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RESUMO 
 

O presente trabalho se trata de um estudo em duas escolas públicas do município 
de Porto Velho, a pesquisa empírica foi realizada em 2 escolas municipais de Porto 
Velho, junto a sala de recurso multifuncional, do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) no segundo semestre de 2015, tendo como participantes 03 
professores atuantes nas Sala de Recursos Multifuncionais(SRM) e tendo a 
aplicação do questionário (misto) e a observação do espaço escolar e da SRM como 
instrumento de pesquisa.O objetivo era analisar como as professoras do ensino 
fundamental envolvidas neste processo de inclusão se sentem diante do mesmo e 
quais são as principais dificuldades e desafios para a inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais, na perspectiva da Sala de Recurso 
Multifuncional. A questão norteadora da pesquisa foi: Quais são as dificuldades 
enfrentadas pelos professores da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) para 
promover a inclusão escolar de pessoas com deficiência?O estudo se divide em dois 
momentos, o primeiro é a fundamentação bibliográfica, que foi realizada a partir do 
estudo de diversos autores que tem o seu olhar voltado para a temática em questão 
como MAZZOTA (2005); MITTLER (2003); MANTOAN (2003); CARVALHO (2002); 
SASSAKI (1998), entre outros, foi utilizado algumas leis que protegem o educando 
com necessidades educacionais especiais, garantindo assim a inclusão na escola 
como a LDB, 5.692 DE 11 de agosto de 1971; LDB, 9.394 de 20 de dezembro de 
1996; Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008 e o Decreto 7.611, de 17 de 
novembro de 2011.o segundo foi à pesquisa de campo com observações dos 
ambientes e realização de entrevistas com representantes das SRM das escolas 
selecionadas.Os resultados nos revelaram que as duas escolas realizam trabalhos 
parecidos mesmo uma escola tendo menor infraestrutura física para receber os 
alunos. Hoje após essa pesquisa podemos constatar que, o que está exposto nos 
documentos ainda está longe do que acontece na realidade escolar. Por exemplo: 
Na escola “B”, ainda não há adaptações de grande porte, em relação a 
infraestrutura, porém a professora tenta realizar as adaptações de pequeno porte, 
que se trata dos materiais pedagógicos e do currículo, adaptado às crianças e suas 
dificuldades de aprendizagem.   

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Sala de Recursos Multifuncionais.  
Dificuldades e Desafios. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Especial e a inclusão são temas bastante discutidos na 

atualidade. No entanto do ponto de vista prático o que vemos são educadores que 

se dizem despreparados e escolas não organizadas para essa demanda, bem como 

professores talvez subestimando a capacidade dos alunos com necessidades 

específicas. 

Diante disto consideramos importante pesquisar sobre as dificuldades dos 

professores para promover a inclusão, assim adotamos como problema de pesquisa: 

Quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores da Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM) para promover a inclusão escolar de pessoas com 

deficiência? 

           Para que ocorra, de fato, a inclusão hoje, os educadores devem, 

permanentemente, estar informados sobre os processos educacionais e 

necessidades especiais das pessoas com deficiência, como observamos: 

 

No âmbito escolar, a educação de alunos com necessidades especiais deve 
ser entendida como processo que visa ao desenvolvimento do educando 
assegurando-lhe a formação necessária para o exercício da cidadania 
plena(CARVALHO, 2002, p. 33). 

 

Podemos concordar que a legislação brasileira evoluiu bastante, tanto que a 

inclusão de educadores com necessidades especiais, no meio escolar, é de fato 

uma forma de tornar a sociedade mais democrática. Essa transformação das 

instituições de ensino em espaços de inclusão social é tarefa de todos. Mas para 

começarmos a discussão sobre o tema precisamos, primeiramente, entendermos o 

que é inclusão.  

Segundo Ramos (2012, p. 9), "a inclusão, em termos gerais, estabelece uma 

ação ampla que, sugere uma educação com qualidade para todos. Na idéia de 

todos, incluem-se também as pessoas com deficiência". 

 A educação inclusiva consiste em por em prática novos conceitos que 

apontam a educação como acessível a todas as pessoas, atendendo a um público 

que vem combatendo preconceitos e discriminação, uma vez que a inclusão ainda 

não abrange apenas as pessoas com deficiência, mas também crianças que estão à 
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margem da sociedade, em situação de risco, como também de outras etnias e 

culturas diversas. 

No que diz respeito a programas de atendimento às necessidades, sejam elas 

individuais ou coletivas, há uma carência no Brasil de serviços prestados a esses 

indivíduos e quando há, geralmente, eles são precários e insuficientes. 

 A LDB nº 9394/96, em seu capitulo V Art.58°, coloca que "a educação dos 

portadores de necessidades especiais deve se dar, de preferência, na rede regular 

de ensino", o que traz uma nova concepção na forma de entender a educação e a 

inclusão dessas pessoas.  

O fato de terem seus direitos assegurados em lei não significa que isso de 

fato ocorra, haja vista que nem sempre nas escolas há um plano de ação que 

considere a inclusão como um direito, como está referido nas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB nº 9394/96 que rege em seu artigo 58: 

 

A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente a portadores de necessidades especiais e presta serviços 
de apoio, especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 
da clientela da educação especial. O atendimento especial deve ser feito 
em classe, para que haja uma integração nas classes comuns (BRASIL, 
1996). 
 

O processo de inclusão não deve ter como objetivo tornar todos iguais, mas 

respeitar as diferenças. Isto exige o esforço de professores capacitados e a 

utilização de diferentes métodos para responder às diferentes necessidades, 

capacidades e níveis de desenvolvimento individuais.  

De acordo com Mazzotta (2005), o objetivo da inclusão demonstra uma 

evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada 

das outras por apresentar alguma diferença ou necessidade especial. Do ponto de 

vista pedagógico esta inclusão assume a vantagem de existir interação entre as 

crianças, procurando um desenvolvimento conjunto, com igualdade de 

oportunidades para todos e acatamento à diversidade humana e cultural, o que 

deveria acontecer em tese, na rede regular de ensino quando uma criança com 

necessidade especial é inserida. 

O processo de inclusão pode trazer benefícios para todos os alunos, pois por 

meio dele a sensibilidade, a compreensão e o respeito, se tornam possíveis, apesar 

das diferenças existentes entre todos. Consideramos que a educação inclusiva 
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ensina aos alunos o sentido da cooperação, respeitando as diferenças e auxiliando 

os que precisam de cuidados especiais, contribuindo para que os mesmos adquiram 

habilidades para a vida em comunidade.  

