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introdução
O Ensino Médio, última etapa da educação da básica está no centro de inúmeros debates, 

motivados pela inconsistência curricular e pelos baixos resultados que tem apresentado nos últimos anos, 
mostrando ser um grande desafio para as políticas educacionais (AZEVEDO, REIS, 2013).

Além da fragmentação curricular e da dicotomia no modelo didático aplicado (AZEVEDO, 
REIS, 2013) a formação inicial e continuada de professores também é objeto de estudos, no entanto, a 
atuação do professor do Ensino Médio com os alunos do público alvo da Educação Especial é outro ponto 
enviesado desta etapa da educação, que está longe de ser adequada para modificar a realidade vivenciada 
nas escolas públicas.

Por isso, se parte do pressuposto de que existe a necessidade de investir em estudos que 
discuta de maneira mais ampla a respeito da ausência de formação continuada de professores que atuam 
no Ensino Médio a partir da perspectiva inclusiva, já que uma questão que evidenciou esta carência foi o 
relato dos próprios participantes da pesquisa que fundamentou este artigo, afirmando a falta de formação 
e de conhecimento na área da Educação Especial.

Desse modo, o enfrentamento das questões relacionadas à formação continuada de professores 
para atuar com a e na diversidade precisa ser revista, tendo como ponto de partida as problemáticas reais 
enfrentadas no cotidiano desses profissionais, pois com a chegada dos alunos do público-alvo da Educação 
Especial no Ensino Médio, é preciso que a escola garanta não somente o acesso, mas a permanência 
desses alunos até o final da escolarização na educação básica, realizando além de adaptações do currículo, 
formações em serviço que abordem práticas inclusivas, que revertidas aos alunos garanta seus direitos.

Portanto, é fundamental que as formações em serviço sejam realizadas por meio de atividades 
que possam agregar “novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à área de 
atuação do profissional [...]” (DOURADO, 2015, p. 313).

Nesse sentido, Romanowski (2007, p. 138) aponta que,

[...] para o sucesso de um programa de formação continuada, é importante a realização 
de diagnóstico das necessidades formativas dos professores, ou seja, um dos princípios dos 
programas de formação de professores consiste em fornecer respostas para as necessidades de 
desenvolvimento profissional indicadas por eles.

Acredita-se que além de levar em consideração as premências formativas dos professores ao 
aplicar uma formação continuada, deve-se considerar uma formação que venha atender a todos os alunos, 
pois é urgente a reflexão sobre a formação de professores no cenário da educação inclusiva (PRIETO, 
2006). A formação continuada desses profissionais precisa atender as exigências do cotidiano, de sua 
atuação e à solicitação dos alunos do público-alvo da educação especial (CAPELLINI, 2012).
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A formação continuada de docentes,

[...] é um compromisso dos sistemas de ensino que estejam comprometidos com a sua qualidade. 
Estes devem assegurar que os professores estejam aptos a elaborar e implantar novas propostas 
e práticas de ensino para responder às características de seus alunos, inclusive àqueles com 
necessidades educacionais especiais (PRIETO, 2006, p.57).

No entanto, um dos grandes desafios ao propor uma formação continuada para os professores 
do Ensino Médio está na sistematização de momentos em conjunto com os professores da educação 
especial para estruturar ações que possam suprir as necessidades dos alunos do público-alvo da educação 
especial que se encontram nesta etapa.  Além disso, o processo de formação do profissional deve ser em 
ambiente escolar e coletivo, envolvendo todos os participantes do processo (PIMENTA, 1999).

A formação continuada realizada na escola e em conjunto, denominada colaborativa é 
fomentada pela literatura de maneira positiva (ZANATA, 2004; MENDES, 2008), pois esse tipo de 
formação com princípios na colaboração se configura uma abordagem em que o professor do ensino 
comum atua diretamente em parceria com o professor da educação especial. Estudos apontam que, 
os professores do ensino comum e os da educação especial, precisam envolver-se para que os objetivos 
específicos do ensino possam ser atingidos e que o trabalho entre eles seja compartilhado de maneira 
interdisciplinar e colaborativa (ROPOLI et al., 2010).

