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Resumo Nos últimos anos temos centrado nossa atenção e estudos em um campo específico da 

educação, voltado para a inclusão escolar de alunos com deficiência no ensino regular, conforme 

prescreve a Constituição Federal Brasileira de 1988 e demais documentos promulgados a partir da 

Carta Magna. Em nossas atividades profissionais tivemos a oportunidade de observar uma realidade 

paradoxal: as legislações educacionais, que conceitualmente revelam o reconhecimento das 

reivindicações sociais e a legitimam no ordenamento jurídico do país, nem sempre se materializam 

na prática pedagógica no âmbito das escolas ou estão associadas ao currículo do ensino regular. 

Visando ao respeito ao princípio da igualdade, as prescrições legais dos direitos no ordenamento 

normativo no Brasil assumem papel relevante para direcionar políticas que zelem pelo princípio 

educacional da inclusão escolar, o direito à educação escolar é garantido a todos, como direito social 

público e subjetivo, portanto, dever do Estado em provê-lo. Nesse sentido, este texto visa discutir a 

relação entre o direito à educação constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos brasileiros, e, 

por conseguinte, a garantia do direito à aprendizagem a partir da organização do currículo escolar e 

da prática pedagógica desenvolvida com os alunos privilegiados neste estudo matriculados no ensino 

regular, na perspectiva da inclusão escolar. A pesquisa aconteceu no período de agosto a dezembro 

de 2010 envolvendo professores de sala de aula comum e da sala de recursos multifuncionais. 

Adotamos como frentes de trabalhos processos de formação continuada e articulação de práticas 

pedagógicas para o envolvimento dos alunos com deficiência nos trabalhos desencadeados em sala 

de aula. A base metodológica do estudo busca inspiração nos princípios e pressupostos da pesquisa-

ação colaborativo-crítica. Como base epistemológica faz diálogos possíveis com os estudos de 

Meirieu (2002), (2007), Sacristán (2000, 2002), Bobbio (2004) dentre outros autores, favorecendo 

discussões sobre o direito à educação considerando a relação entre o currículo e a diferença humana.  

Com base nessas considerações, acreditamos que uma proposta educacional de qualidade social para 

todos os alunos, depende de uma organização política e institucional que permita as mudanças 

necessárias na organização do trabalho pedagógico da escola, para que de fato os alunos se apropriem 

do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. 
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