É através da inclusão que professores podem melhorar sua prática educativa, 

mediante o trabalho em equipe, a troca de experiências e saberes, podendo contar 

ainda, com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais que geralmente 

atendem no sistema de ensino, de forma itinerante. 

A educação inclusiva proporciona aos professores experiências impar, que 

possibilitam seu crescimento profissional e pessoal, assim o objetivo da pesquisa é 

analisar como as professoras do ensino fundamental envolvidas neste processo de 

inclusão se sentem diante do mesmo e quais são as principais dificuldades e 

desafios para a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE). 

Para alcançar este objetivo utilizamos a pesquisa bibliográfica que foi 

realizada a partir do estudo de diversos autores que tem o seu olhar voltado para a 

temática em questão. Como MAZZOTA (2005); MITTLER (2003); MANTOAN (2003); 

CARVALHO (2002); SASSAKI(1998), entre outros. A pesquisa empírica foi realizada 

em 2 escolas municipais de Porto Velho, junto a sala de recurso multifuncional, do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no segundo semestre de 2015, tendo 

como participantes 03 professores atuantes nas SRM e tendo a aplicação do 

questionário (misto) e a observação do espaço escolar e da SRM como instrumento 

de pesquisa. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO E LEGAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Á EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

As últimas décadas foram marcadas por movimentos sociais importantes, 

organizados por pessoas com deficiência e por militantes dos Direitos Humanos, que 

conquistaram o reconhecimento do direito das pessoas com deficiência à plena 

participação social. Essa conquista tomou forma nos instrumentos internacionais que 

passaram a orientar a reformulação dos marcos legais de todos os países, inclusive 

do Brasil. 

Ao realizarmos pesquisas no contexto histórico da educação das pessoas 

com deficiência, podemos verificar que, até o século XVIII, as informações a respeito 

da deficiência estavam bastante ligadas a misticismo e ocultismo, não havia uma 

base científica para o desenvolvimento de uma ciência mais realista, o que 

predominava era o conhecimento empírico. 

Em Mazzotta (2005, p.16), encontra-se que o pensamento predominante era: 

 

Considerando que, de modo geral, as coisas e situações desconhecidas 
causam temor, a falta de conhecimento sobre as deficiências em muito 
contribuiu para que as pessoas portadoras de deficiência, por “serem 
diferentes”, fossem marginalizadas, ignoradas. 

 

Os dogmas religiosos e a força cultural, ao depositar o homem como “imagem 

e semelhança de Deus”, colocava as pessoas com deficiência (ou imperfeições) o 

oposto de uma condição humana desejável e aceita por Deus e, como 

consequência, por toda a humanidade. Vale ressaltar que um consenso social 

pessimista, com bases na idéia de que a condição de “incapacitados”, “inválidos”, é 

uma condição imutável, que levou ao completo descaso da sociedade em relação à 

organização de serviços para atender às necessidades particulares dessa 

população. 

Foi em meio a esse clima social que homens e mulheres leigos, autoridades e 

profissionais, começaram um movimento de sensibilização que impulsionou a 

sociedade a tomar medidas que culminou a evolução da educação especial. 

As classes especiais, dentro das escolas regulares, só apareceram a partir de 

1950 e, evidentemente, a partir de movimentos organizados pelos pais que lutavam 

pelos direitos dos seus filhos (FRAGELLI, 2005). 
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 Essas primeiras manifestações que tinham como enfoque atender as 

pessoas com Necessidades Educacionais Especiais preconizavam mudanças 

significativas, em termos educacionais. Estavam nascendo nos grupos sociais, 

concretizados primeiramente na Europa e depois se expandiram para os Estados 

Unidos, Canadá e, recentemente, para o Brasil. 

Conforme Mazzotta (2005, p. 17), se concentraram na Europa os primeiros 

movimentos pelo acolhimento aos deficientes, nas escolas, cogitando mudanças no 

costume dos grupos sociais, que posteriormente culminou com medidas concretas 

no âmbito educacional. Tais conceitos educacionais foram se desenvolvendo, tendo 

sido primeiramente originados nos Estados Unidos e Canadá e depois levados para 

outros países, inclusive o Brasil. 

Inspirado pelas experiências concretizadas na Europa e Estadas Unidos 

começa então no Brasil o atendimento às pessoas com deficiência. O atendimento 

escolar especial aos deficientes teve início mais precisamente em 12 de setembro 

de 1854. Foram criados em 1428, por D. Pedro II no Rio de Janeiro, o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, atualmente o Instituto Benjamin Constant em 

homenagem a seu ilustre e atuante ex-professor de Matemática e ex-diretor, 

Benjamin Constant Botelho de Magalhães e, mais tarde, o Instituto dos Surdos 

Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que foi criado graças 

aos esforços de Ernesto Huet e seu irmão (MAZZOTTA, 2005). 

Foi, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), em razão 

da grande quantidade de mutilados, que se efetivaram providências para as pessoas 

deficientes. Como a realização do Conselho Mundial das Organizações 

Relacionadas aos Incapacitados, na década de 1950, a criação da National 

Association for Retard Children nos EUA, como também declarações de princípios: a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948; Declaração dos 

Direitos das Crianças, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

1959; Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas, de 1971.  

No decorrer da década de 1950, inúmeras outras instituições surgiram, 

visando o atendimento nas diferentes áreas de excepcionais. Dentre os 

estabelecimentos de ensino se destacam sete escolas especiais, cinco das quais 

localizadas na capital do Paraná e duas em Londrina. Foi, criada em 1958, pela 

professora Pórcia dos Guimarães Alves, a primeira classe especial em escola da 
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rede pública de ensino do Paraná, onde as escolas especiais são numerosas e 

constituídas, por Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.  

Vale ressaltar que as iniciativas governamentais sobre Educação Especial, de 

âmbito nacional, se deram em um momento político tipicamente populista (1955-

1964). 

A partir de então a integração de pessoas com necessidades especiais na 

política educacional brasileira vem a ocorrer somente no final dos anos cinquenta e 

início da década de sessenta do século XX. Surgiu devido ao fato de os deficientes e 

as pessoas que conviviam com eles, sentirem a necessidade de terem as mesmas 

oportunidades que todas as outras pessoas sem deficiência.  Mazzota (1996, p. 15) 

enfatiza que: 

 

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras de 
deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade. Manifestando-se 
através de medidas isoladas, de indivíduos ou grupos, a conquista e o 
reconhecimento de alguns direitos dos portadores de deficiência podem ser 
identificados como elementos integrantes de políticas sociais, a partir de 
meados deste século. 

