
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

A APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA COLABORATIVA E 
ARTICULADA: A RELAÇÃO ENTRE PROFESSORES REGULARES E 

PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 

Beatriz Felisbino de Moraes¹, Letícia Fleig Dal Forno² 
 

¹Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia, UniCesumar. bia.moraes34@gmail.com 
²Docente do curso de Licenciatura em Pedagogia, Bolsista ICETI, UniCesumar. leticia.forno@unicesumar.edu.br 

 

RESUMO 
 

Este estudo objetiva relacionar a aprendizagem na perspectiva colaborativa e articulada em relação ao 
processo de inclusão escolar, reconhecendo que o aluno matriculado nas series regulares de ensino, desde 
a Educação Infantil até o Ensino Superior, volta-se para o aprender, e no processo de inclusão, o aprender 
exige da equipe profissional a aprendizagem colaborativa e o trabalho articulado no convívio dos docentes 
regente e de apoio. Através de uma revisão bibliográfica descritiva, buscaram-se referencias que 
interligassem os temas educação, aprendizagem, inclusão e trabalho em equipe, para que se organize um 
material fundamental em relação ao professor e ao aluno, na promoção de uma aprendizagem mais ativa 
por meio de estímulos, visando tornar o discente mais autônomo, capaz de compreender os vários 
conceitos trabalhados, construindo sua identidade com apoio dos professores já supracitados.  Desta forma 
a revisão bibliográfica foi focada em apresentar o viés de interação dos professores, em processo de 
autorreflexão colaborativa sobre suas próprias práticas docentes, englobando dificuldades, desafios e 
conquistas possíveis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Sala de aula; Trabalho em Equipe. 
 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
A aprendizagem é um conceito árduo de definição na qual sua complexidade é 

constante e singular. Situando historicamente o termo aprender pode-se referir tanto ao 
campo educacional quanto as práticas sociais e técnicas do indivíduo (PERRAUDEAU, 
2009). Para René La Borderie (1998), o termo aprendizagem engloba, na realidade, 
atividades mais complexas do que se parece, ligando a aprendizagem com a 
compreensão, com avanços da sociedade. Isto porque buscam-se sempre novas 
metodologias para a excelência do ensino em sala de aula, e a Aprendizagem 
Colaborativa (AC) tem sido frequentemente discutida no meio acadêmico atual, 
reconhecendo seu potencial ao promover um processo de ensino e aprendizagem mais 
ativo e dinâmico (TORRES; IRALA, 2014). 

Uma das ideias fundamentais da AC é que o conhecimento é construído 
socialmente, na interação entre pessoas e não só apenas na transferência de 
conhecimento do professor para o aluno (TORRES; IRALA, 2014). Segundo Dillenbourg 
(1999) o conceito de AC é simples, o aprender ocorre quando duas ou mais pessoas 
aprendem ou tentam aprender juntas. No contexto escolar, a AC depende da formação 
dos docentes e envolvimento da comunidade, uma vez que o trabalho em grupos auxiliará 
na construção do conhecimento.  

A articulação de ideias, conceitos, aprendizado e valores interliga-se na adaptação 
do trabalho docente, para isso a metodologia do Trabalho Articulado busca a prática 
pedagógica que se alinha a inclusão. Que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
Nacional da Educação –LDB- lei Nº 9.394 (BRASIL,1996) a inclusão repercute no direito 
ao acesso a  uma educação de qualidade para todos no ensino regular, tornando-se vital 
a atuação articulada entre a modalidade de educação especial com o ensino regular 
comum. O ensino articulado é resultado de uma fusão de professores em prol da 
educação, aonde o professor do atendimento educacional especializado (AEE) e o 
professor do ensino regular, buscam estratégias pedagógicas de ensino, para suprir os 
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desafios enfrentados em sala de aula, unindo os alunos com necessidades educacionais 
especiais (NEEs) em classes comuns.  
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa estrutura-se em uma revisão bibliográfica descritiva, no intuito de 

reconhecer a relevância da interação presente nas práticas pedagógicas dos professores 
no ensino regular quanto ao processo de inclusão. Por meio de uma revisão de artigos e 
produções da literatura que relacionam os temas educação; inclusão; mediação, 
aprendizagem e trabalho em equipe observa-se a necessidade da elaboração de uma 
revisão bibliográfica (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006), permitindo a teorização e 
criterização na perspectiva de referência sobre o educar e o trabalho colaborativo e 
articulado no processo de aprendizagem, contextualizando conceitos sobre os mesmos, 
em relação ao ambiente educacional (sala de aula) e os protagonistas que nela atuam 
(professores e inclusão) ligando-se a dialética gerada nessas relações.  

As consultas realizadas sobre a temática AC e Trabalho Articulado foram baseadas 
na descrição de Brasileiro (2013) de que as pesquisas de revisão bibliográfica se 
caracterizam como se valendo de publicações científicas em periódicos, livros, entre 
outros, não se dedicando especificamente a uma simples transcrição de ideias. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O ponto de partida para discussão desta pesquisa refere-se à articulação de 
saberes a partir de professores do ensino regular e professores que atuam no AEE, 
trabalhando juntos afim de encontrar uma metodologia adaptável as necessidades dos 
alunos que estão em um processo de ensino e aprendizagem. Já que para a educação 
especial ser reconhecida no espaço escolar, e a educação inclusiva se concretizar nas 
escolas e séries regulares é fundamental a atuação articulada entre os professores 
(HONEFF; COSTAS, 2015). De acordo com Honeff (2013) a AC e Articulada está 
associada ao reconhecimento do que é o trabalho colaborativo que deve ser promovido 
de maneira articulada entre os profissionais da educação para causar um processo de 
inclusão significativo ao aluno com NEEs.  

