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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a necessidade do ensino colaborativo, que se traduz em uma 
parceria entre o professor da educação especial e o professor do ensino comum, e assim oferecer subsídio 
teórico sobre o ensino colaborativo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica a partir de 
livros, artigos científicos, dissertações e teses sobre o assunto. A pesquisa é relevante uma vez que 
evidencia a necessidade da redefinição de papéis dos professores do ensino especial e comum, pontuando 
questões como: o planejamento conjunto, as especificidades do trabalho pedagógico em sala de aula, a 
partilha de conhecimentos, e demais ações no contexto educacional que poderão resultar em um novo 
modelo de atendimento à escolarização dos educandos público alvo da educação especial. Como resultado 
deste trabalho destaca-se o quanto, ainda, é preciso ser evidenciado os desafios e benefícios do ensino 
colaborativo à inclusão escolar e que este ensino se caracteriza como premissa necessária à inclusão 
responsável.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino colaborativo; Organização do ensino; Inclusão escolar. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O papel da escola é oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento 
científico, bem como, pensar em um trabalho pedagógico que prime pelo processo de 
humanização, de modo a construir um espaço em que todos os sujeitos tenham voz e vez 
e possam participar e se apropriar dos bens culturais produzidos pela humanidade. Esse 
processo de construção de uma oportunidade para todos é reflexo da realidade sobre a 
inclusão escolar, por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 
Federal 13.146/2015. E por meio de tal Lei evidencia-se a importância de problematizar 
como é possível promover um reconhecimento sobre como o professor da educação 
especial e o professor do ensino comum podem desenvolver uma parceria de trabalho. 
Neste sentido o problema de pesquisa deste estudo foi: Como o ensino colaborativo pode 
ser uma estratégia para o processo de inclusão por meio do trabalho entre o professor da 
educação especial e o professor do ensino comum?  

Tal questionamento exige uma reflexão sobre as diferentes formas de 
acessibilidade (atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica, 
programática) que devem ser realizadas na e pela a escola, no que diz respeito à inclusão 
dos alunos público alvo da educação especial. Porque é preciso reconhecer que o ensino 
colaborativo é uma estratégica pedagógica para causar o processo de inclusão e a 
atuação pedagógica congruente com a escola inclusiva. 

Sendo que a escola inclusiva é, por conseguinte, aquela que organiza o ensino 
para atender às especificidades e singularidades do educando, elabora programas de 
formação continuada em serviço, para discutir as questões relativas à inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais, reflexões que propiciam ao professor a 
elaboração de um trabalho educativo com qualidade (CARVALHO, 2009). Evidenciando 
que para ocorrer a inclusão faz-se preciso pensar nos recursos humanos e nos recursos 
materiais organizados de forma colaborativa, ou seja, em parceria da educação comum e 
especial, a fim de desenvolver um currículo integrado que permita a participação de todos 
os educandos (CARVALHO, 2009). 
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Nesse contexto, o ingresso dos alunos com necessidades educacionais especiais 
na escola de ensino regular trouxe diferentes desafios ao professor que até então era 
responsável somente por ministrar os conteúdos referentes à sua disciplina. No sentido 
de que havia por habito do professor submeter os alunos a um mesmo processo de 
ensino e aprendizagem, processo esse em que as diferenças eram praticamente 
ignoradas, e que inviabiliza o processo de inclusão na escola regular. 

Logo, a pesquisa é relevante uma vez que a inclusão dos alunos público alvo da 
educação especial nas escolas de ensino comum aponta para a necessidade de novos 
estudos e mudanças significativas no contexto escolar, objetivando o desenvolvimento de 
um trabalho mais individualizado, a fim de atender às peculiaridades de cada educando, 
trabalho este que deve ser desenvolvido pelo professor do ensino comum em colaboração 
com os professores que atuam na educação especial.  

