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Introdução

Os sistemas de educação mais inclusivos não são 
dirigidos apenas para benefício das crianças com 
deficiência. Promover ambientes de aprendiza-
gem inclusivos, que reflitam com maior precisão a 
diversidade da nossa sociedade, ajuda a garantir 
que as necessidades de aprendizagem de todos 
os alunos são atendidas e que todas as crianças 
são capazes de crescer e atingir todo o seu poten-
cial. 

Apesar dos seus benefícios, a educação inclusi-
va ainda não é uma realidade em toda a Europa. 
Neste sentido, os parceiros do projeto “Promover 
atitudes positivas e políticas baseadas em evidên-
cias para a educação inclusiva” (IE+) pretendem 
contribuir para a realização de sistemas educati-
vos mais inclusivos. Cofinanciado pelo programa 
Erasmus+, o projeto visa dotar os decisores (in-
cluindo decisores políticos e promotores de edu-
cação) de informação, formação e ferramentas 

que permitam a elaboração de políticas baseadas 
em evidências, que apoiem a transição para uma 
educação inclusiva para crianças com deficiência 
intelectual entre os 3 e os 18 anos. 

O desenvolvimento de uma política inclusiva é ape-
nas o primeiro passo para alcançar sistemas de 
educação inclusivos. No entanto, para a inclusão 
ser sustentável, o compromisso e a cooperação 
de todas as partes interessadas é crucial. Todos 
desempenhamos um papel na criação de comuni-
dades mais inclusivas e o processo de coprodução 
é uma ferramenta fundamental que pode facilitar 
o envolvimento ativo de todas as partes interessa-
das. No espírito de “juntos aprendemos melhor” 
este manual fornecerá orientações que permitam 
aos leitores promover a cooperação entre todos 
os intervenientes nas suas comunidades escola-
res para a realização de uma educação mais inclu-
siva a nível local.       
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O que é coprodução?

No domínio da deficiência, a coprodução é uma 
prática de trabalho inclusiva entre especialistas 
pela sua experiência (os utilizadores), organiza-
ções de apoio, autoridades públicas e, se relevan-
te, famílias e outras partes interessadas (Taskfor-
ce for the Support Services of Tomorrow, 2016a). 
O objetivo final da coprodução é a prestação de 
um serviço, política ou atividade que responda 
às necessidades e da preferências do indivíduo, 
em consonância com o princípio “nada sobre nós, 
sem nós” e os artigos da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência.

Através da coprodução, todas as partes interessa-
das são capacitadas e capacitam-se, uma vez que 
estão continuamente envolvidas na conceção, 
desenvolvimento e prestação do serviço, política 
ou atividade. (Taskforce for the Support Services 
of Tomorrow, 2016a).  A coprodução capacita as 
pessoas com deficiência e as suas famílias a con-
trolarem as suas vidas, enquanto exercem este 
domínio e expressam a sua escolha através de 
parcerias ativas e significativas para si.

Os principais elementos que caracterizam a co-
produção são  (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2016b):

1. Deslocação do equilíbrio de poder e respon-
sabilidade exercidos apenas pelos serviços 

de apoio e das autoridades. O processo es-
tabelece que todas as partes interessadas são 
parte integrante da política, serviço ou ativi-
dade, desenvolvida em parceria com pessoas 
com necessidades do apoio que desejam.  Im-
portante saber que, a coprodução é mais do 
que simplesmente consulta de parceiros, mas 
criação de propriedade coletiva e correspon-
sabilização na implementação do processo ou 
atividade.

2. Reconhecer que cada indivíduo com necessi-
dades de apoio deve ser envolvido de forma 
plena, estrutural, significativa e contínua, 
envolvido em todas as fases da conceção, 
desenvolvimento e prestação do serviço, po-
lítica ou atividade relevantes. As partes inte-
ressadas devem saber e reconhecer as poten-
cialidades, desejos, vontades e preferências da 
pessoa com necessidades de apoio. Devem ser 
implementados mecanismos que garantam que 
as pessoas recebem o nível adequado de apoio, 
o que lhes permite tomar decisões plenamente 
informadas sobre a forma de se empenhar num 
processo de coprodução.