Nesta proposta, é fundamental que haja reciprocidade entre os participantes que se encontram 
no processo, pois a participação em conjunto possibilita momentos de discussões e de reflexões a respeito 
de problemáticas comuns e individuais cujo objetivo é buscar soluções que podem ser difíceis de serem 
encontradas individualmente.

O trabalho colaborativo visa construir uma relação entre os profissionais que querem 
desenvolver um trabalho em conjunto, com o objetivo de favorecer os alunos em seu processo de ensino e 
aprendizagem. Este modo de trabalho está pautado essencialmente na articulação de ações desenvolvidas 
em conjunto, onde os professores do ensino comum e os da educação especial dividem a responsabilidade 
de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de estudantes (MENDES, 
VILARONGA; ZERBATO, 2014).

A partir das concepções apresentadas, infere-se a necessidade de responder algumas questões 
emergentes: Como se configura a atuação dos professores do ensino médio com os alunos do público-
alvo da educação especial? Existe um trabalho colaborativo entre os professores do Ensino Médio e os 
da Educação Especial? Os professores têm momentos de planejamento em conjunto? Quais os desafios 
enfrentados pelos professores para desenvolverem práticas que possam atender a todos?

objetivo

Descrever entraves causados pela ausência de formação continuada de professores que atuam 
no ensino médio.

Método

Os critérios adotados para a seleção dos participantes foram: 1) ministrar aulas no Ensino 
Médio da Rede Estadual de Ensino; 2) ministrar aulas para alunos do público alvo da educação especial 
regularmente matriculados; 3) possuir disponibilidade de horário fora do horário de aula ou durante o 
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período de aula; 4) aceitar participar do estudo de maneira voluntária. Após seleção da escola, realizada 
pelo Núcleo Regional de Educação de um munícipio do interior do Paraná, fez-se contato com 13 
professores que atuavam com esse público em específico. Desse total, sete participaram até o final, sendo 
uma professora da Sala de recursos multifuncionais, uma professora de Apoio Educacional Especializado, 
cinco professores da sala de aula comum e uma coordenadora pedagógica da Educação Especial.

O processo de coleta de dados foi realizado em três etapas: 1) entrevista inicial para identificar 
as dificuldades e necessidades dos professores; 2) planejamento e aplicação da formação continuada 
colaborativa com os professores e; 3) avaliação dos efeitos da proposta de formação.

Os dados foram coletados por meio de 10 encontros, entre os meses de setembro e dezembro 
do ano de 2016 e o calendário foi organizado conforme a disponibilidade dos professores e reorganizado 
após período de greve e de ocupação das escolas do município lócus desse estudo.

A coleta foi realizada por meio de anotações de campo, observações, gravação de áudio dos 
encontros de formação e de entrevista semiestrutura inicial e final.

Para as entrevistas, foi definido um roteiro com perguntas abertas, que geralmente é indicado 
para investigar um público específico (MANZINI, 2012). O áudio das gravações das entrevistas iniciais 
e finais, bem como as dos encontros com os professores foram transcritas na íntegra utilizando as normas 
das ABNT (2002) e as de Marcuschi (1986) que selecionou quatorze sinais que acreditava serem mais 
frequentes e úteis para transcrevê-la, dentre eles, utilizar sinal de (+) para pausas e silêncios, ou (::) para 
alongamento de vogal. 

Diante da sistematização e análise das transcrições e dos conteúdos presentes nos registros 
das notas de campo e da observação de cada encontro, foi possível estabelecer cinco grandes categorias 
(BARDIN, 2000), porém este trabalho apresentará a seguir, alguns resultados e discussões da quarta 
categoria que aborda a ausência de formação continuada de professores que atuam no ensino médio.

Portanto, a partir dos dados coletados nesta quarta categoria, foram identificados três temas 
que foram estruturados da seguinte maneira: 1) a falta de conhecimento por parte dos professores a 
respeito da Educação Especial; 2) a falta de conhecimento em relação ao trabalho colaborativo e; 3) a falta 
de planejamento em conjunto com a educação especial a respeito dos alunos do público alvo da educação 
especial.

resultados e discussões
Os professores participantes da pesquisa são denominados P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10 e P11, a professora de Apoio Educação Especializado como PAEE, a Coordenadora Pedagógica de 
Educação Especial como CPEE e a professora da Sala de Recursos Multifuncionais de PSR1.

