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Introdução
A Política Nacional de Educação Especial, foi elaborada com a finalidade de certificar a inclusão 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 
esfera escolar, influenciando os sistemas de ensino a fim de permitir admissão dos alunos no ensino  
regular,  incluindo  sua  participação,  aquisição  de  conhecimento  nos graus mais elevados de ensino; 
transversalidade da educação especial desde  a educação infantil até o nível superior; ofertamento do 
atendimento educacional especializado (AEE); formação de professores para AEE e outros profissionais 
da area da educação para a inclusão; atuação juntamente com a família e a comunidade; acessibilidade nos 
ambientes, no transporte, nos mobiliários, nas comunicações e conhecimento; e conexão intersetorial na 
realização e efetivação de políticas públicas. (BRASIL, 2008).

No ano de 1994, como consequências da Declaração de Salamanca, as escolas de ensino 
regular passaram a educar todos os alunos, defrontando os processos de exclusão que ocorriam com as 
crianças com deficiências, com crianças moradoras na rua ou que trabalham, com superdotadas, em 
situação de vulnerabilidade social e das que dispõem de diferenças linguisticas, étinicas ou culturais. 
(BRASIL, 2008).

A participação do aluno com deficiência no âmbito escolar requer a capacidade funcional do 
aluno perante as demandas ambientais exclusivas. Este conceito, sugere que as necessidades educacionais 
especiais devem ser detectadas em sua interação  com o ambiente (DELMASSO; ARAÚJO, 2008). 
Dessa forma, quando existe restrição da participação de um sujeito em um contexto estabelecido, como 
resultado, as condições ambientais tornam-se desfavoráveis ao desempenho (OMS, 2003).

O trabalho colaborativo é identificado pela literatura como grupos em  que ocorre a partilha 
das decisões por todos os reponsáveis envolvidos, ou seja, pela qualidade do que é produzido em equipe 
de acordo com as possibilidades e preferências. (MENDES, 2008).

O ensino colaborativo visa a parceria entre os professores do ensino comum e da educação 
especial, com objetivos em comum no que diz respeito à elaboração de planejamentos, estratégias, 
instruções e avaliações desses alunos. (FERREIRA et. al, 2007).

Para Machado e Almeida (2010) o ensino colaborativo vem com a intenção de contribuir para 
a ampliação da aprendizagem, visto que proporciona momentos distintos de maneira que a atenção dos 
profissionais envolvidos com a aprendizagem da criança, está diretamente voltada para as suas necessidades.

A inclusão dos alunos deve compreender ações de transformação de todas as esferas que 
compõem a sociedade, envolvendo políticas públicas na educação, problemas na rotina da escola, tarefas 
no ambiente da sala de aula, desempenho do escolar, e redes de suporte à escola (OLIVEIRA; LEITE, 
2007).



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.1, 2018                                                          6

DefSen IV Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

26 e 27 de fevereiro de 2018   ISSN  2594-9802

De acordo com Mendes, Almeida e Toyoda (2011) a partir das mudanças ocorridas na 
legislação referente ao público alvo da Educação Especial, foi possível verificar um movimento nos sistemas 
de ensino público e isso possibilitou que as pesquisas com relação à inclusão escolar ganhassem cada vez 
mais espaço no campo cinetífico.

Mendes, Almeida e Toyoda (2011) apresentaram os avanços do Programa de pesquisa, ensino 
e extensão da Universidade Federal de São Carlos no que diz respeito à tentativa de aproximação da 
Universidade com os professores do ensino comum e Educação Especial. Os resultados encontrados 
indicaram uma forte colaboração entre a Universidade, o ensino regular e Educação Especial. Encontraram 
também que ao final da intervenção junto aos alunos da universidade, os professores se sentiram mais 
seguros para lidar com as dificuldades relacionadas ao ensino das crianças público alvo da Educação 
Especial.