3. Assegurar que todas as partes interessadas 
repensem e reavaliem ativamente a forma 
como estão atualmente a funcionar. O diálo-
go partilhado, os resultados acordados conjun-
tamente, os ambientes plenamente inclusivos 
e a sua acomodação razoável devem tornar-se 
parte essencial das suas estruturas de trabalho.
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Coprodução na educação

A aprendizagem é um processo natural de copro-
dução, pois exige sempre cooperação, tanto en-
tre alunos como professores, e entre a escola e a 
comunidade em geral, incluindo pais, encarrega-
dos de educação e a sociedade civil em geral para 
serem bem-sucedidos. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019) Apesar da natureza 
coprodutiva da educação, os sistemas educativos 
tradicionais são muitas vezes rígidos e faltando-
-lhes a flexibilidade para permitir que os alunos 
com deficiência e as suas famílias participem na 
conceção, desenho, direção e gestão das escolas. 

É importante salientar que, embora estes siste-
mas educativos ofereçam frequentemente opor-
tunidades de envolvimento da comunidade, por 
exemplo através de consultas ou inquéritos, não 
proporcionam responsabilidade direta ou o equi-
líbrio de poder entre as partes interessadas. (Task-
force for the Support Services of Tomorrow, 2019) 
Como resultado, a verdadeira coprodução não é 
alcançada e a sua utilização parece menos bem 
desenvolvida na educação do que noutras áreas 
da prestação de serviços públicos. (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019)
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O que queremos obter com a coprodução na educação?

Existe um vasto leque de oportunidades de co-
produção na educação, que podem facilitar a 
cooperação entre as diferentes partes interessa-
das. Estas oportunidades de coprodução podem 
permitir que as partes interessadas trabalhem em 
conjunto para um resultado acordado, sendo esta 
a realização de uma educação inclusiva. 

Dar este primeiro passo, para um resultado acor-
dado no sentido de promover a educação inclu-
siva pode ser um desafio em si mesmo, e muitas 
partes interessadas no sistema educativo têm 
equívocos ou más experiências no processo de in-
clusão de crianças com deficiência em ambientes 
de aprendizagem regulares, o que pode fazer com 
que tenham uma visão negativa da inclusão. (Pro-
jeto IE+ 2019). Por exemplo, estas opiniões negati-
vas poderiam ser defendidas por professores, que 
muitas vezes carecem de recursos e formação 
para satisfazerem as necessidades das crianças 
com deficiência na sua sala de aula, ou por pais de 
crianças sem deficiência que acreditam que a edu-
cação dos seus filhos será negativamente afetada 
pela presença de alunos com deficiência na turma 
dos seus filhos. Para além das crenças negativas 
que as partes interessadas podem ter no sentido 
da inclusão, muitas partes interessadas possuem 
frequentemente equívocos entre si, que os impe-
dem de trabalhar em conjunto para apoiar a inclu-
são total de alunos com deficiência na sociedade.

Pontos de vista negativos e equívocos têm o po-
tencial de impedir que as partes interessadas 
trabalhem de forma coprodutiva para a inclusão 
na sua escola e podem ser difíceis de superar. 
No entanto, trabalhando coprodutivamente, as 
partes interessadas podem também começar a 
compreender melhor a situação uns dos outros e 
a promover atitudes mais positivas entre si.  

Portanto, a coprodução pode ajudar-nos a: 

	■ Criar mais ligações entre as diferentes partes 
interessadas;

	■ Abordar estereótipos e crenças negativas;
	■ Reduzir desequilíbrios de poder;
	■ Envolver a comunidade em geral no 

desenvolvimento da escola;
	■ Aumentar a capacidade de decisão de todas as 

partes interessadas;
	■ Promover a diversidade entre os decisores, 

incluindo os especialistas pela sua experiência;
	■ Facilitar a comunicação entre as partes 

interessadas;
	■ Capacitar os alunos com deficiência;
	■ Promover a inclusão na prática!



JUNTOS APRENDEMOS MELHOR   MANUAL DE COPRODUÇÃO  IE+

7

IE+ Promover atitudes positivas e política baseada em evidências para a educação inclusiva
Número do contrato: 2017-3338/001-001

 
Quem deve ser representado no processo de coprodução?

