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Resumo Buscamos no presente texto, apresentar os movimentos de uma pesquisa realizada em uma 

escola de Ensino Fundamental, do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo – Brasil, 

para que as demandas de aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD), estejam contempladas no currículo escolar e nas práticas pedagógicas 

desencadeadas nos espaços-tempos das salas de aula. O estudo buscou investigar as possibilidades de 

articulação entre o currículo escolar e a escolarização de alunos com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento em processos de inclusão escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e as 

possibilidades do atendimento educacional especializado como complementar ao currículo. Para isso 

estabelecemos os seguintes objetivos: observar o cotidiano para perceber as tensões, as possibilidades 

e as relações nele estabelecidas, no que tange ao currículo escolar; participar dos espaços-tempos 

destinados ao planejamento; instituir momentos de formação continuada em contexto para 

aprofundamento teórico-prático sobre o currículo, as práticas pedagógicas e a inclusão escolar; 

implementar ações colaborativas para que os alunos com deficiência e TGD tenham acesso ao 

currículo escolar por meio das práticas pedagógicas; avaliar as ações implementadas com o grupo 

envolvido no estudo para potencializá-las. A base metodológica do estudo busca inspiração nos 

princípios e pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. O estudo dialoga com autores como 

Silva (2004, 2007), Moreira (2008, 2009), Meirieu (2002, 2205), Lefebvre (1995) que nos 

possibilitam pensar as questões da escolarização de alunos com deficiência e TGD, tendo como ponto 

de partida a premissa de Educação para todos. Como resultados, o estudo aponta para a necessidade 

de instituição do currículo escolar em interface com as necessidades de aprendizagem trazidas pelos 

alunos para o âmbito escolar, a assunção da pessoa com deficiência como um sujeito propício ao 

aprendizado, a articulação dos trabalhos desencadeados em sala de aula em diálogo com o apoio 

especializado, a incorporação dos trabalhos da Educação Especial na proposta pedagógica da escola 

e de investimentos na formação dos educadores para que eles tenham melhores condições de lidar 

com a diferença humana em sala de aula. 
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