Falta de conhecimento por parte dos professores a respeito da Educação Especial
Ficou evidente na fala dos professores, durante a entrevista inicial, a falta de conhecimento na 

área da Educação Especial. Dos 11 professores do Ensino Médio, apenas três deles disseram ter algum 
conhecimento nesta área, conforme relatos a seguir:

P1: [...] eu fiz uma::: (+) um curso (+) mais é:: que era um era com um: com a uma 
professora que era explicava os as os como que eu chamo isso ((perguntando)) dificuldades 
[que é ((pensando)) as características] é::: de cada doença que fez de de  cada síndrome 
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ou:: [sei de cada deficiência] é de cada deficiência que que o:: ou:: poderia apresenta’ e 
depois passava um filme ilustrando (+) né:: ela:: falava as características clínicas da da  
e:::: (+)  depois dessa discussão ela:: (+) passava um um filme ou um documentário é:: 
exemplificado esses problemas né [...] (P1 – entrevista inicial).
 
P6: (2.5) eu fiz uma pós em atendimento especializado há:: faz muito tempo também 
né (+) assim:: muitas coisas que a gente vê assim você não tem que trata’ com grande 
(++) diferença você tem que trata’ tenta’ trata’ mais (++) assim igual ao aos outros alunos 
normais [...] (P6 – entrevista inicial).

P10: [...] eu fiz uma:: pós-graduação em:: (++) alunos especiais [um::] só que você sabe 
pós-graduação que você faz online (+) né isso você só faz essa pós pra aumenta’ o nível 
né dá dá não foi assim um aprofundamento (+) [...] (P10 – entrevista inicial).

Em termos de porcentagem, o número de professores que apresentam conhecimento na área 
é muito pequeno, visto a quantidade de alunos do público-alvo da Educação Especial com os quais 
trabalham somente no ano selecionado para o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, a escola deve ser 
vista como um espaço de formação continuada que possibilite além de outras coisas “[...] decidir a respeito 
da aprendizagem vivenciada pelo aluno sob sua responsabilidade” (MARTINS, 2011, p.36).  

Então, como resolver o problema de formação continuada de professores do Ensino Médio 
se, conforme já discutido, as formações continuadas em serviço oferecidas pelo estado do Paraná não 
possibilitam o trabalho colaborativo dentro das escolas públicas, que é visto como um modelo que auxilia 
na articulação de práticas educacionais inclusivas entre o ensino comum e a educação especial? 

Almeida (2002, p. 38) relata que “[...] o grupo que utiliza essa abordagem é coautor e condutor do 
processo de interação e criação e cada membro é responsável pela própria aprendizagem e corresponsável 
pelo desenvolvimento de todos”.

Falta de conhecimento em relação ao trabalho colaborativo
Os dados da pesquisa indicaram que nenhum dos professores participantes havia tido contato 

com esse modelo de trabalho, conforme podemos observar nos relatos das entrevistas finais, a partir da 
pergunta: “Você já havia tido contato antes com essa forma de trabalho, você poderia me contar um pouco sobre 
isso?”.

P1: nã::o que eu me lembre não (++) é é que sempre cada um no seu quadrado né:: cada 
um no máximo é entre entre os meus professores ou a mesma disciplina é mas nunca foi 
tão (++) aprofundado né durante tanto tempo e com essa mesma frequência né:: e:: e:: 
acho que não não nunca tive acho que é a primeira vez (P1 – entrevista final).

P3: não foi a primeira vez (P3 – entrevista final).

P5: na verdade não:: havia tido ainda ((rindo)) foi a minha primeira experiência (P5 – 
entrevista final).