Destaca-se que a comunidade escolar como um todo vem buscando meios de 
melhorar a forma de se ensinar e aprender dentro das escolas, segundo Nóvoa (1992, 
p.65), não se pode existir excelência neste processo “ensino de qualidade, nem reforma 
educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. 
Deste modo pode-se compreender que a formação de professores possui grande 
influência na qualidade e desempenho profissional dos professores e no processo de 
ensino aprendizagem. 

O chamado paradigma educacional encontra-se no perfil pedagógico que o 
docente precisa possuir, ele deve ir além dos saberes pragmáticos e específicos de sua 
área de conhecimento, incluindo a sua prática e o trabalho em equipe, recorrendo sempre 
que necessário as várias metodologias que pertencem ao campo educacional, porém sem 
diluir o aprender com o outro e para o outro (SIMÃO, FLORES, MORGADO, FORTE, 
ALMEIDA, 2009). O processo de inclusão no contexto escolar exige que os professores 
tenham uma formação específica sobre, e que a mesma não é de responsabilidade direta 
do professor do AEE, ou do professor da sala de aula regular. É um processo de 
colaboração e relação entre ambos os profissionais e que exige a AC e Articulada, porque 
ambos os profissionais da educação precisarão reconhecer especificidade do aluno em 
questão, e planejar estratégias, métodos e recursos para a inclusão escolar (HONEFF, 
2013; COSTAS; HONEFF, 2015).  
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A aprendizagem deve ocorrer a partir de interações entre indivíduos que trabalham 
em pró da independência na solução de problemas ou propostas levantadas pelo próprio 
professor (SIMÃO, et al., 2009). Uma aprendizagem mais eficiente, assim como um 
trabalho mais eficiente, é colaborativa e de cunho social tornando o capaz de auto 
percepção (TORRES, IRALA, 2014). No sentido de que a troca de ideias com o outro 
melhora o pensamento e aprofunda o entendimento (GERDY, 1998, apud WIERSEMA, 
2000). Assim, a articulação entre os profissionais da educação é um recurso que promove 
aprendizagem, pois auxilia na socialização do conhecimento dos professores envolvidos, 
e promove o compartilhamento de informações como estratégias para o planejamento e a 
organização das aulas (CANCIAN, ROCHA, DAL FORNO, 2017). 

A importância do alinhamento da prática colaborativa e articulada entre os 
professores sinaliza que ambos os professores “[...] compartilham a responsabilidade de 
planejar e de implementar o ensino e a disciplina da sala de aula” (CAPELLINI, 2004, 
p.06). Ao passo que a inclusão está para evolução do ser pertencente à sociedade, a 
construção de uma sociedade plenamente inclusiva envolve bem mais que apenas o 
aluno com NEEs e seu professor de AEE. Utilizamos a linguagem como forma de 
expressão, por isso é necessário cuidado com a forma que empregamos 
involuntariamente perspectivas, ideias, valores particulares ao público, como no caso da 
escola e da inclusão escolar, que exigem dos profissionais da educação um discurso 
congruente com as suas atitudes e seu planejamento pedagógico (SASSAKI, 2005). 

O trabalho articulado do docente regular e de apoio consiste em uma parceria 
aonde ambos constroem o planejamento das aulas, avaliações e o desenvolvimento de 
atividades curriculares em sala de aula, e ambos estão operando em parceria, em equipe, 
gerando uma aprendizagem sobre o aluno com NEEs, sobre o processo de inclusão e 
sobre os recursos pedagógicos necessários (HONEFF, 2013).  

O professor do AEE deve ser reconhecido como um profissional que assume o 
papel de auxiliar na inclusão do aluno com NEEs, e não ter o papel de professor principal 
do aluno incluído. Os profissionais da educação devem olhar a sala de aula como uma 
oportunidade de crescimento pessoa aonde ambos irão contribuir na construção social de 
seus discentes, inclusive o aluno com NEEs (SIMÃO et al., 2009), respeitando assim os 
níveis desenvolvimento (acadêmico, emocional e pessoal) de forma a oportunizar uma 
educação apropriada, orientada para a maximização do potencial de cada aluno.  

 
4 CONCLUSÃO 
 

A ideia de uma escola inclusiva muitas vezes parece longe de se tornar realidade, 
porém com o tempo ela vem se consolidando inserida no dia a dia da sociedade, o que 
exige do professor do ensino regular assumir um papel primordial em mediar esses 
avanços dentro da sala de aula, mas não de maneira isolada, individual ou despreparada. 
Destaca-se, nesta pesquisa, a importância das metodologias e propostas alinhadas 
durante a apresentação do processo de inclusão em relação à AC e Articulada no 
propósito de evidenciar que é relevante para o aluno com NEEs, que os professores 
envolvidos no seu processo de inclusão, estejam desenvolvendo em rede um 
conhecimento sobre o indivíduo em questão, sobre a sua necessidade educacional 
especial e, principalmente, sobre a prática pedagógica. 
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