Partindo desse pressuposto, espera-se com o presente trabalho apresentar a 
necessidade e importância do ensino colaborativo que se traduz em uma parceria entre o 
professor da educação especial e o professor do ensino comum, bem como socializar 
conhecimentos sobre ensino colaborativo com interessados em pesquisar sobre essa 
nova possibilidade de apoio à inclusão escolar. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa estrutura-se em uma revisão bibliográfica descritiva, com o intuito de 
causar o reconhecimento quanto a relevância da interação presente nas práticas 
pedagógicas dos professores presentes e atuantes no ensino regular quanto ao processo 
de inclusão escolar. Por meio de uma revisão de artigos (Periódicos Capes e SCIELO) e 
produções da literatura que relacionam os temas ou as palavras chave: educação 
inclusiva, ensino colaborativo, aprendizagem e processos de inclusão no ensino regular. 
Por não se caracterizar uma revisão sistemática da literatura neste trabalho não foram 
abordados critérios de inclusão ou exclusão, ou mesmo o desenvolvimento de um 
protocolo de revisão. Observa-se nesta pesquisa o uso de uma elaboração de revisão 
bibliográfica (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006), que possa permitir a teorização e 
criterização na perspectiva de referência sobre a educação, o ensino regular e as 
possibilidades de promoção da educação inclusiva no processo de aprendizagem, 
contextualizando conceitos sobre os mesmos, em relação ao ambiente educacional  e aos 
protagonistas que nele atuam, os professores do ensino regular e da educação especial 
ligando-se a dialética gerada nessas relações. A busca nas plataformas de base de dados 
ocorreu numa janela temporal dos últimos 9 anos, e evidenciou a necessidade de 
reconhecer documentos legais do Estado para identificar informações contidas em 
produções acadêmicas. 

As consultas realizadas sobre a temática Ensino Colaborativo e Inclusão Escolar 
foram baseadas na descrição de Brasileiro (2013) de que as pesquisas de revisão 
bibliográfica se caracterizam como se valendo de publicações científicas em periódicos, 
livros, entre outros, não se dedicando especificamente a uma simples transcrição de 
ideias. Indica-se como objetivo desta pesquisa apresentar a necessidade e importância do 
ensino colaborativo que se traduz em uma parceria entre o professor da educação 
especial e o professor do ensino comum. 

 
3 INCLUSÃO ESCOLAR  
 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino gera 
também a necessidade de que se busquem novas formas de atendê-los, considerando 
suas necessidades específicas. Daí as discussões e implementação do Atendimento 
Educacional Especializado, serviço destinado às crianças com deficiências, transtornos 
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globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, atendimento realizado em 
salas de recursos multifuncionais ou em Centro de Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública, que vem se adequando conforme a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). As ofertas 
desses serviços educacionais oportunizam que os educandos sejam atendidos em suas 
necessidades específicas, por meio de reorganização do currículo, metodologias, 
adaptações e flexibilizações curriculares, visando, assim, à legislação brasileira 
(BRASIL,1996). 

O atendimento educacional especializado da criança público alvo da educação 
especial é uma exigência estabelecida em documentos oficiais do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), bem como, na Legislação Brasileira, que propõe a inserção desses 
alunos em classes de ensino comum e sinalizam o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) como medida necessária de suporte pedagógico para efetivar tal 
inclusão (BRASIL, 2008; BRASIL, 2015). 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de todos os indivíduos à 
educação (art. 205), tendo como princípio do ensino a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola (art. 206, I).  De igual modo, no artigo 208, III, 
estabelece que cabe ao Estado garantir o atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, evidenciando que 
esse atendimento deve ocorrer em todos os níveis, etapas e modalidades educacionais 
(BRASIL, 1988).  

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) 
9394/96 - no capítulo V "Da Educação Especial”-,  Art. 4º , III, aponta que é “dever do 
Estado atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de 
ensino” (BRASIL, 2013). O artigo 58, da Lei de Diretrizes e Base da Educação (BRASIL, 
1996; BRASIL 2013), classifica a educação especial como “modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” 
(BRASIL, 2013, s/p.) e no § 1º. Esclarece ainda que haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial.  