Marques, Santos e Rocha (2015) buscaram identificar as necessidades dos professores em 
relação as demandas da criança com deficiencia fisica, sendo que para isso, foi realizado um programa de 
trabalho colaborativo na interface saúde e educação, visando identificar a percepção dos professores do 
ensino regular sobre o trabalho colaborativo com os Terapeutas Ocupacionais no contexto escolar. De acordo 
com este trabalho, os resultados demonstraram que os professores acreditam que o trabalho colaborativo 
facilita a identificação de demandas do aluno pelo professor, bem como planejamento e propostas de 
ações; facilitam o desenvolvimento do aluno (comunicação, adequação curricular a autonomia do aluno); 
troca de informações e ideias com os profissionais. É importante ressaltar que o trabalho colaborativo 
entre diversos profissionais podem trazer perspectivas diferentes à intervenção (ROCHA, 2013).

O trabalho colaborativo entre profissionais da saúde e educação favorece a aquisição no 
desempenho dos alunos durante atividades no contexto escolar além de condutas efetivas dos professores, 
após terem participado de um programa de trabalho colaborativo. Neste sentido, um trabalho colaborativo, 
centrado nas demandas dos alunos e dos professores, oferece diversas contribuições para o ambiente 
escolar.

Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica no 
Repositório Institucional da UNESP sobre a parceria colaborativa entre educação especial e saúde.

Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo, realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a produção 

acerca da parceria colaborativa entre educação especial e saúde, buscando identificar de que maneira essa 
parceria tem acontecido entre os especialistas.

Método
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema parceria colaborativa entre 

Educação Especial e Saúde. Este estudo apresenta um conjunto de informações relacionados com vários 
trabalhos e que tem por finalidade, evidenciar o estado atual da produção de conhecimento referente 
ao tema. Dessa forma, o objeto de estudo deste trabalho foi a produção científica sobre o tema parceria 
colaborativa entre Educação Especial e Saúde, existentes no Repositório Institucional da UNESP.
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Este trabalho surgiu a partir da escolha dos seguintes descritores encontrados anteriormente 
no Thesauro Brasileiro de Educação INEP: parceria colaborativa, Educação Especial e Saúde.

A busca foi realizada em dezembro de 2017, por meio do Repositório Institucional UNESP, 
disponível no endereço eletrônico https://repositorio.unesp.br/. Optou-se por estudos de 1995 a 2017. 
A definição pelos últimos 22 anos ocorreu porque representa um período amplo e atual para a análise da 
produção de conhecimento acerca da temática.

Foram encontrados 11 trabalhos, o material foi inicialmente selecionado por meio da leitura 
dos títulos, sendo considerados aqueles que contivessem no título os descritores parceria colaborativa, 
Educação Especial e Saúde. Posterioremente, realizou-se a leitura dos resumos. 

A análise permitiu extrair informações quanto aos autores, ano de publicação, tipo de estudo, 
caracteristicas amostrais, metodologia utilizada, resultados do estudo e as considerações dos autores.

Os dados referentes à caracterização dos estudos foram apresentados de maneira esquemática 
para melhor visualização e compreensão das informações.

Realizamos a busca utilizando três estratégias e elencamos inicialmente o seguintes descritores: 
“ensino colaborativo”, “saúde” e “educação” o que resultou na localização de seis trabalhos. Em seguida, 
realizamos uma nova busca com os descritores: “parceria colaborativa”, “saúde” e “educação” o que resultou 
na localização de mais dois trabalhos, sendo um já localizado na busca anterior. Na terceira e última 
estratégia utilizamos como descritores: “trabalho colaborativo”, “saúde” e “educação” o que resultou na 
localização de seis trabalhos, sendo dois já localizados anteriormente. No total foram encontrados onze 
trabalhos.

Para a análise desses onze trabalhos, elencamos como  informações, os assuntos abordados em 
relação ao ano de publicação e ao campo de atuação.

Resultados e Discussão
Para identificar o ano de publicação dos trabalhos, organizamos um quadro relacionando 

o ano e a quantidade de trabalhos publicados, conforme disponibilizado no Repositório Institucional 
UNESP.

Tabela 1 – Ano de publicações.

ANO DE PUBLICAÇÃO PRODUÇÃO

2003 1
2008 1
2009 1
2011 3
2013 1
2014 1
2015 3

TOTAL 11

Fonte: elaboração própria.

