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Introdução 

Este artigo apresenta análises de práticas colaborativas de pesquisa e de ensino colaborativo, 

no qual uma professora do ensino comum trabalha em parceria com uma professora 

especialista em Educação Especial na escolarização de um aluno com autismo matriculado no 

ensino comum em uma creche pública municipal de uma cidade de médio porte no interior do 

estado de São Paulo. Com a identificação das características desta experiência, foi possível 

analisar algumas implicações para a inclusão escolar no espaço do ensino comum de um 

aluno com autismo.  A questão central que orientou este estudo foi: quais as implicações da 

proposta de ensino colaborativo na escolarização de aluno com autismo no contexto da 

educação infantil.  

A educação inclusiva de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, remete-nos a perspectiva de garantia de oferta de uma 

escolarização qualificada que garanta o aprendizado e sucesso acadêmico dos alunos 

matriculados no ensino comum. A sua escolarização no ensino comum impõe uma nova 

configuração no espaço escolar e no desenvolvimento do trabalho pedagógico inclusivo.  

O atendimento educacional às pessoas com deficiência está previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases Nacional 9.394/96 que indica um atendimento preferencial, no ensino regular e deve 

atender por meio de seus sistemas de ensino as necessidades especiais do educando com 

“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, professores 

com formações na área da educação especial e inclusiva”. (BRASIL, 1996, p. 44)  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica instituem que os 

sistemas de ensino terão a obrigatoriedade de garantir matriculas a todos os alunos ao mesmo 

tempo em que deverão realizar sua organização interna para atendê-los:  

 
Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
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especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. (BRASIL, 2001, p. 1) 

 

Considerando as necessidades educacionais especiais da população aqui abordada, o processo 

educativo tem uma especificidade que precisa se fundamentar nas singularidades e 

potencialidades dos alunos. Superando práticas de segregação, e de atendimento centrados na 

deficiência e suas limitações.  

A legislação brasileira esclarece que a educação especial deve ser concebida como uma 

modalidade da educação escolar norteada por uma proposta pedagógica, que deverá ser 

desenvolvida pelos sistemas de ensino e contribuir com a escolarização de pessoas com algum 

tipo de necessidade educacional especial, no sentido de garantir a superação de práticas de 

exclusão e fracasso escolar, assegurando: 

 
(...) recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 

apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica 

(BRASIL, 2001, p. 1). 

 

Novas exigências legais asseguram direitos às pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, mas a realidade impõe desafios que as 

políticas educacionais inclusivas não têm dado conta de materializar. Os governos federal, 

estadual e municipal anunciam as políticas de reforma baseadas no principio da inclusão 

escolar, mas não há adoção de estratégias de avaliação séria das propostas e de sua 

implementação. A situação educacional desta população não está caracterizada em sua 

amplitude, os dados reais sobre seu aprendizado é comprometido, o que cria um hiato entre a 

realidade e a proposição de políticas educacionais. (MENDES, 2006a) 

Neste contexto, o professor é visto como um profissional responsável pela construção de 

práticas pedagógicas inclusivas, e em combate a exclusão educacional dentro da sociedade 

capitalista, a despeito das condições estruturais de funcionamento dos sistemas de ensino.  

Para ensinar o aluno com “necessidades educacionais especiais”
4
, é premente que o professor 

compreenda o que exatamente produz a exclusão, como o seu trabalho pedagógico poderá ser 

desenvolvido em sintonia com um projeto de inclusão escolar e ainda saber como exigir a sua 

profissionalização. A garantia de uma formação inicial e continuada de qualidade é 

fundamental para suscitar essa postura crítica.  