P7: não nunca tive assim de sentar um grupo e::: (+) ele continuar porque fica que 
parecendo uma disciplina de::: da da graduação né:::a gente tem alguém que sabe um 
pouco mais pelo menos dentro da licenciatura que eu fiz né a gente tem alguém que traz 
um conhecimento externo ((batendo palmas muito alto na outra sala)) fica discutindo 
fica rodando sobre aquilo produz alguma coisa né a gente só não aplica na faculdade 
mas produz alguma coisa que eu penso sobre aquilo me pareceu essa estrutura dentro da 
graduação não de todos os professores né:: o que mais (1.5) é essa a ideia mas eu nunca 
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tinha feito nada depois de ter formado (++) depois de formado eu nunca tinha feito não 
(P7 – entrevista final).

P9: não nas outras escolas que eu trabalhei a sala de recursos sempre existiu mas (+) o 
trabalho sempre foi muito sempre foi uma intervenção emergencial no sentido de que se 
o aluno não tá indo bem então o professor manda um trabalho pra sala de recurso pra 
que eu possa fazer com o aluno mandar prova pra mim fazer no período contra turno 
manda uma lista de exercícios (P9 – entrevista final).

PAEE: não não tinha ainda tido essa experiência eu achei assim que  a educação especial 
tá caminhando pra isso a gente tem lido tem buscado né é::: avançar na parte de teoria 
a gente percebe que é por aí que tem que acontecer para realmente isso surgir efeito né 
(+) então eu não tinha tido experiência e eu achei muito válida (+) que é um trabalho 
que realmente visa o aluno como um todo né e que daí vai desmistificar muita coisa em 
termos da inclusão né:: [exatamente] (PAEE – entrevista final).

PSR1: não não tive (PSR1 – entrevista final).

Em relação ao trabalho colaborativo, a Instrução n° 016/2011 – SEED/SUED que aborda a ação 
pedagógica que deve ser realizada na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, propõe três eixos e, dentre 
eles, está o Eixo 2 que recomenda que: 

[...] o trabalho colaborativo com professores da classe comum tem como objetivo 
desenvolver ações para possibilitar o acesso curricular, adaptação curricular, avaliação 
diferenciada e organização estratégias pedagógicas de forma a atender as necessidades 
educacionais especiais dos alunos [...] (PARANÁ, 2011, online). 

Considerando o que a instrução propõe, é notório que a prática vai contra o que preconiza 
suas recomendações, além disso, é fato que, a falta de uma cultura colaborativa dentro da escola dificulta 
o entrosamento entre os professores e a melhora no trabalho educacional dos alunos, por isso é tão 
importante que o sistema de ensino público redesenhe os formatos de formação continuada, inserindo 
novas abordagens e novos modelos, principalmente o colaborativo, pois de acordo com Damiani (2008, 
p.218), o trabalho colaborativo entre professores “[...] apresenta potencial para enriquecer sua maneira de 
pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica [...]”. Além 
disso, os docentes não podem ser culpabilizados pela carência de uma cultura colaborativa dentro dos 
sistemas de ensino, pois “[…] o trabalho dos professores é condicionado pelos sistemas educativos e pelas 
organizações escolares em que estão inseridos [...]” (NÓVOA, 1995, p. 71).

Falta de planejamento em conjunto com a educação especial a respeito dos alunos do público alvo 
da educação especial

Outra questão que precisa ser mencionada e que, mostrou a necessidade de uma formação 
continuada colaborativa para os professores deste nível de ensino, esteve relacionada à seguinte pergunta: 
“Existe a oportunidade ou há algum momento de planejamento em conjunto com o professor da SRM? Se há 
como é feito isso?” Na fala dos professores, foi identificado que não havia esse momento de planejamento 
entre o ensino comum e a Educação Especial, conforme os trechos a seguir:

P1:... a:: não não [de planejamento] não [não] /.../ então é: a gente::  [em conjunto] 
não... (P1- entrevista inicial).
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P2: eu não presenciei  até hoje::... (entrevista inicial).

P3: não nós não fazemos o planejamento... [...] em relação aos alunos é feito entre 
a professora da sala de apoio a professora da sala de recurso provavelmente [é] não 
envolvendo os professores  [não] da sala de aula comum [não] (P3- entrevista inicial).

P4: não não tivemos tivemos momentos de planejamento né sim e claro (+) é:: mais 
geral [geral] geral específico [...] (P4 – entrevista inicial).