Os profissionais das escolas, os pais e as famílias, 
bem como os alunos, são atores-chave de copro-
dução na educação. O sector da educação, e as 
comunidades em que operam, representam um 
leque diversificado de intervenientes, pelo que a 

coprodução não se limita à participação apenas 
destes. As partes interessadas envolvidas no pro-
cesso de coprodução serão exclusivas de cada co-
munidade escolar e poderão incluir:

	■ Utilizadores
 ■ Todos os mais educandos com ou sem 

deficiências 
 ■ Famílias

	■ Profissionais 
 ■ Prestadores de serviços de apoio 
 ■ Professores 
 ■ Representantes escolares
 ■ Diretores
 ■ Formadores de Professores 
 ■ Administradores escolares 
 ■ Inspetores

	■ Organizações
 ■ Organizações de Pessoas com Deficiência 

(ONGPD)
 ■ Organizações da Sociedade Civil
 ■ Sindicatos de Professores
 ■ Instituições de locais e comunitárias 

	■ Membros da Comunidade Alargada

	■ Empresários

	■ Residentes locais

	■ Decisores governamentais 
 ■ Funcionário público/administração 
 ■ Legisladores
 ■ Decisores políticos
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Como podem as partes interessadas trabalhar em conjunto?

Trabalhar em conjunto de forma coprodutiva é 
mais fácil falar sobre o conceito do que coloca-lo 
em prática. Ao mesmo tempo que trabalham em 
conjunto, as partes interessadas devem conside-
rar uma série de princípios-chave para facilitar o 
processo de coprodução e cooperar com êxito. 
Estes  princípios-chave incluem:

Um processo de Produção que 
permite uma participação genuína 
em todas as fases.

Desde a primeira fase (cocriação) até à última 
(coavaliação), o processo de coprodução deve ser 
acessível, adaptável e flexível para incluir e fomen-
tar a participação de todas as partes interessadas 
acima identificadas. 

	■ Para ser acessível, toda a comunicação ao 
longo de todo o processo produtivo tem de ser 
compreensível e clara para todos. É importante 
usar uma linguagem que possa ser totalmente 
compreendida por todos, evitar terminologia 
clínica ou académica e verificar se é necessário 
esclarecer qualquer termo quando necessário.  
O apoio e a acomodação de necessidades 
individuais devem ser disponibilizados para as 
pessoas que dele necessitam.

	■ A fim de ser adaptável, todos os mal-entendidos 
e divergências devem ser resolvidos alterando 
adequadamente o produto/decisão final ou 
reconhecendo as divergências quando não é 
possível encontrar um compromisso.

	■ Para ser flexível, o número de objetivos 
definidos com aqueles que estarão envolvidos 
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tem de ser realista tanto em quantidade 
como em qualidade, tendo em conta que a 
coprodução é morosa.

Transparência

Todas as discussões ao longo de todo o proces-
so de coprodução devem ocorrer na presença de 
todas as partes interessadas ou levadas ao co-
nhecimento de pessoas que não puderam estar 
presentes. 

Fomentar uma relação igualitária 

O processo de coprodução caracteriza-se essen-
cialmente pela igualdade de relações entre todas 
as partes interessadas envolvidas na coprodução. 
Na prática, significa que cada parceiro deve ter 
uma voz no processo que é ouvida igualmente e 
tem o mesmo poder aquando da tomada de de-
cisões. 

Mais tempo, ou exercícios podem ser necessários 
para superar a hierarquia existente e as tensões 
entre as partes interessadas que podem ocorrer. 
Um exemplo de promoção de uma relação de 
igualdade poderia ser o de garantir um tempo de 
uso da palavra igual entre todas as partes interes-
sadas durante as reuniões. Também poderia ser 
importante considerar como a localização de uma 
reunião poderia fazer com que algumas partes 
interessadas se sentissem mais confortáveis do 
que outras. Deve também ser necessário tempo 
para garantir que aqueles que muitas vezes são 
deixados de fora do processo de tomada de deci-
são, por exemplo, as crianças, sejam autorizados 
a participar igualmente como outros.