O perfil desejado para o professor que atua no ensino comum no contexto da inclusão escolar 

é muito ambicioso, e há ainda um limite sobre o que o professor da sala comum poderá 

realizar para atender as necessidades educacionais especiais de seus alunos como um todo. O 

exercício de leitura sobre sua realidade, de sua própria prática, dos desafios que ela impõe, 

precisa de um espaço em que se pratique esse exercício e que ressignifique os papéis de 

professores do ensino regular e do especial. (MENDES, 2002) 

A respeito da definição de papéis na escolarização de alunos com deficiência, Mendes (2002) 

defende uma formação do professor de ensino comum voltada para a diversidade e inclusão e 
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posiciona-se em defesa da manutenção da formação especializada para professores do ensino 

especial, e que o trabalho colaborativo entre ambos é fundamental para intervenções 

pedagógicas que garantam o atendimento das necessidades educacionais dos alunos.  

Uma preocupação premente é pensar a qualificação do trabalho pedagógico que atenda as 

necessidades diferenciadas dos alunos, que passa pela participação de toda a equipe de uma 

escola. Mendes (2008) aponta que o desafio maior é construir uma cultura colaborativa na 

escola, pensar propostas de formação de professores e de trabalho pedagógico com base na 

filosofia colaborativa: “a idéia de colaboração pode ser considerada hoje a chave de 

efetivação do movimento de inclusão”. (MENDES, 2008, p. 114) 

O atendimento a diversidade dos alunos, lança desafios aos professores que atuam no 

processo de inclusão escolar e incentiva a produção de conhecimentos sobre como a pesquisa 

colaborativa pode contribuir com a superação de desafios evidenciados no cotidiano da 

prática pedagógica inclusiva.  

É neste sentido que o estudo aqui descrito traz análises sobre a materialização de uma 

proposta alternativa de ensino que possibilita a criação de uma cultura de colaboração na 

escola, que não se consolidou ainda no modelo inclusivo brasileiro, pois ainda permanece um 

hiato entre as ações do professor do ensino comum e do ensino especializado.  

Diálogos entre a pesquisa e o ensino colaborativos: situando o estudo e a colaboração 

As produções científicas brasileiras que abordam a pesquisa colaborativa como base teórica e 

metodológica para estudos em educação, tem se expandido e se tornado complexas no que 

tange a seus vieses de abordagens que assumem. O certo é que há modelos de “pesquisa em 

ação” diversificados quanto a sua intencionalidade, segundo Carr e Kemmis (apud 

IBIAPINA, 2008) existem: a técnica – mais contemplativa e informacional; a prática – 

predomina a cooperação mais que a colaboração, enleva os conhecimentos tácitos; e a 

emancipatória – diluem-se as relações de poder, co-produção e colaboração predomina, 

reflexibilidade critica de conhecimentos teóricos e práticos.   

O estudo aqui descrito foi desenvolvido com vistas a unir dois referenciais teóricos - um de 

pesquisa em colaboração com os participantes e outro que nos remete a um modelo 

alternativo de trabalho pedagógico na perspectiva da inclusão: o ensino colaborativo.      

Na realidade educacional brasileira, os professores do ensino comum e do atendimento 

educacional especializado precisam receber alunos com as mais diversas categorias de 

deficiências, transtornos e altas habilidades, contudo, muito pouco tem se garantido condições 

profissionais mínimas, potencializadora para a construção de práticas pedagógicas inclusivas. 

Este cenário exige das instituições de pesquisa, uma maior colaboração com as instituições 

escolares de modo a contribuir com reflexões e elaborações teóricas da educação inclusiva, tal 

como previsto na Resolução do Conselho Nacional de Educação/CEB Nº 2 de 11 de setembro 

de 2001:  

Art. 11. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de 

parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e 

estudos de caso relativos ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

necessidades educacionais especiais, visando ao aperfeiçoamento desse processo 

educativo. (BRASIL, 2001, p. 3) 
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É possível identificar o amparo legal e incentivo a experiências de pesquisa colaborativa, 

funcionando como um trabalho conjunto entre universidades e escolas, no processo de 

inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ensino colaborativo está intrinsecamente relacionado à pesquisa colaborativa, pois há 

compreensão de que o professor que domina conhecimentos especializados na área de 

Educação Especial precisa interagir e dialogar com o professor do ensino comum que domina 

conhecimentos sobre educação no sentido mais amplo, para que juntos possam fornecer 

diversificadas respostas às dificuldades enfrentadas na escola, caminhando na direção de 

objetivos comuns que favoreçam melhores condições de aprendizagens de todos os alunos, 

inclusive dos que apresentam algum tipo de necessidade educacional especial.  