 

Apesar de ser um movimento isolado e realizado por homens e mulheres 

comuns a sociedade teve uma importância significativa para o avanço do que é hoje. 

O governo brasileiro assume, em 1957, a educação do deficiente, em nível 

nacional e, em 1961, quando já vigorava a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, n 4.024/ 61, em seu título X, os artigos 88 e 89 faziam 

referência à educação dos excepcionais, garantindo, assim, a educação aos 

deficientes:  

 

Art. 88 A educação de excepcionais, deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-lo na 
comunidade. 
Art. 89. Toda iniciativa privada considera eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, 
receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas 
de estudo, empréstimos e subvenções (LDBEN n º 4.024 de 20 de 
dezembro de 1961). 
 

Há que ressalvar o seguinte existia a lei, mas de fato, a história mostra que a 

escola não funciona bem assim, embora no artigo 89, encontra-se que o governo 

ajudará a iniciativa privada a prestar serviços às pessoas deficientes, ou seja, a 
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escola regular não estava preparada nem recebia de fato os portadores de 

necessidades especiais. 

A LDB nº 5. 692, de 11 de agosto de 1971 para os ensinos de 1º e 2º graus, 

faz referência à educação especial em apenas um artigo (artigo 9), deixando claro 

que os conselhos estaduais de educação garantiriam aos deficientes o recebimento 

de tratamento especial nas escolas.Com a Constituição Federal de 1988, artigos e 

incisos sobre educação, habitação e reabilitação da pessoa deficiente, além da sua 

integração à vida comunitária foram inseridos. 

Ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada 

em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e ao mostrar consonância com os postulados 

produzidos em Salamanca, na Espanha, em 1994 na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, o Brasil fez opção pela 

construção de um sistema educacional inclusivo. Esses documentos ressaltam que 

os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo 

que tenha em vista toda gama das diferentes características e necessidades dos 

alunos. 

A Declaração de Salamanca foi adotada pela Conferência Mundial em 

Educação Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a 

UNESCO, realizada em Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994. Seu objetivo foi 

informar sobre políticas e guiar ações governamentais, de organizações não 

governamentais e outras instituições sobre princípios, política e prática em 

Educação Especial. A estrutura de ação baseia-se na experiência dos países 

participantes, representando 88 governos e 25 organizações internacionais, e 

também nas resoluções, recomendações e publicações do sistema das Nações 

Unidas e outras organizações intergovernamentais, especialmente o documento 

"Procedimentos padrões na equalização de oportunidades para pessoas com 

deficiência" (BRASIL, 1996). 

A educação inclusiva surge com o intuito de todas as crianças, independente 

de sua condição física ou mental, tenham oportunidades iguais de educação 

(BRASIL, 1996). 

A integração envolve preparar os alunos para que fossem colocados nas 

escolas regulares, o que implica um conceito de “prontidão”, de toda a equipe 

escolar, para transferir o aluno da escola especial para a escola regular. O aluno 
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deve adaptar-se a escola, e não há necessariamente uma perspectiva de que a 

escola mudará para acomodar uma diversidade cada vez maior de alunos 

(MITTLER, 2003). 

Ainda de acordo com Mittler (2003), a inclusão implica uma reforma radical 

nas escolas em termos de currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento 

dos alunos nas atividades de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de valores 

que faz com que todos se sintam bem vindos e celebra a diversidade que tem como 

base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem. 

A partir do exposto percebemos o quanto as políticas e legislação brasileira 

avançaram, pois foram criados decretos e resoluções que serão abordados nos 

tópicos a seguir. 
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2  A POLITICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

2.1 INCLUSÃO ESCOLAR: UM NOVO DESAFIO  

 

O conceito de inclusão foi elaborado em um movimento histórico que tem 

suas origens nas lutas das pessoas com deficiência e suas famílias por acesso à 

educação. Tem, portanto, nas suas bases, a história da Educação Especial. 

Sob a ótica de Sassaki (1998), tanto integração quanto inclusão se constituem 

formas de inserção. Era próprio da integração escolar, principalmente na década de 

sessenta e setenta, apoiar-se no referencial médico da deficiência, segundo o qual 

era preciso modificar a pessoa com deficiência para ajustá-la aos padrões de 

normalidade estabelecidos no meio social (familiar, escolar, profissional, recreativo, 

ambiental). Ou seja, a integração escolar é definida como uma forma de inserção 

que admite alunos com deficiência desde que esses se ajustem à escola regular nos 

moldes tradicionais.  

Já a prática da inclusão escolar, segundo Mantoan (2003), pauta-se na 

capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 

compartilhar com pessoas diferentes; é acolher todas as pessoas, sem exceção. É 

construir formas de interagir com o outro, que, uma vez incluídas, poderão ser 

atendidas as suas necessidades especiais; o estudante com deficiência física, os 

que têm deficiência mental, os superdotados, todas as minorias e para o aluno (a) 

que é discriminado (a) por qualquer outro motivo. 

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reestruturação 

do espaço físico das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos 

os alunos possam ter acesso a todas as oportunidades educacionais e sociais 

oferecidas pela escola (MAZZOTTA, 2005). 

A evolução dos serviços de Educação Especial caminhou de uma fase inicial, 

eminentemente assistencial, visando apenas o bem estar da pessoa com 

deficiência, para uma segunda, em que foram priorizados os aspectos médicos e 

psicológicos, chegando às instituições de educação escolar e provocando a 

integração da Educação Especial no sistema geral de ensino.  "O objetivo de tal 

reforma é garantir o acesso e a participação de todas as crianças em todas as 
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possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e impedir a segregação e o 

isolamento” (MITTLER, 2003, p.25). 

Atualmente, tal processo depara-se com a proposta de inclusão escolar dos 

alunos com necessidades educacionais especiais nas salas de aula do ensino 

regular. 

De acordo com Mittler (2003), essa política foi planejada para beneficiar todos 

os alunos, incluindo aqueles pertencentes a minorias linguísticas e étnicas, aqueles 

com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, aqueles que se ausentam 

constantemente das aulas e aqueles que estão sob o risco de exclusão. 

