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Resumo No contexto educacional brasileiro, o processo de inclusão de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ganha respaldo legal em 

vários documentos normativos como a Constituição Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96. Atualmente, o documento Política Nacional de Educação 

Especial em uma perspectiva inclusiva reafirma o direito social da Educação para esses alunos 

trazendo diretrizes para a oferta do atendimento educacional especializado (AEE), no contraturno de 

ingresso desses sujeitos na sala de aula comum, em espaços-tempos denominados salas de recursos 

multifuncionais (SRM). O atendimento educacional especializado tem como objetivo desenvolver as 

especificidades de aprendizagem desses sujeitos, não substituindo o processo de escolarização, se 

configurando, assim, como atividades complementares ou suplementares. A Política Nacional de 

Educação Especial em uma perspectiva inclusiva sinaliza a importância de as unidades de ensino 

potencializarem as práticas de ensino para envolvimento dos alunos nos currículos escolares para a 

partir deste movimento implementar as ações do atendimento educacional especializado. Desta 

forma, a partir de um estudo desenvolvido em uma escola pública de Ensino Fundamental por 

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo, buscamos apresentar as táticas e estratégias (CERTEAU, 1994) constituídas por professores 

de ensino comum e de Educação Especial, por meio do trabalho colaborativo, na implementação de 

práticas pedagógicas visando ao processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiência e com 

transtornos globais do desenvolvimento no cotidiano da sala de aula. O processo de produção dos 

dados se efetivou fundamentado nos pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica, envolvendo 

os pesquisadores coletivos em espaços de formação contínua, planejamento do trabalho pedagógico 

e intervenção colaborativa. Como resultados, aponta a importância do trabalho coletivo na escola na 

garantia do direito à educação para os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a possibilidade de se articular o trabalho da sala 

de aula comum com as ações do atendimento educacional especializado e a relevância da formação 

contínua e do planejamento pedagógico no processo de escolarização dos alunos. 
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