P5: não sei si daríamos conta disso né (rindo de maneira mais agitada) porque são tantos 
tantos afazeres mas eu acho que seria produtivo né em relação a mediação por exemplo 
é é como eu não tenho teria que ter uma formação específica até mesmo pra fazer uma 
uma prova diferencia’da a’té mesmo pra fazê a mediação né e eu não tenho essa formação 
e a sala de recursos tem eu não  intendo porque não é a sala de recurso que que faz essa 
mediação né tipo eu dô né eu passo o conteúdo (2.5) eu passo a a avaliação né eu acho 
que que é é uma questão de conhecer a disciplina eu até entendo a problemática mas por 
outro lado eu não entendo os os os o processo de aprendizagem deles né então::: é::: uma 
coisa complicada bastante complicada (P5 – entrevista inicial).

P6: não (++) nenhum momento (P6 – entrevista inicial).

P7: em conjunto não mais assim nessas formações continuadas nessas reuniões que 
tiveram semana pedagógica e tudo mais é::: existem as instruções que eles dão os 
conselhos os direcionamentos mas em conjunto não...(1.5) [...] (P7 – entrevista inicial)

P8: olha como eu desse infelizmente ((rindo timidamente)) ainda não’ hou’ve’ né: porque 
nós estamos aí (+) começando o segundo trimestre deveria ter tido esse momento até 
pra gente poder conhecer um pouquinho mais os alunos [...]facilitaria até porque o 
professor da sala de recurso ele tem um conhecimento a mais das dificuldades dos alunos 
(+) [...] (P8 – entrevista inicial).

P9: [...] eu vô passando essas informações pra elas conforme a gente vai tendo ou horário 
semelhante ou fazendo troca de horário agora um momento determinado só para isso 
[para fazer o planejamento] não (+) nós fazemos dessa forma (P9 – entrevista inicial).

P10: não até agora não pode sê que surja tudo isso né (P10 – entrevista inicial).

P11: ((pensativo)) com relação ao meu horário não pode até haver se a gente de repente 
combina’ alguma coisa mais assim algo já pré-agendado não (P11 – entrevista inicial).

PAEE: ((sorrindo)) não isso é falho é falho a gente sabe que não existe inclusive é 
vai de professor pra professor é: pegar o planejamento o que que eu faço eu pego o 
planejamento dos professores com a coordenação aí eu vejo qual o conteúdo que vai ser 
trabalhado pra pode fazer o meu [o seu planejamento] o meu [...]então não existe essa 
essa ligação  professor de sala de recurso eu professora mediadora e os professores de sala 
regular ainda não temos um momento pra  sentar e que isso possa acontece de forma real 
mesmo né (PAEE – entrevista inicial).

Diante os relatos apresentados, entende-se a necessidade de formações continuadas colaborativas 
dentro do ambiente escolar que possibilite momentos de planejamento em conjunto, pois de acordo com 
Paiva e Guidotti (2017), o planejamento colaborativo é uma forma de estudar, refletir, dialogar sobre 
inúmeras questões e temáticas realizada por meio de uma formação para docentes em atividade. Ainda, o 
planejamento colaborativo possibilita que os participantes discutam e decidam juntos sobre a importância 
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do que é realizado por todos a partir de suas concepções e interesses (PARRILLA; DANIELS, 2004).
Acredita-se que as falhas encontradas no trabalho diário dos professores do Ensino Médio é 

resultado de formações iniciais que não oferecem condições didáticas voltadas para a diversidade, por isso, 
na maioria das vezes, os professores utilizam uma prática didático-pedagógica empírico-intuitiva para 
desempenhar o seu papel. Mello (2001, p.5) retrata bem este fato quando afirma que: “[...] os especialistas 
ingressam no ensino superior com a expectativa de serem biólogos, geógrafos, matemáticos, linguistas, 
historiadores ou literatos, dificilmente professores de biologia, de geografia, de línguas ou de literatura”. 

Pelo fato da formação inicial ser insuficiente para atender a demanda encontrada no ambiente 
escolar, é fundamental que os professores, busquem uma formação continuada que dê conta das diferenças.