Segundo Moreira (2002), reconhecer a diferença cultural na sociedade e na 

escola traz como primeira implicação, para a prática pedagógica, o abandono de 

uma perspectiva monocultural, nessa perspectiva, todos os estudantes são 

idênticos, com saberes e necessidades semelhantes, o que exime a escola de 

diferenciar o currículo e a relação pedagógica que se estabelecem na sala de aula, 

dificultando, assim, o aproveitamento da riqueza, implicada na diversidade de 

símbolos, significados, padrões de interpretações e manifestações que se acham 

presentes na sociedade e nas escolas.  

As diferenças são inerentes ao seres humanos e, na diferença não estão 

somente as minorias ou nas crianças com deficiências, todos somos diferentes. “Se 

o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se 

redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de 

preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças” (MANTOAN, 2003, p. 13). 

No cenário escolar, como todo contexto social, é constituído por indivíduos 

que apresentam semelhanças, quando olhados como coletividade, porém, 

fundamentalmente, diferentes nas peculiaridades de sua individualidade. Todos têm 

particularidades que fazem com que, em muitos aspectos (idéias, classe social, cor 

da pele, formas de expressar a afetividade) sejam semelhantes a muitas outras 

pessoas, revela-se diferentes na complexidade das características individuais e nas 

diferentes formas de pensar, sentir e agir que nos fazem únicos e singulares.   
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2.2 A POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS REFLEXOS NA 

EDUCAÇÃO 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEE), lançada em 2008, traz subjacente a idéia de que a educação 

inclusiva, fundamentada na concepção de direitos humanos, é, além de cultural, 

social e pedagógica, uma ação política, promotora de uma educação de qualidade 

para todos os alunos. 

Concebida nessa perspectiva, evidencia o papel da escola na superação da 

lógica da exclusão, trazendo mudanças na organização de escolas e de classes 

especiais, visando a construção de sistemas educacionais inclusivos. 

A PNEE inaugura um novo marco teórico e organizacional na educação 

brasileira. Define a Educação Especial como modalidade não substitutiva à 

escolarização. Há, a partir dela, um abandono da idéia de Educação Especial como 

uma proposta pedagógica para centrar-se na disponibilização de recursos e serviços 

(GARCIA\MICHELS, 2011). A política defende, ainda, a transversalidade da 

educação especial, já proposta na LDBEN 9.394/96, desde a Educação Infantil até 

os níveis superiores da educação e contempla o conceito de atendimento 

educacional especializado como complemento e suplemento ao ensino regular 

(BRASIL, 2008a). 

Nessa proposta defende-se o atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino que está 

previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, dizendo que haverá serviço 

de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela 

de educação para a inclusão. 

De acordo com Carvalho (2002), a política educacional tem suas ações 

direcionadas no sentido de promover a inclusão e a participação de crianças e 

jovens com deficiência em todas as atividades da escola, proporcionando a 

igualdade de oportunidades. 

De modo geral, entende-se que a legislação brasileira, mediante a LDB 

9394/96 e, mais recentemente, o Decreto n. 6.571/08 (BRASIL, 2008b), entre outras, 

apresenta-se como um marco bastante significativo no processo educacional do 

país, pois preconiza a inclusão e a ampliação do Atendimento Educacional 
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Especializado (AEE), em rede pública, aos educandos com deficiência desde a 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) ao 

Ensino Superior. Portanto, são marcos fundamentais para se pensar uma educação 

inclusiva, pois abrem novas perspectivas de acesso e permanência nas instituições 

de ensino para as Pessoas com Deficiência (PDs). 

No ano de 2009 foi disposta a Resolução CNE/CEB n° 4/2009, publicada no 

DOU de 24 de setembro de 2009, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 

13/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade da Educação Especial (BRASIL, 

2009).  

O Decreto n. 6.571/08 foi revogado e seu texto foi substituído pelo Decreto nº 

7.611/2011 (BRASIL, 2011a), que dispõe sobre o apoio da União aos sistemas de 

ensino para ampliar a oferta do AEE a estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e estabelece o seu 

financiamento no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB). 

Neste período as políticas de inclusão estavam voltadas para a rede regular 

de ensino. Contudo, a partir da aprovação deste novo Decreto, o governo passou a 

considerar necessário o apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições 

privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva na Educação 

Especial. Isto gerou polêmicas e manifestações em todo o país. Neste momento, o 

MEC emite a Nota Técnica nº 62/2011, que explica: 

 

O atual Decreto não determinará retrocesso à Política Nacional de 
Educação Especial a Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008a), 
pois o direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis está 
assegurado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência –
ONU, 2006,ratificada no Brasil com status de Emenda Constitucional pelos 

Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009 (BRASIL, 2011b, p.1). 
 

Na Nota Técnica o MEC diz, ainda, que todo o conteúdo do Decreto nº 

6.571/08 foi incorporado no Decreto nº 7.611/2011, conforme disposto no artigo 14, 

em relação ao financiamento da dupla matrícula de estudantes público alvo da 

Educação Especial na educação regular pública no âmbito do FUNDEB. 

Este processo resultou das manifestações de instituições especializadas e 

escolas especiais em todo o país, pois as escolas especiais ou especializadas e 
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classes especiais não estavam presentes nos documentos recentes que 

subsidiaram a PNEE desde 2008, o que não correspondia à realidade escolar 

brasileira que ainda mantinha classes especiais e escolas especiais. 

Dias (2011, p. 59) assegura que, em termos de legislação ocorreu uma 

grande conquista para os alunos com deficiência uma vez que o Estado assumiu os 

custos do AEE complementar ou suplementar e “reconheceu o direito à diferença 

como direito à equiparação de oportunidades”.  

Retomando Carvalho (2002), cabe lembrar que a Educação Especial não 

deve ser entendida como simples instância preparadora para o ensino comum, 

embora se deseje que o maior número possível dos alunos possa dele se beneficiar.  

A PNEE (2008a) afirma o atual modelo de inclusão assumido pelo Estado 

brasileiro:a inclusão total (CAIADO, LAPLANE, 2009; MENDES, 2006). Esse 

processo configurou-se a partir da necessidade de superação da segregação e da 

integração por um modelo mais eficaz quanto à garantia do direito à educação dos 

alunos da Educação Especial, apontando ainda para a necessidade de um novo 

paradigma social e educacional com vistas à superação da exclusão, desigualdade 

social e marginalização (MANTOAN, 2006). Essa concepção pressupõe a inclusão 

de todos na escola e a reestruturação desta em função de cada necessidade que 

surge. 

