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Resumo O texto faz parte do estudo de doutoramento denominado Currículo e Educação Especial: 

as ações da escola a partir dos diálogos cotidianos, defendido na Universidade Federal do Espírito 

Santo, no Programa de Pós Graduação em Educação. Busca sustentação nas políticas públicas 

educacionais brasileiras direcionadas à escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao garantir a matrícula na escola de ensino 

comum e a oferta de serviços de apoio especializado, no contraturno, visando à ampliação das 

aprendizagens desses alunos e a participação nos currículos escolares. Pautado nas contribuições de 

Boaventura de Sousa Santos, Michel de Certeau e Philippe Meirieu e pesquisadores do campo da 

Educação Especial a pesquisa buscou constituir processos de formação contínua com professores e 

pedagogos em atuação no Ensino Fundamental para refletir sobre as contribuições da escola na 

articulação das ações pedagógicas da sala de aula comum com as dos serviços de apoio especializado, 

qualificando, assim, o processo ensino-aprendizagem dos estudantes. A metodologia de investigação 

utilizada foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica, sendo o estudo desenvolvido por meio de quatro 

frentes de trabalho:observação participante do cotidiano escolar; sistematização de propostas de 

formação contínua; acompanhamento das ações da escola na articulação do currículo escolar e dos 

serviços de apoio especializado e realização de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos 

investigados. O estudo aponta as contribuições da formação contínua na constituição de novas 

possibilidades de trabalho com o currículo escolar no processo de escolarização de alunos apoiados 

pela Educação Especial, alguns desafios a serem enfrentados na articulação das ações pedagógicas 

desenvolvidas no horário de aula regular e no atendimento educacional especializado, pois a escola 

ainda encontra dificuldade em escolarizar estudantes com percursos diferenciados de aprendizagem, 

a necessidade de a gestão escolar constituir sua proposta de Educação Especial e a importância de 

assumir a escola como um rico espaço de formação contínua para os profissionais da Educação. 
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