Ao analisarmos a Tabela 1, podemos perceber que o primeiro trabalho que versa sobre trabalho 
colaborativo se deu em 2003. Quanto à   identificação dos autores dessas publicações, são eles: SANTOS, 
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MARQUES e ROCHA (2015), SEBASTIÃO et al. (2015), ROCHA (2013), VALENTE (2015), ROCHA, 
MOREIRA e SACRAMENTO (2003), SERRA et al. (2011), FERREIRA (2011), RODRIGUES 
(2007), FARIA e THOMAZ (2009), ROMERO et al. (2014) e MARIANO et al. (2011). Com o objetivo 
de identificar os assuntos abordados nos trabalhos, criamos categorias a partir dos títulos dos artigos. 
Sendo assim, o quadro abaixo apresenta os onze trabalhos distribuídos nas categorias descritas a seguir:

Tabela 2 - Assuntos abordados nas publicações investigadas.

CATEGORIAS NÚMERO DE PESQUISAS

1.  Ambiente educacional 7
2.  Hospital 1
3.  Universidade 1
4.  Centro de Convivência Infantil 1
5.  Ambiente familiar 1

TOTAL 11

Fonte: elaboração própria.

 Conforme se observa na Tabela 2 a maioria dos trabalhos analisados indicam que o ambiente 
de maior intervenção por parte dos profissionais é o ambiente educacional. São estudos que buscaram 
analisar os efeitos da intervenção dos diversos profissionais da saúde dentre eles: fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, acadêmicos de medicina, biólogos, enfermeiros e professores de educação física. Apenas 
um trabalho dedica-se à identificar a percepção de professores de crianças com deficiência física sobre o 
trabalho colaborativo com terapeutas ocupacionais.
 Esses estudos conseguiram apontar de que forma a atuação dos diversos profisssionais vêm 
ocorrendo no ambiente educacional. E também qual atenção tem sido conferida por esses profissionais ao 
público alvo da Educação Especial.
 O levantamento das publicações sobre o assunto indicam que pouco tem sido escrito sobre o 
trabalho colaborativo entre Educação Especial e Saúde. Esse indicativo fornece pistas para questionamentos 
sobre a critericiosidade do trabalho que venha a ser desenvolvido pelos profissionais atuantes, e para isso é 
necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar. Assim como definem Brandão e Ferreira (2013) 
a inclusão requer dos profissionais envolvidos um bom convívio apoiado na confiança e respeito para 
obter sucesso no trabalho em equipe, alcançando dessa forma, os objetivos em comum. “[...]Aliás, um dos 
fatores, desde sempre destacado para o sucesso da inclusão é precisamente a colaboração entre professores, 
pais e todos os agentes educativos” (BRANDÃO; FERREIRA, 2013, p. 499).
 Diante disso, acreditamos que quanto mais as investigações tragam a importância em debater 
essa área, mais haverá um aumento quantitativo das publicações, e assim, estes estudos poderão oportunizar 
aos profissionais, possíveis caminhos para colaborar com a discussão de propostas mais inclusivas para as 
pessoas público alvo da Educação Especial.
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Conclusão
No geral, as pesquisas desenvolvidas nesse estudo sugeriram que a parceria colaborativa vem 

sendo desenvolvida entre os profissionais, porém pouca atenção tem sido conferida à educação especial. 
Considerando o  espaço educacional como fundamental para a disseminação de práticas inclusivas, o 
olhar mais apurado dos profissionais em relação às crianças público alvo da Educação Especial precisa 
ocorrer de maneira interligada.

É necessário também que os professores da classe comum realizem um trabalho integrado com 
os outros profissionais de maneira que possam compartilhar as rotinas diárias, estratégias pedagógicas, 
que possam pedir auxílio aos outro especialistas na elabroação de objetivos em comum.

Os resultados mostraram que pouca atenção tem sido conferida às crianças público alvo da 
educação especial e aos professores das classes inclusivas. Uma vez que o princípio da inclusão pressupõe 
que toda e qualquer diferença que os alunos possam apresentar devem ser respeitadas, faz-se necessário 
uma maior atenção através de políticas públicas para que as crianças possam ter acesso à uma educação 
que de fato seja inclusiva.
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