Assim, é no contexto da educação geral que devem estar presentes os 

princípios e as propostas que definem a política de Educação Especial. Nessa 

perspectiva, a inclusão em educação contrapõe-se à homogeneização 

padronizadora de alunos e visa reduzir todas as pressões que levem à exclusão e 

desvalorização atribuídas aos alunos, seja em função de sua incapacidade, 

rendimento cognitivo, raça, gênero, classe social, estrutura familiar, estilo de vida ou 

sexualidade. Isso inclui o reconhecimento da diversidade humana. 
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2.3  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): COMO DEVE SER 

REALIZADO 

Para que a inclusão ocorra de fato dentro das escolas faz-se necessárias 

algumas mudanças. Com tal necessidade foi criado o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para dar suporte aos alunos com algum tipo de deficiência e 

assim facilitar o acesso ao currículo. 

Foi previsto pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) e descrito no Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008, 

este atendimento deve ser realizado no período inverso ao da classe frequentada 

pelo aluno e, preferencialmente, na própria escola. Há ainda a possibilidade de esse 

atendimento acontecer em uma escola próxima. 

O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da Educação 

Especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. Ele deve ser articulado com a proposta da escola regular, 

embora suas atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de ensino 

comum (BRASIL, 2008a). 

Adotar uma teoria da educação que leve em conta as diferenças na 

aprendizagem dos indivíduos. Esse primeiro plano desencadeia as demais, haja 

vista que o trabalho inclusão só se torna possível se dirigido por uma proposta 

harmônica com suas finalidades. 

Diante disso, se parte da premissa de que uma educação inclusiva garante a 

toda e qualquer pessoa os seus direitos de estudar e, acima de tudo, de aprender. 

No entanto, é necessário que a escola atente para o fato de que todos têm o direito 

de nela estudar e, assim, abra-se às possibilidades de parcerias para que tal direito 

não se constitua em um peso ou tarefa impossível de ser executada, mas que se 

caracterize como uma oportunidade de aprendizagem para todos.  

Nas escolas de ensino regular o AEE deve acontecer em salas de recursos 

multifuncionais que é um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, 

equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais, projetadas para oferecer suporte necessário à estes alunos, 

favorecendo seu acesso ao conhecimento (BRASIL, 2008a). 
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O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela, favorecendo sua inclusão. Isto 

porque, alunos com deficiência e os demais, que são público-alvo da Educação 

Especial, precisam ser atendidos nas suas especificidades para que possam 

participar ativamente do ensino comum. 

São públicos-alvo do AEE alunos com deficiência, com transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades. De acordo com o MEC:  

 

[...] considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 
interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose 
infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de 
apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização 
e tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008,p.9). 
 
 

O atendimento educacional especializado é muito importante para os avanços 

na aprendizagem do aluno com deficiências na sala de ensino regular. Os 

professores destas salas devem atuar de forma colaborativa com o professor da 

classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso 

ao aluno ao currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações que promovam 

a educação inclusiva. 

Devemos buscar e partir do pressuposto que educação é para todos e que 

“[...] todas as diferenças humanas são normais e de que a aprendizagem deve, 

portanto, se ajustar às necessidades de cada criança, em vez de cada criança se 

adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e à natureza do processo 

educativo” (BRASIL, 1994, p. 18). 

Um fator que todos devem levar em conta é que todos os envolvidos nesse 

processo de educação inclusiva devem estar bem instruídos quanto ao público 

envolvido nesse processo, o professor, a equipe multiprofissional, os gestores no 

geral devem entender como são as pessoas com deficiência, seja ela física, 

sensorial ou mental. 
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Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. 

Acreditamos que há muitos desafios a serem superados nas escolas, mas 

que esses devem ser pensados na coletividade. 

Podemos considerar que o aluno com deficiência consiste em um desafio 
para a escola e não apenas para o professor da sala regular. Os problemas 
desse aluno devem ser tratados e discutidos no dia a dia daquele contexto, 
e com todos os que nela atuam. Significa lidar com dilemas, conflitos, 
medos, avanços e retrocessos, mas essencialmente acreditar na 
potencialidade do outro, olhando para além daquilo que enxergamos. Ou 
seja, nosso olhar sempre é, de certa forma, direcionado, pois selecionamos 
alguns elementos que julgamos mais significativos a partir de nossas 
experiências e nossos conhecimentos anteriores (SCHLÜZEN; RINALDI; 
SANTOS 2011, p.159) 
. 
 

O sucesso da aprendizagem está em explorar, possibilidades, talentos e as 

predisposições atuais do aluno. As deficiências, as dificuldades e limitações 

precisam ser reconhecidas, mas não devem restringir o processo de ensino. As 

escolas devem avaliar as inovações em seu projeto político pedagógico para 

julgarem a necessidade de programar propostas inclusivas na escola comum. 

Hoje a Educação Especial é vista em documentos legais, com destaque ao 

âmbito do Atendimento Educacional Especializado, como estrutural para o processo 

de inclusão. A história mostra, porém, que a educação do deficiente vem sofrendo 

alterações ao longo dos anos e que até agora não conseguiu alcançar instrumentos 

satisfatórios para a escolarização destas crianças.  
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO DOS CURSOS 

DE PEDAGOGIA  

 

A legislação brasileira prevê que todos os cursos de formação de professores, 

do magistério à licenciatura, devem capacitá-los para receber, em suas salas de 

aula, alunos com e sem necessidades educacionais especiais (NEE), dentre os 

quais os alunos com deficiências. 

Talvez o que deixe o professor mais preocupado, seja a insegurança em 

relação à sua inexperiência, já que nos cursos superiores aprendeu apenas a lidar 

com a teoria e não teve acesso às práticas pedagógicas, diretamente com alunos 

especiais. No que consiste à educação, o dia a dia da escola e da sala de aula 

exigem que o professor seja capaz de organizar as situações de aprendizagem 

considerando a diversidade dos alunos.  

Essa nova competência implica a organização dos tempos e dos espaços de 

aprendizagem, dos agrupamentos dos alunos e dos tipos de atividades para eles 

planejadas.  

É de grande importância pensar não só no ambiente, como também no 

acesso e permanência nesse espaço como um todo, seja na escola como prédio ou 

até mesmo nas mesas e cadeiras, sempre utilizando os meios ofertados pela 

instituição.  

