especial; portanto, devem ser modificadas, de modo a ofertar 

as mesmas experiências e possibilidades de aprendizagem para todas as crianças presentes na 

sala de aula. 

 Com a educação especial passando a fazer parte do ensino regular, surge a necessidade 

de um trabalho planejado em equipe, o ensino regular e o ensino especial precisam juntar seus 

conhecimentos para desenvolver diferentes formas de atender a todas as crianças em suas 

especificidades. Assim, os professores poderão estar em consonância com suas práticas e as 

chances de sucesso na aprendizagem escolar das crianças com deficiência intelectual poderia 

ser maior. 

Os dados revelam ainda que as professoras carecem de conhecimentos sobre a 

temática da adaptação, sobre as peculiaridades da criança com deficiência intelectual e de 

apoio da área da educação especial para planejar atividades em conjunto (professor da sala de 

aula regular e professor de educação especial). As atividades planejadas em conjunto 

poderiam oferecer melhores condições de aprendizagem para a criança com deficiência 
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intelectual. Ao que parece, outro empecilho para o planejamento regular entre as professoras é 

a falta de horário para esse fim. Considerando que o processo de inclusão esteja vinculado à 

aprendizagem, todos os envolvidos nesse processo deveriam realizar parcerias para promover 

melhores condições de aprendizagem para a criança com deficiência intelectual. 

Assim, pode-se dizer que, para efetivar o direito à escolarização de qualidade para as 

crianças com deficiência intelectual, é necessário estabelecer uma rede de colaboração entre 

os profissionais que atuam na sala de aula regular e na educação especial, para planejar, 

elaborar, aplicar e avaliar as atividades curriculares e estratégias para a educação infantil, a 

fim de garantir a permanência e a apropriação de conhecimentos destas crianças. Assinalamos 

também que é necessário promover a formação continuada dos profissionais do ensino tanto 

da educação regular quanto da educação especial para o aprofundamento da temática de 

educação especial. 
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