A concepção de pesquisa colaborativa adotada neste estudo compromete-se com a resolução 

de problemas evidenciados na realidade educacional e incentiva o protagonismo do professor 

participante como co-produtor de conhecimentos capazes de provocar mudanças na cultura 

escolar, contribuindo ao mesmo tempo para melhorias no trabalho pedagógico e 

desenvolvimento profissional dos professores e pesquisadores. 

 
(...) uma prática alternativa de indagar a realidade educativa em que investigadores e 

educadores trabalham conjuntamente na implementação de mudanças e na análise de 

problemas, compartilhando a responsabilidade na tomada de decisões e na 

realização das tarefas de investigação. (IBIAPINA, 2008, p. 23)  
  

No ensino colaborativo, Gately & Gately (2001), ressaltam que os professores de ensino geral 

e ensino especial precisam compartilhar um trabalho educativo, sem hierarquias, no qual 

todas as responsabilidades em relação a todos os estudantes de uma sala de aula pertencem a 

equipe, desde o planejamento, as intervenções, monitorias, avaliações e re-planejamento, tudo 

é compartilhado por professores com habilidades diferentes. 

Mendes (2006) apresenta uma conceituação de ensino colaborativo como proposta alternativa 

de trabalho enriquecedora para o processo de inclusão escolar: 

 
É um modelo de prestação de serviço de educação especial no qual um educador 

comum e um educador especial dividem responsabilidade de planejar, instruir e 

avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes, sendo que esse modelo 

emergiu como uma alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais, e 

especificamente para responder as demandas das práticas de inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais especiais. (MENDES, 2006b, p. 32) 

  

Gately & Gately (2001) identificam a existência de 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 freqüente 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. (2001, p. 40) 
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De forma complementar as conceituações abordadas acima, Gately & Gately (2001) 

descrevem a existência de oito componentes de relacionamento no ensino colaborativo, que 

favorecem o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem e que estão presentes em 

cada fase, explicitadas anteriormente: Comunicação Interpessoal, Arranjo Físico, 

Familiaridade com o Currículo; Metas e Modificações do Currículo; Planejamento 

Instrucional; Apresentação Instrucional, Manejo da Sala de Aula e Avaliação.  

A pesquisa colaborativa dialoga com a proposta de trabalho de ensino colaborativo de modo 

coerente, especialmente por percebermos uma harmonia na postura filosófica de se olhar para 

a relação entre especialistas da educação especial e do professor do ensino comum que se 

comprometem com a experiência de atuar na escolarização de alunos com deficiência. “No 

ensino colaborativo (Nós fazemos), as características incluem solução de problemas e 

planejamento em conjunto, co-ensino, colaboração e avaliação juntos.” (FRENCH, 2002, p. 

181) 

Esta pesquisa colaborativa se desenvolveu no contexto de atividades de pesquisa e extensão 

de um Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São 

Carlos, no estado de São Paulo. Com o compromisso de propiciar colaborações com os 

sistemas de ensino, como explicita a Resolução do Conselho Nacional de Educação/CEB Nº 2 

de 11 de setembro de 2001: 

VI – condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com 

protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as 

necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de 

colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa; (BRASIL, 2001, p. 

