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Olá professores!
 A formação em Ação é um evento promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação – SEED, por meio 
dos NREs, com carga horária de 16 horas, dividida 
em duas etapas de 8 horas, uma em cada semestre.

 O Departamento de Educação Especial – 
DEE – propõe no primeiro semestre de 2017, para 
as Escolas Estaduais do Ensino Comum, o Trabalho 
Colaborativo na Perspectiva da Escola Inclusiva 
como estratégia pedagógica para educação dos 
estudantes da educação especial.

 Desejamos a todos um bom trabalho!

A ESCOLA INCLUSIVA...
 Quando levanta-se a discussão sobre a educação e a escola inclusiva, mui-
tas vezes há um sentimento coletivo que permeia um tom poético, de justiça para que se 
dê voz e vez àqueles que, historicamente se mantiveram em lutas acirradas para conquistar 
direitos equitativos por serem vitimados por preconceitos e menos valia, como é o caso 
das pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, público da educação especial. Este sentimento não deixa de ser real, no 
entanto, na prática, nem sempre o tom poético do discurso se dá como uma realidade que 
condiz com os princípios de direito, ou seja, do direito subjetivo à educação. 

Segundo Cury (2016, p. 17), a educação inclusiva, 

(...) pelo próprio adjetivo que a acompanha, está referida ao verbo incluir e que 
significa colocar de algo/alguém dentro de outro espaço. Incluir provém do 
latim: includereque, por sua vez, é a síntese entre o prefixo in e o verbo claudo/
ere (ou cludo, cludere) que quer dizer fechar, encerrar. Participa da origem deste 
verbo o termo claustro como um espaço do qual alguns fazem parte: espaço 
delimitado, fechado, para outros. Incluir será, pois, entrar no claustro, entrar em 
um lugar que encerra determinadas vantagens. Contudo, o mesmo termo pode 
significar uma entrada em um espaço pior do que aquele no qual o sujeito até 
então se encontrava. A inclusão, socialmente falando, pode tanto ser para uma 
mobilidade ascendente quanto descendente.
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Quando se trata de direito, voltamos para a etimologia da palavra, que tem sua 
origem no latim:directume significa,basicamente, “reto”, ou seja, “em linha reta”, no 
entanto, Assis (2012) apresenta, no seu estudo sobre “O Direito à Educação e Diálogo entre 
Poderes”1informações que nos conduzem à uma compreensão mais aprofundadae nos 
fazem repensar as ações da escola inclusiva:

Na língua portuguesa a palavra ‘direito’ é utilizada tanto para designar o law, 
a letra da lei, a norma escrita, quanto para designar o right, o direito em si. O 
fato de estar na lei não garante a existência ou efetivação do direito – right. 
Esta distinção é bastante importante para uma discussão jurídica, pois há que se 
cuidar para jamais ler a lawem uma perspectiva de right, caso contrário abre-se a 
possibilidade de se ter uma perspectiva do direito restrita aos textos legais, o que 
pode dar a falsa impressão da efetivação e consolidação do direito. Conhecer o 
texto legal e relacionar lawe righttambém são questões de extrema importância 
na discussão jurídica, pois só assim será possível determinar uma política pública 
que nos leve diretamente de onde estamos – law– para onde queremos chegar – 
right. (ASSIS, 2012, p. 37)

O direito à educação no Brasil e em outros países, apresenta características jurídicas 
próprias que são diferentes dos demais direitos fundamentais. Ranieri2 (2013) diz que 

É direito fundamental social, é direito individual e também direito difuso 
e coletivo, de concepção regida pelo conceito de dignidade humana. É 
igualmente dever fundamental. Os seus titulares e os seus sujeitos passivos são, 
simultaneamente, uma coisa e outra. Comporta obrigações de fazer e não fazer, 
por parte de titulares e sujeitos passivos, que não se exaurem e exigem diferentes 
atendimentos, algumas vezes sob a reserva do possível seu regime jurídico, 
portanto, é complexo: envolve diferentes poderes e capacidades de exercício, 
com a inerente sujeição ao regime jurídico específico dos direitos fundamentais, 
mesmo dependendo de prestações materiais e de recursos financeiros.(RANIERI, 
2013, p. 55)

 É por isso que o direito à educação, registrado ao longo da história do Brasil, precisa 
ser conhecido e todos os profissionais que atuam com a educação, especialmente os que 

1  ASSIS, A. E. S. Q. O Direito à Educação e Diálogo entre Poderes. Tese de Doutorado apresentada à Comissão de Pós-graduação 
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Edu-
cação, na área de concentração de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais.Campinas: 2012.