Em 2001, por meio da resolução do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 
Educação Básica, de 11/09/2001, foram instituídas as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.  O art.1º institui as Diretrizes Nacionais para a 
educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação 
Básica, em todas as suas etapas e modalidades (BRASIL, 2001). O art. 8º e incisos  
sinalizam como as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover a 
organização da classe de ensino comum, por exemplo: a existência de professores 
capacitados para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais; a 
necessidade das adaptações e flexibilizações curriculares; a oferta de serviços de apoio 
pedagógico especializado nas classes de ensino comum, com atuação do professor com 
formação na área da educação especial; o atendimento educacional especializado em 
sala de recursos, onde o professor especializado deve fazer complementação ou 
suplementação curricular; o trabalho cooperativo em sala de aula, o trabalho de equipe na 
escola e a constituição de redes de apoio com a colaboração da família e outros agentes 
(BRASIL, 2001). Porém, é preciso ter claro que: 

 
A política de inclusão articula a ampliação do acesso da educação básica e 
educação para todos ao movimento de expansão dos processos de 
escolarização. Contudo, incluir não é apenas garantir o ingresso dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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estudantes com necessidades educacionais especiais na escola comum, é 
criar condições para que o estudante permaneça e vivencie um processo 
educacional de qualidade (TARTUCI, 2011, p.1780) 
 

As legislações que discorrem sobre o atendimento e direitos dos alunos público 
alvo da educação especial têm o objetivo de discutir o trabalho colaborativo, procurando 
evidenciar como esse trabalho de inclusão e para a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais deve ser desenvolvido no contexto atual. Como afirma Mendes 
(2014) o ensino colaborativo se traduz em momentos únicos de aprendizagem aos 
professores do ensino comum e da educação especial, pois oportunizará novas 
experiências a ambos, no sentido de partilha de saberes e desenvolvimento pessoal e 
profissional. Reconhece-se, ainda, que o trabalho colaborativo possibilitará “um olhar para 
o colega de trabalho como um parceiro e com ele construir uma experiência conjunta de 
trabalho pedagógico no contexto escolar e de sala de aula” (RABELO, 2012, p.53). 

Na literatura encontram-se informações quanto a necessidade de se reorganizar a 
percepção profissional sobre sua atuação docente quando existe a presença de um 
educando com necessidades educacionais especiais no ensino regular. De acordo com 
Fontes (2009) e Silva (2018) o que está evidente como um desafio para a escola do 
século XXI é conseguir compreender que o processo de inclusão escolar já está em 
exigência pela sociedade, e que a sua função, enquanto um espaço promotor da 
aprendizagem, é buscar estratégias que resultem na compreensão da 
transdisciplinaridade, na produção de conhecimento e na construção de conhecimento 
pela equipe docente. Oferta-se, assim, o reconhecimento na literatura sobre o significado 
e o porquê de se associar o ensino colaborativo como uma estratégia de promoção da 
educação inclusiva. 
 

3 O ENSINO COLABORATIVO E A PARCERIA DA EDUCAÇÃO COMUM E ESPECIAL 

 
Vários autores definem os termos colaboração e cooperação como sinônimos, 

porém, segundo Costa (2005), tais vocábulos se diferenciam, pois o prefixo co  significa 
ação conjunta, porém o verbo cooperar, de origem latina, deriva da palavra operare, cujo 
significado é operar, executar, fazer funcionar, enquanto o verbo colaborar deriva de 
laborare e significa trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista determinado 
fim. 

O trabalho colaborativo/ ensino colaborativo está em crescente ascensão na 
literatura como uma estratégia para a inclusão, destinado à área da educação especial, 
que deve envolver os professores do ensino comum e o professor da educação especial e 
a equipe pedagógica. Sendo que cada um tem funções bem definidas e, por meio da ação 
conjunta, partilharão a responsabilidade de planejar, encaminhar e avaliar o trabalho 
educativo para os alunos, procurando intervir de maneira adequada e assim atender às 
necessidades específicas dos educandos. Como afirmam Machado e Almeida (2010, p. 
346), o ensino colaborativo “está relacionado com a maneira de tratar novas ideias, de 
implementar mudanças, com os sentimentos de integração, de solidariedade e posturas 
de autoavaliação, autocríticas e de competências reflexivas coletivas”. 