Ainda há muito para se fazer, pois realmente a formação do professor não é 

condizente com os desafios para se trabalhar com a inclusão, enquanto isso a 

pedagogia da diversidade precisa ser vista como uma pedagogia que seja 

auxiliadora, onde as práticas pedagógicas precisam ser repensadas e modificadas, 

dependendo da criatividade de cada professor, o modo com o qual desenvolverá seu 

projeto com a sala, de forma a incluir a todos, através de um planejamento flexível 

para novas adaptações.  

O curso de Pedagogia hoje oferece na sua atual formação legal a formação 

de professores para a Educação Infantil, e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Complementarmente, também ao adiantamento de capacidades para os ensinos do 

nos cursos de nível médio, na modalidade habitual, ao ensino na Educação 

Profissional, na área de serviços e base escolar, às tarefas de produção e 

transmissão do conhecimento cientifico-tecnológico do campo educacional.  
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 Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP Nº 1/2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, em 

sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade 

e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

A Lei Federal Nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais Libras 

como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas 

formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da 

disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de 

fonoaudiologia e professores. A Portaria Nº 2.678/02 do MEC aprova as diretrizes e 

normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as 

modalidades de ensino, compreendendo o projeto Grafia Braille para a língua 

portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo território nacional.  

É implementado pelo MEC em 2003 o Programa Educação Inclusiva: que é o 

direito à diversidade, onde ele se dispôs a apoiar a transformação dos sistemas de 

ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de 

formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do 

direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional 

especializado e à garantia da acessibilidade. Em 2004, o Ministério Público Federal 

publica o seguinte documento "O acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 

Classes Comuns da Rede Regular", com o objetivo de propagar os conceitos e 

diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da 

escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino 

regular. Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto Nº 5.296/04 

regulamentou as leis Nº 10.048/00 e Nº 10. 098/00, estabelecendo normas e 

critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

Atualmente as diretrizes e legislações complementares, para a formação do 

pedagogo e de professores, apontam para inserção de conhecimentos sobre o 

campo da educação especial nos cursos de formação inicial e continuada.  

Na atualidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Pedagogia 

(DCNP), através da ementa CNE/CP n.1 de 15 de maio de 2006, orientam que:  
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O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Assim, com as DCNP, institui-se a docência como parte da formação na 

Pedagogia, sendo um dos objetivos do curso, formar “prioritariamente” o professor 

da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Deste modo, 

grande parte dos cursos de Pedagogia já vinha com uma trajetória histórica na 

formação de professores. Com as diretrizes, há uma indicação de que o curso de 

Pedagogia deve privilegiar como eixo central a formação do professor da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

É importante salientar que, embora as Diretrizes carreguem em seu bojo as 

contradições e conflitos de interesses que marcam as políticas educacionais no 

Brasil, elas representam um relativo avanço na perspectiva de formação do 

pedagogo, na medida em que assumem a docência como bases da formação do 

mesmo, ampliam a perspectiva de formação para além da visão disciplinar, 

destacam a importância da pesquisa e do estágio curricular e ampliam a carga 

horária para a formação em Pedagogia, o que implica, no mínimo, quatro anos para 

a realização dessa formação. 

Segundo Romanowski (2007), a função do pedagogo é mobilizar e definir o 

trabalho pedagógico para caminhar no sentido de efetivar uma educação de 

qualidade que valorize todos os alunos, independentemente de suas características. 

Dessa forma, o trabalho realizado é o de propiciar uma organização da escola em 

que seja possível modificar, transformar e construir juntamente com a equipe escolar 

estratégias, metodologias de ensino, definição de conteúdos, instrumentos de 

avaliação, entre outros, responsabilizando-se por articular todos esses elementos. 

De acordo com Leite (2001, p. 83), temos o “desafio de fazer da docência 

uma profissão digna e respeitada, que possibilite ao professor gestar propostas e 

práticas pedagógicas capazes de mudar o quadro lastimável da escolarização no 

Brasil”, principalmente quando contextualizamos sobre a trajetória tardia sobre a 
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formação dos professores para a Educação Especial e, mais recente, numa 

abordagem inclusiva.  

Como observa Saviani (2009), no que se refere à formação do pedagogo para 

atuação com crianças com NEE na escola regular, as Diretrizes pouco dispuseram. 

A questão é tratada apenas em dois de seus artigos: 

 

Artigo 5º, inciso X – “demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 
escolhas sexuais, entre outras” e 
Artigo 8º, inciso III – “atividades complementares envolvendo [...] 
opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a 
educação do campo, a educação indígena, a educação em remanescentes 
de quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-
escolares, públicas e privadas” (BRASIL, 2006, p.). 

 
 

Percebemos que mesmo não ressaltando com maior atenção a necessidade 

de formação do pedagogo para atuação, na rede comum de ensino, com alunos com 

NEE, o documento trouxe em seu bojo alguns elementos importantes para 

pensarmos esta formação.  

No relatório apresentado no Parecer CNE/CP nº 5/2005, é ressaltada a 

importância da discussão sobre o papel dos movimentos sociais, que demonstram a 

existência de uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os estudantes 

de Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, com vistas à 

inclusão plena dos segmentos historicamente excluídos. Além disso, o documento 

estabeleceu que o projeto pedagógico do curso de Pedagogia deveria contemplar, 

fundamentalmente, o compromisso social do pedagogo por meio da compreensão 

dos processos de formação humana e das lutas históricas conquistadas pelos 

movimentos sociais. Nessa perspectiva, destaca-se a importância desses 

profissionais “conhecerem as políticas de educação inclusiva e compreenderem 

suas implicações organizacionais e pedagógicas, para a democratização da 

Educação Básica no país. A inclusão não é uma modalidade, mas um princípio do 

trabalho educativo” (Brasil, 2005, p. 12). De acordo com o Parecer, a inclusão e a 

atenção às necessidades educacionais especiais são exigências constitutivas da 

educação escolar como um todo. 

Após o Decreto 6.571 (BRASIL, 2008b) a inclusão escolar dos alunos da EE é 

tratada essencialmente nas instituições de ensino regular. O decreto ainda enfatiza a 
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política de inclusão nas escolas por meio de objetos e materiais, pois destaca o 

apoio técnico e financeiro a ser prestado pelo Ministério da Educação referido no 

Art.3º como constituído de, 

I – implantação das salas de recursos multifuncionais; 
II– formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado; 
III – formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 
para a educação inclusiva; 
IV – adequação arquitetônica de prédios escolares para a acessibilidade; 
V – elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade; e 
VI – estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior. 

