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Resumo O texto discute a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas como forma de acesso 

ao currículo escolar e nessa perspectiva ao conhecimento por parte dos alunos público-alvo da 

Educação Especial, para tanto faremos uma análise dos dados a partir dos movimentos realizados em 

uma escola do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo/Brasil, no período de agosto 

a dezembro de 2010. A presença de alunos com algum tipo de comprometimento físico, intelectual 

ou sensorial é uma realidade presente nas diferentes escolas brasileiras de ensino comum, pois como 

preceitua a Constituição Federativa do Brasil de 1988 a Educação deve ser entendida como um dever 

do Estado e um direito de todos os cidadãos. Com base nessa prerrogativa, a Secretaria de Estado da 

Educação – SEDU - elaborou o documento “Um novo currículo escolar” como forma de subsidiar os 

trabalhos desenvolvidos por professores e alunos nos processos de apropriação de conhecimento. 

Assim, o presente estudo buscou investigar como esse “novo currículo” vem se materializando e 

contemplando as necessidades de aprendizagem de alunos atendidos pela Educação Especial nas 

escolas estaduais de ensino. 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 Silva (2004, 2007), Moreira (2008, 2009), André (1999), Ambosetti (1999), dentre 

outros autores, favorecendo discussões sobre a relação entre o currículo e práticas pedagógicas como 

meio de garantia de acesso ao conhecimento. O processo vivido por meio de práticas pedagógicas 

diferenciadas mostrou que todos os alunos podem ter acesso ao conhecimento, ou seja, ao currículo 

comum, se as práticas pedagógicas forem pensadas considerando o currículo vivido como 

potencializador de novas ações e de táticas. Isso ocorreu pela via de um projeto educativo como 

possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Assim, 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 que aprende, 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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