De acordo com Formiga, Araújo, Alves e Lopes (2018) o ensino colaborativo deve 
ser identificado nas práticas pedagógicas por possibilitar a inovação pedagógica, a 
aplicação de outras metodologias. Isto porque o ensino e a aprendizagem colaborativa 
são 

[...] como um recurso educacional pautado na necessidade de inserir 
metodologias interativas entre toda a comunidade escolar para que 
estabeleçam buscas, compreensão e interpretação, onde a tecnologia 
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possa nortear as inovações pedagógicas relacionadas aos muitos 
processos de ensino e aprendizagem (FORMIGA, et al., 2018, p.15)  
 

Notando-se que uma equipe que atua profissionalmente na perspectiva do ensino 
colaborativo, passa, também, a ter uma aprendizagem colaborativa, a experienciar e 
vivenciar o movimento de troca de informação e conhecimento como algo que estimula e 
incentiva possibilidades de mudanças na escola. Para Junqueira (2005) e Cunha e 
Fantacini (2018) é importante entender que o intuito do ensino colaborativo deve ser criar 
maneiras, possibilidades, estratégias e condições para a aprendizagem, de modo que o 
aprendizado fornecido proporcione suporte a todos os educandos na sala de aula do 
ensino regular, associando, consequentemente as habilidades do professor comum e do 
professor da educação especial. 

O ensino colaborativo uma estratégia que deve ser implementada nos espaços 
educacionais como uma possibilidade de promover a inclusão escolar, bem como, replicar 
a realidade escolar (FONTES, 2009). Isto é, nem todos os professores têm formação para 
desenvolver trabalhos e atividades com educandos que apresentem alguma dificuldade 
de aprendizagem, alguns transtornos na aprendizagem ou uma necessidade educacional 
especial, como cegueira ou surdez, e é exatamente neste sentido que deve ser 
reconhecido o significado do ensino colaborativo nas escolas. O professor da educação 
especial com expertise em cegueira, poderá auxiliar o professor do ensino comum, de 
modo que o processo e a metodologia, assim como os recursos, sejam adequados e 
adaptações para as especificidades do aprendiz, sem acarretar na informação de que o 
professor do ensino regular não sabe lidar ou incentivar a aprendizagem do educando 
cego. 

Nesse contexto, os professores produzirão novos conhecimentos para atender às 
especificidades dos alunos. Para tanto, o professor regente e o professor da educação 
especial deverão ter voz e vez e construir um trabalho de parceria, essencial ao 
desenvolvimento do ensino e de inserção social eficaz, princípios que deverão ser 
contemplados no projeto político-pedagógico da escola. Para Fontes (2009) faz-se 
relevante e significativo que a atuação do profissional da educação do ensino regular, do 
ensino comum, não esteja associada a uma concepção de que existe um profissional da 
educação especial que irá ser o responsável pelo educando com necessidades 
educacionais especiais, e assim, suprir tudo o que é necessário para o processo de 
inclusão.  

De acordo com Cunha e Fantacini (2018, p. 282) é preciso saber que na proposta 
do ensino colaborativo é preciso reformular as práticas pedagógicas  

 
[...] e isso se torna um grande desafio aos professores uma vez que, ao 
lecionar para o público-alvo da Educação Especial, requer capacitação 
profissional e desenvolvimento de métodos colaborativos dentro de sala de 
aula. 

 
A concepção que se faz cada vez mais necessária, é formar profissionais da 

educação cientes de que o processo de inclusão não é feito ou causado por um único 
sujeito, que desenvolverá e pensará em uma proposta pedagógica, em recursos e 
planejamentos sozinhos, e de certa forma mágicos, que possibilitarão ao aprendiz 
desenvolver-se sem exigir ou responder de maneira inadequada as demais experiências 
escolares (CUNHA, FANTACINI, 2018; FONTES, 2009). O que repercute na concepção 
de que os profissionais da educação e a equipe pedagógica da escola deverão estar em 
uma rede de trabalho, que resulta na parceria, na troca de informações e de 
conhecimento. 
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De acordo com Vilaronga e Mendes (2014) o ensino colaborativo está para a 
promoção de um espaço educacional para o educando com necessidades educacionais 
especiais que vincule possibilidades e desafios para o seu desenvolvimento. Esta 
vinculação é dependente de como os professores estarão envolvidos e lidando com o 
processo de inclusão escolar, o professor do ensino regular precisará identificar no 
professor da educação especial uma possibilidade de parceria, de colaboração, de 
interação e de auxílio para os momentos pedagógicos, já o professor da educação 
especial precisará se reconhecer como um colaborador. 