 

Podemos aferir que o professor idealizado pela política em foco é um 

profissional adaptado para a implementação da inclusão escolar nos diferentes 

níveis, sendo ele o gestor da inclusão na escola e o técnico que mediante o uso de 

recursos especializados desenvolve habilidades especificas com os alunos que 

frequentam a sala de recursos multifuncionais. Em nenhum momento a preocupação 

com o processo pedagógico e/ou ensino e aprendizagem se sobressai, afirmando o 

que discutimos anteriormente sobre a instrumentalização da formação e, 

consequentemente, de sua prática docente. 

 
Quando consideramos a Política Nacional (BRASIL, 2008a), também está 
explícito esse alargamento do conceito de docência. Há, nesse caso, uma 
centralidade na formação de professores para o atendimento nos serviços 
especializados. Mas, ao mesmo tempo, esse professor deverá fazer a 
articulação entre o atendimento especializado e a sala comum, desenvolver 
atividades nas salas de recursos, nos núcleos de acessibilidade, nas 
classes hospitalares e em atendimentos domiciliares. Não encontramos, 
nesses documentos, uma preocupação explícita em relação ao papel do 
professor referente à lida com conhecimento. Esta parece ser uma função 
secundarizada, ou “antiga”, dentre as tarefas docentes (MICHELS, 2011, p. 
83). 

 

Sabemos que o professor da sala de ensino regular não é o único 

responsável pelo processo de ensino e aprendizagem da criança com NEE. Para 

isso, existe na escola (ou deveria existir) também a figura do professor especialista, 

que tem como função oferecer todo o apoio e suporte necessários para o trabalho 

prático com este aluno na sala de ensino regular, bem como na sala de recursos 

multifuncionais, em casos específicos. No entanto, consideramos que, para que haja 

um trabalho colaborativo entre esses profissionais, o professor da sala regular deve 

possuir, dentre outros, os conhecimentos básicos sobre o processo de 
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desenvolvimento dessa criança e das diferentes metodologias que poderiam ser 

utilizadas quando do ensino dos conteúdos.  

Atuar com alunos com NEE exige do professor maior atenção em relação à 

sua prática. Além de adaptações do espaço físico, de serviços de apoio, de um 

material pedagógico adequado ou de qualquer alteração necessária para facilitar o 

processo de aprendizagem, o aluno com NEE necessita de intervenções e de 

algumas adaptações na apresentação dos conteúdos. Assim, o professor que possui 

um aluno com NEE em sua sala de aula não pode deter-se em planejamentos 

padronizados de ensino. Ao contrário, as necessidades específicas desse aluno 

também criam a necessidade de novas e diferentes formas de apresentar o 

conteúdo escolar, ação que proporciona maior compreensão por parte deste aluno e 

dos demais. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta seção busca caracterizar a pesquisa de acordo com a metodologia 

utilizada para a abordagem do problema, quanto à natureza dos objetivos, ao 

delineamento ou método de investigação e também no que diz respeito aos 

procedimentos de coleta e análise de dados. 

4.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

Nesta pesquisa consideramos necessário trabalhar com uma abordagem 

qualitativa, pois para Bogdan e Biklen (1994, p. 49) "a abordagem da investigação 

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo". Segundo André e 

Ludke (1986, p.18), "o estudo desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa é 

o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada." 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica 

constituída por levantamento e estudo de obras que versam sobre a temática e 

problemática investigada, de artigos científicos levantados na base de dados Scielo. 

Segundo Fachin (2003, p. 125), pesquisa bibliográfica "tem como finalidade 

fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, 

coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações 

coletadas para o desempenho da pesquisa." 

A Pesquisa empírica foi realizada por meio de observação do espaço escolar 

e mais especificamente a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM); bem como 

aplicação de questionário (misto) com 3professoras nas escolas pesquisadas. 

Segundo Severino (2007, p. 123) "Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado 

em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em 

que os fenômenos ocorrem, sendo assim, diretamente observados, sem intervenção 

e manuseio por parte do pesquisador.” 

Assim, o tipo de pesquisa foi exploratória, neste tipo de pesquisa tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1999). 
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Como também descritiva, que segundo Gil (1999) visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

Levantamento. 

 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

Duas escolas da rede municipal que atendem crianças com necessidades 

especiais e que tenham a sala de recursos multifuncionais. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Três professoras que atendem e sejam responsáveis pela Sala de Recursos 

Multifuncionais. 

 

4.4 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário (misto) e observação 

do espaço escolar e da Sala de Recursos Multifuncionais. As entrevistas foram 

gravadas, com autorização dos participantes e depois transcritas para análise.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 134), na investigação qualitativa "a entrevista 

é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo." 

Segundo Gil (1999), é uma técnica bastante adequada para a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, crêem, sentem, pretendem fazer, 

fizeram, bem como para fornecer explicações ou razões a respeito de coisas 

precedentes. Ou seja, é uma técnica que coloca o investigador diante do investigado 

para formular perguntas com o objetivo de obter os dados que interessam à 

investigação. 

Para realização da entrevista foram realizadas visitas às escolas para contato 

com equipe gestora, apresentação do projeto, identificação dos profissionais a 

serem entrevistada, coleta de outros materiais e agendamento das entrevistas. 
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Também foram realizadas observações, para identificar o que se tem na escola, 

como ambiente e as condições para auxiliar no processo de inclusão. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção apresentaremos os dados coletados nas duas escolas 

pesquisadas e as entrevistas concedidas com as professoras responsáveis pela 

Sala de Recursos Multifuncionais, que atuam na rede pública municipal de Porto 

Velho. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E DA SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

As escolas selecionadas serão aqui identificadas como escola A e escola B.A 

escola A se localiza na Zona Sul da cidade, atende alunos na etapa do Ensino 

Fundamental tanto regular como também na EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

tem boas condições de funcionamento, é ampla, e tem acessibilidade. A última 

reforma para as adaptações da escola foram feitas em 2010. 

 Nesta reforma foram construídas rampas de acesso nas entradas de todas 

as portas das dependências da escola incluindo laboratório de informática e sala de 

vídeo, laboratório de ciências, rebaixamento do balcão do refeitório e da secretaria. 