2) 

 

  

Trajetória da pesquisa e ensino colaborativos na inclusão de um aluno com autismo 

 

A pesquisa de cunho colaborativo foi desenvolvida como atividade curricular do programa de 

Pós-Graduação em Educação Especial/UFSCAR, no ano de 2010, a partir de uma solicitação 

da professora de uma creche pública de uma cidade de médio porte do interior do estado de 

São Paulo, a qual ansiava contar com a contribuição da universidade no processo educacional 

de um aluno com dificuldades na interação social e comunicação, com total ausência da 

linguagem, posteriormente, identificado com autismo infantil. Na creche, não havia a oferta 

de atendimento educacional especializado destinado ao aluno, como oferta de um serviço 

público. 

A pesquisadora atuou como especialista da área de Educação Especial no trabalho de ensino 

colaborativo com a professora do ensino comum. Participaram da pesquisa a professora do 

aluno, a pesquisadora, treze (13) alunos da turma de maternal fase III onde o aluno alvo da 

pesquisa estava matriculado. A mãe do aluno atuou como informante na pesquisa.  

Foi realizado um encontro de discussão e planejamento do cronograma de atividades da 

pesquisa colaborativa a ser desenvolvida no ano de 2010. Posteriormente, realizou-se uma 

entrevista estruturada com a professora do aluno para coleta de informações sobre o aluno e 

seu comportamento. E durante oito meses se seguiram sessões de observação participante, 

com registros em diários de campo realizados pela pesquisadora e professora da turma. A 

periodicidade da pesquisa na escola para a observação participante e atividades de intervenção 

com a professora ocorriam de uma a duas vezes por semana. 
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Foram realizadas sessões de estudos, planejamentos de atividades, intervenções e avaliação 

do trabalho colaborativo com o aluno, que eram implementadas de forma compartilhada pelas 

participantes na turma comum. As responsabilidades sobre o desenvolvimento de atividades 

na turma eram compartilhadas focadas na solução dos desafios que se impunham a prática 

pedagógica. Como fontes de pesquisa foram consultados materiais de referência 

disponibilizados pelo Ministério da Educação: “Saberes e Práticas da Inclusão” (BRASIL, 

2004) para a Educação Infantil – Autismo, artigos que abordavam as características de 

pessoas com dificuldades na linguagem, interação social, autismo e seus potenciais de 

aprendizado e desenvolvimento. Com os registros realizados pela professora e pesquisadora, 

era possível discuti e avaliar as propostas desenvolvidas e seus efeitos no aprendizado e 

desenvolvimento do aluno com autismo no ensino comum. Por decisão das participantes do 

ensino colaborativo, foi aplicada a CARS - Childhood Autism Rating Scale – (PEREIRA, 

2008) para avaliação complementar de Autismo, considerada como suporte eficaz na 

distinção de casos de autismo leve, moderado e grave. Avaliou-se que o aluno apresentava um 

grau de autismo leve moderado.  

Esta experiência de pesquisa colaborativa propiciou espaços de vivências formativas na 

perspectiva da inclusão escolar, pois o trabalho em regime de colaboração professor do ensino 

comum e especial mobiliza capacidades e habilidades profissionais:  

 
O poder das equipes colaborativas encontra-se na sua capacidade de fundir 

habilidades únicas de educadores talentosos, para promover sentimentos de 

interdependência positiva, desenvolver habilidades criativas de resolução de 

problemas, promover apoio mútuo e compartilhar responsabilidades. (MENDES, 

2008, p.113) 

 

As principais intervenções desenvolvidas constavam de atividades de rotina da turma como 

um todo: alimentação, jogos, brincadeiras, hora da história, da música, atividades de higiene, 

atividades de desenho, atividades acadêmicas, nas quais havia um esforço para que o aluno 

participasse de todos esses momentos de aprendizado interagindo com seus pares, mesmo 

com recusas esporádicas.  

Como atendimento educacional específico utilizou-se referenciais sobre a comunicação 

alternativa com o aluno (PELOSI, 2000; WALTER, 2000). Mais detidamente o programa  

PECS - Picture Exchange Communication System (Comunicação usando trocas de imagens).    