Sendo que 
[...] na colaboração o professor especialista e o professor da sala comum 
devem ter um projeto mínimo de atividade com os alunos com deficiência, 
em concordância com o que está sendo trabalhado no currículo da sala. O 
professor da sala comum deve obter informações com o professor 
consultor sobre os estudantes, para quem os planos individualizados foram 
construídos, e discutir com ele sobre as adaptações individuais para esses 
alunos (VILARONGA, MENDES, 2014, p. 147) 
 

Assim, tem-se que o professor do ensino comum ou ensino regular é o responsável 
por organizar planejamentos e definir como causar e promover suas aulas, reconhecer os 
conteúdos, e identificar as atividades pertinentes a turma que está sob sua 
responsabilidade, enquanto o professor da educação especial poderá auxiliar nas 
decisões quanto as atividades, quanto a adaptação, quanto a dinâmica ou os exercícios a 
serem desenvolvidos. Nenhum profissional se opõe ou sobrepõe ao outro, ao contrário, o 
processo de intervenção deve ser identificado como uma formação contínua em serviço, 
em que ambos os profissionais da educação se reconhecem, apresentam suas 
habilidades e competências e promovem um ensino de qualidade (MARTINELLI; 
VITALIANO, 2018) 

Essa parceria também deve colaborar no enfrentamento de desafios e superação 
das dificuldades encontradas, ações que se efetivam de modo gradativo. Para Gately e 
Gately (2001, p. 40), existem fases no desenvolvimento do ensino colaborativo: 
 

1 - Inicial: onde a comunicação é cautelosa; os professores criam limites e 
tentativas de estabelecer uma relação profissional entre si; 2 – De 
comprometimento: quando a comunicação torna-se mais frequente e 
interativa, possibilitando que os professores construam o nível de 
confiança necessário para o ensino colaborativo; o educador especial tem 
papel mais ativo na sala de aula; 3 - Colaborativo: os professores se 
comunicam e interagem abertamente; um complementa o outro.  

 

 
Essa nova configuração de atuação do professor de educação especial nas classes 

de ensino comum, demanda também novas formas de organização do ensino e traz a 
necessidade de que a mediação do professor seja realizada por meio de ações 
intencionais e sistematizadas, de modo que oportunize ao educando se relacionar com o 
contexto em que se encontra inserido. Logo, a atuação do professor não se limita 
somente  realizar a mediação para apropriação do saber científico, e sim, para que ocorra 
a promoção de desenvolvimento do integral do educando (cognitivo, afetivo/ social e 
motor). 

 Ressalta-se também a necessidade dos professores, a equipe pedagógica e o 
diretor da escola, por meio de estudo de caso, conhecerem as necessidades específicas 
dos alunos público alvo da educação especial atendidos pela escola, elaborar o plano de 
trabalho individualizado, para assim atender as peculiaridades dos educandos e realizar 
as adaptações e flexibilizações curriculares. “A inclusão escolar exige mudanças nas 
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práticas pedagógicas, na cultura, no currículo, no planejamento de atividades e nos 
diversos olhares dentro da escola” (MENDES, VILARONGA e ZERBATO, 2014, p. 72). 

O trabalho colaborativo exige parceria e estudo por parte dos professores, que 
deverão considerar algumas questões, como: estudo de caso do aluno; elaboração de um 
plano em que se contemple o plano de trabalho colaborativo individualizado; adaptações 
e flexibilizações necessárias a serem propostas para o aluno, considerando: o tempo, 
seleção e adequação de situações didáticas e materiais; inserção social; trabalho com 
foco nas potencialidades do educando; a definição dos critérios e instrumentos de 
avaliação ; elaboração e fortalecimento dos tipos de parcerias necessárias e identificação 
dos resultados esperados diante dos objetivos propostos no plano de trabalho 
colaborativo; utilizando-se de diferentes estratégias de ensino, materiais e recursos. 

Como afirmam Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) deve-se ainda considerar 
outros fatores relevantes que podem interferir no ensino colaborativo: empatia na parceria 
para que haja comunicação e aprendizagem dos profissionais envolvidos com a 
aprendizagem da criança; organização dos estudantes em sala; apoio administrativo da 
escola; tempo compartilhado de ensino; organização de grupos de estudos com os 
professores do estabelecimento de ensino; a realização  do trabalho em rede, quando 
necessário. 

