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Resumo Este relato de experiência, que ocorre num contexto brasileiro de escolas públicas de ensino 

fundamental, aponta a estratégia do ensino colaborativo como uma prática que tem demonstrado 

resultados interessantes em relação à promoção da aprendizagem e da participação de estudantes que 

estão em processos de inclusão escolar. O ensino colaborativo constitui-se na ação conjunta entre 

dois docentes numa classe comum que tenha alunos com necessidades específicas (com deficiências 

e transtornos globais do desenvolvimento); a ação também pode ser denominada de bidocência ou 

co-ensino. Se há demandas de remoção de barreiras à aprendizagem para alunos que exigem: 

estratégias diferenciadas, mais tempo de ensino e de experiência escolar, intervenções pedagógicas 

individualizadas, há a necessidade de mais mão de obra para atendê-las. O ensino colaborativo entre 

professores da educação especial e da educação regular tem sido investigado e validado em várias 

pesquisas (CAPELLINI E MENDES, 2007; ARTHAUD ET AL, 2007; KAMENS, 2007; STANG & 

LYONS, 2008). Os pressupostos do ensino colaborativo se traduzem em: análise e compreensão das 

necessidades específicas do estudante; elaboração de planejamentos individualizados de ensino, 

quando necessário; adequação de estratégias e instrumentos de avaliação; adaptação de recursos e 

estratégias, como, por exemplo, flexibilização do tempo, uso de materiais concretos ou apoio visual; 

interlocução constante; variação de linguagem; momentos de ensino individualizado, em outro espaço 

físico que não seja a própria sala de aula, quando o aluno requer maior intervenção pedagógica. Todas 

as ações e decisões envolvem os dois docentes, numa negociação pedagógica constante, além da 

participação da família e da equipe escolar. Este relato mostra perspectivas em andamento, que podem 

promover a constituição de novos saberes docentes e práticas pedagógicas que favoreçam e atendam 

demandas do cotidiano escolar, tanto de professores quanto de alunos. 
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