Aprendizagem mútua e interação 
para compreender as questões e 
criar conhecimento

Cada interveniente tem os seus próprios 
conhecimentos e especificidades que devem ser 
respeitados. O processo de coprodução deve 
proporcionar oportunidades de aprendizagem 
mútua que possam ajudar todos os envolvidos 
a compreender melhor as questões dos outros 
e a aprender com elas. Por exemplo: os jogos de 
desempenho de papeis (roleplay) podem fazer 
parte da formação para melhorar a aprendizagem 
mútua e a compreensão da situação das outras 
partes interessadas. Os interessados também 
podem trabalhar em conjunto para identificar 
desafios partilhados e concordar em como 
superá-los. 
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Exemplos de coprodução na educação

Dependendo da forma como as partes interes-
sadas interagem, podem ser implementados 
diferentes tipos de coprodução. Como já foi sa-
lientado, a educação já oferece oportunidades de 
coprodução que podem estar presentes na sua 
escola. Estas oportunidades podem incluir: 

Gestão escolar

A via mais óbvia para a coprodução educativa é 
através da gestão escolar. A maioria dos sistemas 
educativos têm conselhos de administração 
escolares que fornecem alguma supervisão das 
operações de ensino e aprendizagem na escola. 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019). A capacidade destes conselhos, ou 
estruturas semelhantes, como as associações 
de pais, sem os mesmos poderes formais 

de influenciar ou dirigir atividades escolares, 
depende de cada escola. A maioria dos conselhos 
de administração dos países europeus consiste 
num conjunto de professores, funcionários 
administrativos, pais e, por vezes, representantes 
dos alunos. 

Esta forma de coprodução na educação é comum, 
mas embora os pais expressem interesse 
em participar na governação escolar, muitos 
simplesmente não têm tempo para o fazer de 
forma eficaz, pelo que é necessário ter o cuidado 
de promover uma verdadeira participação. 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019) Deve também ser prestada atenção à 
composição destes conselhos de administração, 
a fim de assegurar um equilíbrio entre as partes 
interessadas e a sua representação.
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Planos Educativos Individuais

Os Planos Educativos Individuais (PEI) proporcio-
nam um método potencial de coprodução devido 
ao seu projeto de reunir alunos com deficiência, 
a sua família, professores e outros profissionais 
para discutir o percurso educativo do aluno. É im-
portante que (os PEI) ofereçam a oportunidade 
de um processo coproduzido e colaborativo de 
determinação e implementação de ajustes razoá-
veis e apoio aos alunos com deficiência, de forma 
a garantir a sua inclusão académica e social na 
escola. (Taskforce for the Support Services of Tomor-
row, 2019) Em alguns sistemas, são criados planos 
de educação individual para todas as crianças, 
independentemente da deficiência. (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019). Apesar do 
potencial dos PEI, são uma forma de coprodução 
subexplorada e a sua utilização nem sempre é vis-
ta positivamente por pais e famílias, que podem 
acreditar que são uma forma de protecionismo 
simbólico. (Taskforce for the Support Services of To-
morrow, 2019) Como resultado, é importante que 
as decisões tomadas no desenvolvimento dos PEI 
sejam totalmente implementadas para garantir 
que os pais, famílias e alunos possam estar con-
fiantes de que são respeitados como parceiros 
iguais no processo e as suas necessidades e opi-
niões são ouvidas.

Envolvimento dos pais

Fora das estruturas de governação, existem opor-
tunidades para os pais participarem na educação 
dos seus filhos, incluindo para que os pais de 
crianças com deficiência defendam que os seus 
filhos tenham o apoio adequado e cresçam em 
ambientes inclusivos. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019) Os pais das crianças 
com necessidades de apoio à educação têm mui-
tas vezes oportunidades formais e informais para 
se envolverem com os professores e com o siste-
ma educativo no seu conjunto, incluindo o envol-

vimento no desenvolvimento de planos de educa-
ção e apoio na defesa dos seus direitos para que 
os seus filhos recebam o apoio a que têm direi-
to. (Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019)

No entanto, existem muitos obstáculos ao au-
mento do envolvimento dos pais que as partes in-
teressadas devem estar atentas e trabalhar para 
ultrapassar. Estas barreiras podem identificadas 
através de diferentes fatores: 

1. Fatores parentais e familiares
 ■ Vários aspetos dos contextos de vida dos 

pais podem ser barreiras ao envolvimento 
dos pais. Por exemplo, o nível de educação 
dos pais pode  influenciar as suas opiniões 
sobre se têm competências e conhecimentos 
suficientes para se envolverem com a 
escola e se envolverem mais na educação 
dos seus filhos. Os pais também podem 
ter opiniões diferentes sobre o papel que 
devem desempenhar na educação dos seus 
filhos (Hornby e Lafaele, 2011).