2  Nina Beatriz Stocco Ranieri. O direito educacional no sistema jurídico brasileiro. In Justiça pela qualidade na educação. ABPM, 
Todos pela educação (org.). São Paulo: Saraiva, 2013. Vários autores. Pp.55-103.
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atuam diretamente com a escolarização (professores, pedagogos, diretores) precisam tomar 
conhecimento da trajetória em que se apresentam as conquistas de direito do público 
da educação especial. À título de informação, segundo Cunha (2013)3, enquanto países 
vizinhos próximos, davam início à organização de sistemas públicos de Educação sob a 
influência dos avanços relacionados à questões de cidadania após as revoluções inglesa, 
francesa e americana nos séc. XVII e XVIII, em meados do séc. XIX o Brasil ainda estava 
a “margem do processo histórico de prospecção de caminhos mais promissores para a 
cidadania” (p. 32).

 Garantir o acesso e a permanência das pessoas com deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação à escolarização comum, como um 
direito inalienável, trata-se de uma conquista evolutiva do ser humano e que precisa ser 
aprimorada, ampliada e mantida.

 

A ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS 
ESCOLAS DO PARANÁ

 Atualmente há em torno de 30 mil estudantes da 
educação especial que frequentam as escolas de ensino 
comum da rede pública estadual de ensino, no Estado do 
Paraná. Destes, há aqueles que apresentam deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Embora a legislação vigente, tanto a nível 
nacional, quanto estadual, preveja o acesso, a permanência 
com participação dos referidos estudantes, com o apoio 
e o atendimento educacional especializado, muitas vezes 
o trabalho docente desenvolvido para escolarização 
desses estudantes ocorre de maneira estanque, sem a 
interação entre os profissionais do ensino comum e do 
atendimento educacional especializado.

 O trabalho colaborativo tem sido uma estratégia possível 
para dinamizar as relações entre os profissionais que atuam na escolarização 
do estudante da educação especial, promovendo inúmeras possibilidades para o 
compartilhamento de ideias e implementação de ações pedagógicas com vistas à promoção 
da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes.

3  CUNHA, C. Justiça pela inclusão e qualidade na educação. In Justiça pela qualidade na educação. ABPM, Todos pela educação 
(org.). São Paulo: Saraiva, 2013. Vários autores. Pp. 31-54.
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 A seguir, você encontrará dois textos em destaque. Vilaronga e Mendes (2014, p. 141) 
que demonstram sobre o contexto legal da educação inclusiva e apresentam o princípio do 
trabalho colaborativo para atender a demanda da educação especial e Marques e Duarte 
(2013, p. 89)4, que escrevem sobre a caracterização do trabalho colaborativo na escola, 
dando ênfase ao conceito do trabalho colaborativo. 

O trabalho colaborativo, pensado aqui para o público da educação especial, 
se constitui como uma proposta que pode beneficiar, não só esse público específico, 
mastodosestudantes no percurso da escolarização, quando se divide a responsabilidade 
quanto ao planejamento, instrução e avaliação dos procedimentos de ensino para grupos 
heterogêneos.

 Diante disso, propomos a leitura dos materiais (que poderão ser acessados na 
íntegra pelos links indicados) e, em seguida, a realização de uma discussão em grupopara 
identificar o conceito do Trabalho Colaborativo. A partir da construção do conceito, 
escreva uma lauda descrevendo como se dá, na sua escola, a relação de colaboração entre 
os profissionais para a construção de uma escola inclusiva.

Em relação à inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual, é 
importante questionarmos como os professores têm trabalhado o currículo 
escolar com esses alunos. 

Duarte (2008) aponta que não basta apoio legal. É preciso que sejam 
organizados programas de estudo para a qualificação de professores e de 
todos os profissionais envolvidos na escola. Além disso, há a necessidade de 
uma sala de aula diversificada, que realmente contribua para a melhoria da 
qualidade educacional oferecida aos alunos com deficiência matriculados 
no ensino regular. 

Neste sentido, a parceria entre os professores do ensino regular e da 
educação especial vem configurando-se como uma das estratégias que 
pode favorecer a aprendizagem dos conteúdos contidos no currículo 
escolar para os alunos com deficiência. 

A parceria entre esses professores se torna uma estratégia extremamente 
importante para o planejamento, avaliação e organização de recursos de 
ensino para os alunos com deficiência. Essa troca de saberes só é possível 
porque os professores regulares são especialistas em conteúdos específicos 
de uma determinada disciplina escolar, enquanto os professores de 
educação especial são especialistas em avaliação e conteúdos específicos 

4 MARQUES, A. N.; DUARTE, M. O trabalho colaborativo: uma estratégia de ensino na aprendizagem de alunos com deficiência 
intelectual. Revista de Ciências Humanas, Frederico Westephalen, v. 14, n. 23, p. 87 – 103, Dez 2013.
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sobre educação especial, necessárias para a elaboração das adaptações 
curriculares (SILVA, 2007). 

