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Resumo Para que a escola consiga se organizar para possibilitar a aprendizagem de todos os alunos 

é necessário investimento na qualidade da educação. A formação dos professores para atuarem no 

apoio pedagógico aos alunos com deficiência deve ser observada como primordial para o acesso dessa 

demanda na escola. A Secretaria de Educação do Município de São Paulo comunicou através de 

Diário Oficial a abertura de curso de pós-graduação Lato Sensu: “Formação dos Professores em 

Educação Especial nas Áreas das Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual”, a ser ministrado 

pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília -Unesp/ Marília, 

considerando o Decreto nº 45.652 de 23 de dezembro de 2004, em consonância com a Resolução 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Os cursos foram oferecidos de 2006 até 2012, para a 

formação dos professores para o atendimento e apoio aos alunos com deficiência incluídos nas salas 

de aula regular. A formação em educação especial, dos professores, na área da deficiência intelectual, 

está presente nas políticas públicas inclusivas proposta pela Secretaria Municipal de Educação, na 

sua maioria, realizado através do curso de formação, ora mencionado. Assim é necessário 

compreender quais foram os objetivos da proposta implementada pela Secretaria Municipal de 

Educação para a formação dos professores em exercício na Prefeitura Municipal de São Paulo. Este 

estudo tem como objetivo apresentar a política de formação dos professores em educação especial do 

Município de São Paulo, através do Curso de pós-graduação Lato Sensu ministrado pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília - Unesp/ Marília. A metodologia de 

pesquisa adotada caracteriza-se por um estudo qualitativo e quantitativo envolvendo uma análise 

documental, a partir de um levantamento geral de todos os professores de educação especial das Salas 

de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, através da política de formação da SME, após 2005. 
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