 ■ O ambiente socioeconómico, que pode 
influenciar questões culturais parentais, o 
tempo e a disponibilidade podem ser um 
obstáculo significativo ao envolvimento 
dos pais (Taskforce for the Support Services 
of Tomorrow, 2019).  Esta é uma das razões 
pelas quais o processo de coprodução 
deve funcionar para resolver eventuais 
diferenças na hierarquia existente.

 ■ As perceções que os pais têm sobre as 
motivações da escola no seu envolvimento 
também são importantes.  Quando os pais 
acreditam que o seu envolvimento não é 
valorizado por professores ou escolas, são 
menos propensos a envolverem-se. Epstein 
(2001) relaciona o maior envolvimento dos 
pais quando os professores incentivam 
ativamente o envolvimento parental. 
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2. Fatores infantis 
 ■ A idade das crianças pode ser um obstáculo 

ao envolvimento dos pais, uma vez que 
muitas vezes diminui à medida que as 
crianças ficam mais velhas, encontrando-se 
no seu nível mais baixo em alunos do nível 
secundário. O desempenho das crianças 
na escola pode ser uma barreira ou um 
fator facilitador para o  envolvimento dos 
pais. Se uma criança estiver a evidenciar-
se ou a demonstrar dificuldades (devido 
a problemas de aprendizagem ou 
incapacidades) com o seu trabalho escolar, 
pode muitas vezes ser um catalisador para 
um maior envolvimento dos pais (Hornby 
e Lafaele, 2011). Inversamente, quando as 
crianças desenvolvem uma reputação de 
exibição de comportamentos desafiantes, 
os seus pais podem estar relutantes em   
interagir com a escola e os professores, 
temendo as eventuais más notícias 
partilhadas.

3. Fatores de interação do professores-pais
 ■ Os professores podem representar uma 

barreira para um envolvimento parental 
eficaz. Os professores precisam de 
competências formais nas competências 
necessárias para facilitar a cooperação 
com os pais, e de apoio para traduzir essas 
competências na prática (Westergård, 
2013, 2015). Tal como já foi identificada, 
a coprodução eficaz requer um certo 
reconhecimento mútuo dos conhecimentos 
especializados do conhecimento e das 
atitudes positivas entre si; os pais (e os 
seus filhos) precisam de reconhecer o 
profissionalismo e a experiência pedagógica 
dos professores, enquanto os professores 
precisam de compreender o conhecimento 
e a opinião dos pais (Westergård, 2013, 
2015).

4. Fatores sociais 
 ■ Hornby e Lafaele (2011) argumentam que 

as mudanças demográficas representam 
uma barreira ao envolvimento dos pais. 
A mudança das estruturas familiares tem 
provocado um aumento do horário de 
trabalho dos pais e da mobilidade, levando 
a um maior número de famílias em que 
ambos os pais trabalham. Isto tem sido 
acompanhado por um aumento do número 
de divórcios e separações, resultando em 
aumentos de parentalidade exclusiva e no 
número de famílias que se agrupam. Numa 
sociedade mais vasta tem havido uma 
diminuição da prática religiosa e uma maior 
fragmentação comunitária, bem como um 
maior individualismo e competição. Em 
conjunto, estes fatores têm causado maior 
estresse, bem como menor capacidade 
financeira e diminuição do tempo 
disponível, dificultando o desenvolvimento 
de um envolvimento ótimo na educação 
dos seus filhos. Os fatores económicos e 
políticos também desempenham o seu 
papel de infuência.

5. Fatores Sistémicos 
 ■ Os quadros políticos da maioria dos países 

não dispõem de legislação específica sobre 
o envolvimento parental que consagre a 
sua participação no processo de educação. 
Isto significa frequentemente que a prática 
se baseia na participação voluntária das 
escolas e resulta numa implementação 
desigual. 

 ■ Do ponto de vista económico, os sistemas 
nacionais de educação são organizados 
para atender às necessidades do mercado. 
Isto significa que “as práticas de educação 
têm de justificar a sua parte do financiamento 
disponível enquanto operam num campo 
que é continuamente avaliado para um 
desempenho acrescido por meios como testes 
nacionais estandardizados, de alfabetização 
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e numeracia”  (Hornby e Lafaele, 2011). 
Os programas destinados a aumentar a 
participação dos pais estão em desvantagem 
neste sistema, uma vez que se referem a um 
processo relacionado com objetivos a longo 
prazo e não a curto prazo. Como resultado, 
muitas vezes há pouco, ou nenhum dinheiro 
atribuído para desenvolver o envolvimento 
dos pais.