 

Resultados: 

 

A professora participante e a pesquisadora identificaram dois desafios centrais a serem 

superados no início da pesquisa: a inexistência de interação social do aluno e a total ausência 

da linguagem. Com este ponto de partida, seguiram-se as fases do ensino colaborativo já 

apontadas por Gately e Gately (2001), inicialmente um momento de interação entre a 

pesquisadora e professora do ensino comum ainda comedida, com limites e tentativas de 

trabalho conjunto, posteriormente, evidenciaram-se as possibilidades de atos comunicativos 

mais intensos, fluindo as interações e ampliando o nível de confiança entre as mesmas. O 

nível de complementaridade foi conquistado, especialmente pela abertura e disponibilidade da 

professora regente da turma, que desde o inicio da proposta se revelou comprometida com a 

escolarização do aluno com autismo e seus outros alunos, abrindo as portas de sua sala de 
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aula para a experiência nova de ensino colaborativo, nessas condições a pesquisadora atuou 

com contribuições da área da Educação Especial, que orientassem as práticas na escolarização 

do aluno com autismo, nas atividades curriculares propostas para toda a turma.  

Com a construção de um relatório conjunto, a dupla colaborativa percebeu este momento 

como de grande importância para o encontro e discussão das informações, simbolizando o 

momento auge da colaboração, atingindo a fase da colaboração propriamente dita, em que um 

colaborador completa e complementa o trabalho e reflexões do outro (Gately & Gately, 2001). 

As atividades curriculares comumente eram desenvolvidas para toda a turma, tendo como 

foco a superação das dificuldades apresentadas pelo aluno com autismo: na comunicação e 

interação social. No cotidiano, este aluno participava das mesmas atividades da turma, essa 

prática oportunizou aprendizagens ao aluno, o qual era convidado a participar de atividades 

lúdicas, de contação de histórias e hora da música, que notoriamente se constituíram como 

lugares provocadores de mudanças no comportamento do aluno. As interações com os pares e 

professoras (ensino comum e especial), foram pensadas e discutidas em um processo contínuo 

de parceria e complementaridade no trabalho colaborativo.  

Foram desenvolvidos estudos sobre propostas de comunicação alternativa como o PECS que 

funciona como um sistema por troca de figuras, como uma forma de comunicação alternativa, 

que aguçou o interesse do aluno em tentar formas de comunicação. (PELOSI, 2000; 

WALTER, 2000).   

O estudo baseado no modelo colaborativo de pesquisa evidenciou que a parceria entre 

professores do ensino comum e especial, favorece o atendimento das necessidades 

educacionais especiais do aluno com autismo, que são muito peculiares, dependendo do grau 

leve, moderado ou grave que o mesmo apresenta. É um apoio que a professora do ensino 

comum reconheceu em suas avaliações sobre a experiência, como fundamental, pois a 

responsabilidade e compromisso com o aluno e o restante da turma foram compartilhados. A 

atuação em dupla trouxe para o cotidiano da sala de aula um olhar a mais sobre o processo de 

ensino e enriquecimento da prática pedagógica.   

O aluno conquistou ao final do ano, um repertório de comunicação não-verbal e tentativas de 

emissão de palavras –  encontrando-se em plena condição de desenvolvimento, especialmente 

com a introdução de um projeto de intervenção focado na comunicação alternativa do aluno. 

O aluno passou a interagir socialmente com seus pares, que no inicio causava sofrimento, 

traduzido em choro.  A participação da mãe do aluno no processo foi crucial para a 

consecução de bons resultados no sucesso acadêmico e global do aluno. Houve aprendizado 

de atividades de rotina como a “hora do lanche”, de higiene bucal e principalmente a “hora do 

parquinho”, local privilegiado de desenvolvimento de competências sociais, motoras e 

afetivas do aluno.  