O ensino colaborativo consiste em uma parceria entre os professores 
da rede regular de ensino e da educação especial, que dividem a 
responsabilidade de planejar, instruir e avaliar os procedimentos de ensino 
a um grupo heterogêneo de alunos (FERREIRA, MENDES, ALMEIDA 
e DEL PRETTE, 2007). Para Mendes (2006), essa proposta de ensino 
surgiu como uma alternativa aos modelos educacionais existentes (sala de 
recursos, classes especiais ou escolas especiais) visando, também, responder 
às demandas das práticas de inclusão dos alunos público alvo da Educação 
Especial. (MARQUES e DUARTE, 2013, p. 89)

A proposta de educação inclusiva se tornou um dos focos da política 
educacional vigente, incitada pelos movimentos sociais e tendo como 
proposta a equiparação de oportunidades para as pessoas até então 
excluídas socialmente. (Mendes, 2002). Na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96 (Brasil, 1996), assim como no Plano 
Nacional de Educação (PNE)/ 01, é previsto que o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) deve ocorrer preferencialmente na rede 
regular de ensino. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001 – Brasil, 2001), com 
destaque os artigos 3º, 8º e 12º, enfatizam que os alunos com necessidades 
educacionais especiais deveriam ser educados preferencialmente nas 
classes comuns das escolas regulares. (...) Visando à proposta de ensino 
colaborativo, Conderman; Bresnahan; Pedersen (2009),enfatizam que é 
preciso discutir na escola questões relacionadas ao tempo de planejamento 
em comum entre o professor de educação especial e o professor da sala 
regular; aos conteúdos que devem ser incluídos no currículo; às adaptações 
curriculares; à distribuição de tarefas e responsabilidades; às formas 
de avaliação; às experiências em sala de aula; aos procedimentos para 
organização da sala; à comunicação com alunos, pais e administradores; 
ao acompanhamento do progresso de aprendizagem dos alunos; às metas 
para o Plano Educacional Individualizado dos alunos com deficiência.

Carla Ariela Rios Vilaronga; Enicéia Gonçalves Mendes. Ensino 
colaborativo para o apoio à inclusão escolar: práticas colaborativas entre 
os professoresRev. bras. Estud. pedagog. (online), Brasília, v. 95, n. 239, p. 
139-151, jan./abr. 2014.
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 O vídeo “Dinâmica em Grupo: teambuilding”, publicado em 15 de março de 2017, 
está disponível https://goo.gl/RnktXB e apresenta uma atividade que ilustra a temática 
que estamos propondo neste estudo. 

Dinâmica em Grupo: 
teambuilding

https://goo.gl/RnktXB

 Após assistir ao filme, reflita e elenque as contribuições trazidas para pensar na 
dinâmica da escola frente ao trabalho colaborativo em prol de estudantes da educação especial. 

Ainda com base no filme, propomos que os professores elejam ou elaborem um 
caso fictício de um estudante da educação especial, considerando suas condições de 
aprendizagem e, se for um caso real será necessário preservar a identidade do sujeito. 
Em seguida, professores das disciplinas e professores da educação especial discu-
tirão os encaminhamentos e estratégias pedagógicas que poderão ser adotadas para 
otimizar o desempenho escolar do referido estudante, lembrando que a discussão 
proposta servirá de subsídio para que o professor do atendimento educacional 
especializado possa elaborar o plano de atendimento educacional especializado. 

Referendamos nesse momento do estudo, a leitura do texto “Desafios na efeti-
vação de Políticas Públicas para Educação Especial: o Trabalho Colaborativo em 
foco”. O documento apresenta-se como um relato de experiência e está disponível em
https://goo.gl/9eCsF2

Sinopse:
O vídeo faz referência a importância da comunicação eficiente entre os componentes da 
equipe de trabalho, o planejamento das ações e recursos necessários para execução da 
ação. Mostra que o trabalho com esforço não é suficiente se não houver um planejamento 
eficiente, bem como os resultados podem ser frustrantes, tanto para quem executa a tarefa, 
quanto para quem deveria beneficiar-se da tarefa quando o resultado não é alcançado.

https://goo.gl/RnktXB
https://goo.gl/9eCsF2
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RESUMO

https://goo.gl/9eCsF2

(LIMA, D. M. P.; SANTOS, S. A.; et al. 2016)
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