 ■ Garantir que os professores tenham tempo 
suficiente para implementar a inclusão 
é também um desafio fundamental. Os 
professores precisam de mais “tempo por 
criança” para poderem perceber tudo o que 
lhes é pedido, bem como investir tempo na 
formação de relações com os pais e outras 
partes interessadas importantes.

 
Um primeiro passo para trabalharmos juntos

Apesar dos benefícios da coprodução, juntar as 
partes interessadas para trabalharem para um 
objetivo comum de inclusão nem sempre é fácil. 
Para apoiar as escolas, e em particular os profes-
sores e pais a trabalharem em conjunto, o projeto 
IE+ lançou a sua própria campanha para ajudar os 
parceiros a quebrar o gelo e dar o primeiro passo 
para aprenderem a trabalhar em conjunto.

A campanha oferece 6 dicas para promover a coo-
peração entre professores e pais e incentiva uma 
maior comunicação entre parceiros. Estes passos 
incluem:

1. Certifique-se que cada participação individual 
no processo se sente igualmente bem-vinda.

2. Tenha em consideração os sentimentos e 
preocupações dos outros para se entenderem.

3. Use uma linguagem que possa ser totalmente 
compreendida por todos, evite terminologia 
clínica ou académica e verifique se é necessário 
clarificar algo quando necessário.

4. Chegar a um acordo sobre uma forma de 
comunicar uns com os outros sobre os 
progressos que estão a ser feitos em casa e na 
sala de aula, assim como expectativas futuras.

5. Identifique os potenciais desafios futuros com 
antecedência e concorde em como superá-los 
juntos.

6. Recorde-se que todas as partes são parceiros 
iguais no processo, cada uma delas com os 

conhecimentos necessários para a realização 
de um melhor sistema de apoio às crianças 
com deficiência.

Além de dar dicas sobre como pais e professores 
podem trabalhar melhor em parceria, a campanha 
sugere uma atividade inicial para ajudar a iniciar 
uma conversa entre professores, pais e filhos so-
bre a sua visão do que poderá ser a sala de aula. A 
forma como esse projeto deve ser realizado deve 
ser decidida pelas próprias partes interessadas e 
têm rédea livre e plena criatividade sobre como 
alcançar a sua sala de aula de sonho, onde as 
crianças com e sem deficiência podem aprender 
e interagir em conjunto. Esta atividade pode ser 
feita em conjunto com o professor, filho e pais ou 
pode ser concluída com o envolvimento de toda 
uma turma, para promover uma visão conjunta 
para uma sala de aula mais inclusiva.

Saiba mais aqui em: English, Bulgarian,  
Dutch, Spanish, Greek, French, Italian

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_bulgarian_0.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_spanish.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_greek.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_french.pdf
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Conclusões

Tal como consagrado na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, todos os alunos, incluindo os que têm defi-
ciência, têm direito a uma educação inclusiva e de 
elevada qualidade. No entanto, em muitos países 
europeus, os alunos com deficiência continuam 
impedidos de aprender nos mesmos contextos 
que os seus pares sem deficiência. 

Embora os governos nacionais tenham a obrigação 
de legislar em conformidade, a fim de colmatar a 
lacuna de inclusão que os estudantes com defi-
ciência sofrem, os principais atores interessados, 
incluindo os pais, os diretores de escolas e os alu-
nos, são parceiros cruciais para a implementação 
bem-sucedida da educação inclusiva no dia-a-dia. 
A coprodução é uma ferramenta importante que 
pode ser usada por todas as partes interessadas 

para implementar uma mudança eficaz na sua co-
munidade escolar para atender às necessidades 
educativas de todos os alunos e facilitar a sua plena 
inclusão nas salas de aula convencionais. 

Os nossos atuais sistemas educativos já oferecem 
algumas oportunidades de coprodução, mas é ne-
cessário fazer mais para criar uma verdadeira co-
produção que aborde os desequilíbrios de poder 
entre as partes interessadas e promova a igualda-
de de propriedade do processo de aprendizagem. 

 Trabalhar em conjunto nem sempre é fácil, mas os 
parceiros do consórcio IE+ esperam que este ma-
nual possa fornecer o conhecimento e a inspiração 
para dar o primeiro passo para coproduzir ambien-
tes de aprendizagem mais inclusivos, como outros 
fizeram antes de si. Boa sorte!
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