 

Discussões e Conclusões 

 

Com a realização desta pesquisa colaborativa, foi possível analisar o potencial e riqueza deste 

tipo de investigação associada à proposta de ensino colaborativo, especialmente no contexto 

de práticas de inclusão escolar. A pesquisa mostra que é necessário desenvolver habilidades e 

competências colaborativas, no espaço de vivencias de colaboração, movidos por finalidades 

e objetivos claros. Nesses lugares, também de formação continuada de recursos humanos para 

a educação inclusiva e especial se reconstrói conceituações teóricas e se avança na produção 
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científica. O desenvolvimento da confiança e o cultivo de relações sem hierarquias é premissa 

marcante para o sucesso do trabalho colaborativo.   

Implicações positivas: o aluno com autismo conseguiu interagir e desenvolver uma 

comunicação não-verbal o que criou condições para que no futuro seja possível o 

desenvolvimento da linguagem verbal necessários à sua escolarização qualificada na 

internalização de novos conhecimentos.  

A participação da mãe no trabalho de colaboração apesar de se concentrar nos últimos meses 

de pesquisa, não diminui sua importante contribuição, inclusive em processos de estudos e 

produção de materiais de comunicação alternativa com as pesquisadoras.  

Foi possível identificar dificuldades durante o processo de pesquisa, que se refere à falta de 

tempo disponível para estudos, planejamento e produção de materiais para o trabalho com a 

turma. Não havia carga horária reservada para esses momentos, o que impôs a necessidade da 

equipe colaborativa pensar momentos alternativos em horários diferenciados para a realização 

desses encontros de planejamento e avaliação do processo. Sem dúvida, essa questão se 

constituiu um impeditivo às reuniões coletivas entre a equipe colaborativa.   

Existe uma dimensão formativa no processo de ensino colaborativo ao qual não podemos nos 

furtar de conhecer e avaliar criticamente a respeito de seus limites e potencialidades. A 

proposta de ensino colaborativo não deve ser implementada a revelia das políticas 

educacionais, ao contrário, a existência de diversas experiências desenvolvidas no Brasil e em 

outros países e seus resultados positivos precisam ser problematizados sobre sua 

exeqüibilidade como uma política assumida pelos governos municipal, estadual e federal.  

A escolarização do aluno com autismo é desafiadora, especialmente pelos comprometimentos 

mais comuns nesta população: na área da interação social e comunicação, deste modo, é 

relevante salientar que os apoios na oferta de serviços complementares são prioritários para 

contribui com o trabalho professora do ensino comum. No caso da realidade pesquisada, não 

havia a oferta do atendimento educacional especializado no contra turno, nem a presença de 

uma auxiliar na turma, havia visitas de técnicas da Secretaria Municipal de Educação, 

contudo, sem haver contato com a professora, eram realizados testes apenas com o aluno. Não 

é exagero afirmar que o ensino colaborativo se constituiu a única alternativa de apoio a 

professora, no esforço coletivo direcionado para superação das dificuldades que se 

evidenciaram no comportamento do aluno com autismo. Cada conquista na forma de 

expressão comunicativa, movimentos e ações na interação com os pares, só foi possível com a 

oferta de oportunidades educacionais no ensino comum ao aluno, favorecendo sua 

escolarização e, portanto, sua contribuindo com o seu processo inclusão escolar, que não 

teriam os mesmos avanços em espaços mais restritivos – turmas ou escolas especiais. Isso não 

significa a negação da necessidade de atendimento educacional especializado, intervenções 

terapêuticas e clínicas com o aluno, mas sem dúvida o estudo revela o potencial que a escola 

regular possui na vida de alunos com transtorno global do desenvolvimento, desde que haja 

um trabalho dos profissionais da escola fundamentado numa cultura efetivamente inclusiva, 

que prioriza os potenciais de desenvolvimento da criança e não somente os seus limites 

especialmente na primeira etapa da educação básica: a educação infantil.  
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