[...] licenciaturas na estrutura do ensino superior e particularmente das universidades, 
cria um divórcio entre a aquisição de conhecimentos nas áreas de conteúdos substantivos 
e a constituição de competências para ensinar esses conteúdos a crianças, adolescentes ou 
adultos com atraso escolar (MELLO, 2001, p.4).

Levando em consideração as lacunas apresentadas e que disparam a emergência de uma 
formação continuada colaborativa aos professores que atuam no Ensino Médio, é importante sinalizar 
que a necessidade da formação se deu pelo fato de não terem conhecimento a respeito da importância da 
Educação Especial colaborar com o ensino comum e por não articularem práticas pedagógicas educacionais 
inclusivas. 

Em um dos relatos ficou evidente essa necessidade, quando P1 disse em uma conversa informal 
com a pesquisadora que: “[...] eu nem sabia o que fazia na Sala de Recursos Multifuncionais, só fiquei 
sabendo agora com a formação, achava que a SRM era como um reforço (P1)”.

Por isso, a formação continuada colaborativa pode contribuir com os professores do Ensino 
Médio: a) a trabalharem com seus pares; b) a trabalharem em parceria com a Educação Especial; c) a 
entenderem a cultura colaborativa dentro da escola; d) a modificarem sua prática pedagógica e; e) a 
desenvolverem práticas didático-pedagógicas inclusivas. 

Portanto, quando a cultura colaborativa é instaurada na escola, ela possibilita que as ações sejam 
compartilhadas de modo em que os professores aprendam conjuntamente, dividindo suas inquietações 
individuais e coletivas, trabalhando juntos para solucionar as problemáticas antigas e emergentes. Além 
disso, “[...] as culturas colaborativas podem introduzir força e confiança coletivas nas comunidades de 
professores que têm a capacidade de interagir […]” (HARGREAVES, 1994, p. 195).

conclusão
A ausência conteúdo específico tanto na formação inicial como na continuada dos professores 

do Ensino Médio para atuarem com alunos do público-alvo da educação especial, precisa ser revista pelas 
políticas públicas educacionais e inclusivas, pois a quantidade de professores que atuam nesta etapa da 
educação básica sem conhecimento nesta área é muito grande, o que compromete o processo educacional 
desses alunos.

É preciso considerar que, a maioria dos professores participantes não teve contato com 
conteúdos voltados para a educação especial, inclusão ou formas de adaptação ou flexibilização curricular 
em suas formações iniciais e apresentam conhecimento generalizado a respeito do processo educacional e 
inclusivo dos alunos do público-alvo da educação especial. 
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Uma sugestão para melhorar as práticas educacionais inclusivas, é que a Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná em parceria com os Núcleos Regionais de Educação oportunize formações 
específicas pautadas na realidade inclusiva de cada município e de cada escola, e que articule suas 
formações continuadas com princípios colaborativos em prol da melhor qualidade de ensino para esse 
público em específico, pois para que a inclusão educacional se efetive em sua totalidade, é preciso que se 
tenham profissionais qualificados para atuar na e com a diversidade, compreendendo as peculiaridades 
individuais, valorizando as potencialidades de cada aluno para favorecer a aprendizagem de todos. 

A inexistência de uma formação continuada que apresente conteúdos voltados às práticas 
inclusivas, não viabiliza o processo de aprender do aluno e não favorece a atuação junto ao público-alvo da 
educação especial e mesmo estando matriculado no ensino comum não significa que ele tenha as mesmas 
condições de aprendizagem do grupo em que está inserido.

Convém observar que, sem a possibilidade de um planejamento em conjunto entre os 
professores do Ensino Médio e os da Educação Especial, é improvável que se  instaure na prática educacional 
cotidiana estratégias que favoreçam todos os alunos, por isso, o um dos grandes desafios enfrentado pelos 
professores do Ensino Médio ao desenvolver práticas educacionais que possam atender a todos, está na 
organização do seu trabalho diário com os alunos do público-alvo da educação especial sem um suporte 
constante da Educação Especial, pois reuniões e orientações esporádicas não efetiva o trabalho substancial 
do dia a dia dos professores que atuam no ensino comum, indo mais uma vez contra o que preconiza as 
leis e resoluções que regulamentam o trabalho colaborativo entre o ensino comum e educação especial.
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