O trabalho do professor da educação especial em parceria com o professor do 
ensino comum objetiva romper barreiras relacionadas ao preconceito, estigmas, 
discriminação dos alunos público alvo da educação especial, bem como, pensar em 
práticas pedagógicas que evidenciem sempre as potencialidades do educando e não as 
limitações presentes no momento. Como afirmam (CEREZUELA; SILVA; MORI, 2014, p. 
143):  
 

As ações intra e extraescolares devem abandonar os estereótipos e 
preconceitos e dar espaço para a formação do sujeito em sua totalidade, 
sem distinção de suas diferenças. Com efeito, a identificação e o 
atendimento diferenciado é o caminho viável para a promoção da 
apropriação do saber científico e a inclusão dos alunos com necessidades 
especiais na sociedade.  

 
Isso posto, depreende-se que o trabalho com os alunos público alvo da educação 

especial está inserido em um contexto amplo, que envolve aluno, professores da 
educação especial e do ensino comum, demais profissionais da instituição escolar com 
suas regras, o plano curricular, entre outros. 

 
 

5 CONCLUSÃO 
 
Os profissionais que atuam na escola inclusiva devem desenvolver ações que 

favoreçam a inclusão social e práticas educativas diferenciadas que atendam a todos os 
educandos. E entre as ações, destaca-se a importância e necessidade de que o projeto 
político-pedagógico elaborado pela escola contemple a política de educação inclusiva 
nacional, a fim de viabilizar o atendimento educacional especializado aos educandos com 
necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, cabe à escola elaborar ações para 
que de fato haja qualidade na educação e o modelo de ensino colaborativo favorecerá a 
partilha de conhecimentos entre professores do ensino comum e educação especial. 
Também deverá promover a ruptura com qualquer forma de exclusão e, ao mesmo 
tempo, favorecer que todos os profissionais que atuam no contexto escolar tenham 
subsídios teórico-prático que lhes permitam refletir sobre a melhor forma de organizar o 
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ensino para o enfrentamento das dificuldades que venham a surgir no âmbito da 
educação inclusiva, daí a necessidade da parceria professor ensino comum e especial.  

Por essa razão, a escola inclusiva depende muito do papel desempenhado pelos 
profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Pensar o trabalho 
colaborativo, as adaptações e as flexibilizações curriculares é somar ideias e esforços na 
busca da integração entre o aluno, sua família, o professor, o diretor da escola, a 
comunidade escolar, e quando necessário, de outros profissionais, como da área da 
saúde, da assistência social. 

Reconhecer que educar na proposta da educação inclusiva é estar favorável a 
presença e o reconhecimento da diversidade, dos ritmos e estilos de aprendizagem, das 
especificidades, do desempenho diferenciado, e do processo de aprendizagem como 
heterogêneo. Neste trabalho evidencia-se que para ocorrer o atendimento às 
necessidades especificas dos educandos no ensino regular é preciso que os professores 
que atuam com esse aprendiz estejam pré-dispostos a trabalhar em equipe, em 
reconhecer que o processo de inclusão de um educando não ocorre isoladamente, ou em 
conformidade com os interesses individuais de cada professor. E que o trabalho em 
equipe, oportunizando o ensino colaborativo, permite que estudos para promoveram 
metodologia mais adequada ao perfil do aprendiz, assim como recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que incentivem ou promovam a aprendizagem. Nenhum processo de 
inclusão, vislumbrado na individualidade de um educando será igual, idêntico, a um 
processo promovido anteriormente ou posteriormente, e o ensino colaborativo, para além 
de ser uma necessidade no contexto educacional, é um recurso que pode e deve ser 
utilizado pelos professores como uma ação de promoção de auxilio entre profissionais, e 
de acessibilidade a aprendizagem para o educando. 

Este trabalho apresenta a necessidade e importância do ensino colaborativo, que 
deve ser entendido como uma parceria entre o professor da educação especial e o 
professor do ensino comum no processo de inclusão escolar, bem como, deve ser 
socializado pelo meio acadêmico para enfatizar que a inclusão está também nas relações 
entre os profissionais da educação. 
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