O refeitório é amplo e também tem rampa de acesso, os banheiros têm dois 

adaptados para cadeirante um feminino e um masculino com rampa e todas as 

adequações necessárias, o pátio é amplo e as portas das salas são largas/ 

ampliadas, para dar acesso às crianças cadeirantes. 

A SRM da escola A, pelas observações consideramos mais adequada, pois a 

mesma possui um espaço mais amplo com duas salas dentro, uma para jogos 

pedagógicos e a outra com materiais para crianças com baixa visão. Na sala contem 

duas mesas: uma com4 cadeiras a outra com 5 cadeiras, 2 armários, computador 

adaptado e os materiais confeccionados pelas professoras responsáveis. 

A escola B se localiza na zona Norte da cidade, ainda não realizou 

adaptações para possibilitar acessibilidade, mas existem duas rampas de acesso ao 

pátio. Em uma conversa informal com a diretora a mesma comentou que já tem seis 

que está na escola mais ainda não foram feitas as reformas necessárias. 
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A SRM da escola B é menor com uma mesa de 6 cadeiras, com dois 

armários, jogos pedagógicos e uma mesa pedagógica e os materiais confeccionados 

pela professora. 

O atendimento AEE é considerado muito bom e a professora responsável 

trabalha bem com os alunos. 

Oliveira (2009, p.74) orienta: "Cabe à escola criar condições necessárias para 

o desenvolvimento do aluno e para a superação de seu próprio limite". Portanto a 

escola deve se adequar e ajudar neste processo, ocasionando assim o 

desenvolvimento do aluno neste processo. 

 

 

5.2 ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DA SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

A presente análise das falas das professoras teve como base 6 questões, que 

foram respondidas pelas professoras das SRM das escolas selecionadas para a 

pesquisa. A primeira parte da entrevista referia-se a dados de Identificação do 

Entrevistado, como: Formação acadêmica (Graduação e Pós-graduação), Idade, 

Sexo, Tempo de Serviço como professor (a) de Educação Especial. Como podemos 

observar no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1- Identificação das entrevistadas 

 

 
PERFIL DAS PROFESSORAS 

 

ESCOLA SEXO IDADE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NO 
MAGISTERIO 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA SEM 

 

A-Prof1 
F 45 

-Pedagogia 
-Pós-graduação em 
educação especial. 

 

10 anos 8 anos 

A-Prof2 F 40 

-Pedagogia 
-Pós-graduação em 

psicopedagogia. 
- Clinica institucional de 

atendimento educacional 
especializado; 

- Gestão escolar 
 

11 anos 3 anos 
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B F 53 

-Pedagogia 
-Pós-graduação em 

alfabetização; 
-Atendimento 

especializado(AEE) 
 

29 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 
A partir das respostas podemos perceber que todas já trabalham há muitos 

anos na educação e que possuem especialização para se trabalhar com a Educação 

Especial. Segundo o Decreto destaca o apoio técnico e financeiro a ser prestado 

pelo Ministério da Educação referido no Art.3º como constituído de, 

I – implantação das salas de recursos multifuncionais; 
II– formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado; 
III – formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 
para a educação inclusiva; 
IV – adequação arquitetônica de prédios escolares para a acessibilidade; 
V – elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade; e 
VI – estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior. 

 

Assim, percebemos que nas duas escolas o atendimento é realizado por 

profissionais capacitados. 

 

QUADRO 2- Quantitativo e Diagnostico 

 

QUANTOS ALUNOS ATENDE? QUANTOS ALUNOS TÊM DIAGNOSTICO? 

A - Prof1 
 10 ALUNOS, todos os dez alunos possuem diagnostico são deficiência visual, 

autismo, deficiência física e déficit de atenção. 

A- Prof2 
 12 ALUNOS; R: todos os doze alunos tem diagnósticos, síndrome de dawn, 

autismo, déficit intelectivo, déficit de atenção. 

B 

 20 ALUNOS divididos entre manhã e tarde; quinze alunos têm diagnósticos, 

síndrome de dawn, autismo é o predominante, deficiências múltiplas, déficit de 

atenção, hiperatividade, baixa visão, deficiência física, deficiência intelectual, 

deficiência auditiva. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 

Percebemos na fala das professoras que somente na escola A todos os 

alunos tem diagnóstico, o que nos revela a importância do diagnóstico, para assim 
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trabalhar da maneira correta com os alunos. Já a escola B tem 5 alunos que não 

possuem diagnóstico. 

De acordo com Maciel (2000) “é importante que os professores tomem ciência 

do diagnóstico do aluno com necessidades educativas especiais” (p. 4). Pois 

somente desta forma o professor poderá possibilitar um meio para que este consiga 

desenvolver independente da sua necessidade educativa especial, contribuindo para 

que criança passe por este processo educativo sem preconceitos. 

 

QUADRO 3- Professor Auxiliar 

 

A PROFESSORA (O) DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS TEM AUXILIARES? 

QUANTOS? QUAIS? COMO ELES AUXILIAM? 

A-Prof1  Não possuem auxiliares na SRM. Porém na sala de aula regular os alunos autistas 

possuem professores acompanhantes conforme a lei de 2012. 

A-Prof2 Não possuem auxiliares na SRM. Porém na sala de aula regular os alunos autistas 

possuem professores acompanhantes conforme a lei de 2012. 

B  Não tem auxiliar na SRM. É ruim estar sozinha, pois tenho que fazer relatórios 

individuais, tenho que orientar o professores da sala regular. Porém na sala de aula 

regular os alunos autistas possuem professores acompanhantes conforme a lei de 

2012. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 

Em nenhuma das escolas as professoras da SRM não possuem auxiliares, 

mas a professora da escola B informa que este trabalho se precisa de um auxiliar, 

pois são muitas as atividades e as preocupações neste ambiente. 

Como podemos perceber na Nota Técnica n.11/2010, cabe aos professores 

doAEE: elaborar e executar o plano de AEE do aluno identificando suas habilidades 

e necessidades educacionais específicas; definir e organizar estratégias 

pedagógicas; programar e avaliar a aplicabilidade e funcionalidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade no AEE,na sala comum e nos demais ambientes 

escolares; produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis considerando as 

necessidades de cada aluno; estabelecer uma articulação com os professores da 

sala de aula comum e com os demais profissionais da escola visando a 

disponibilização dos recursos e serviços; orientar os demais professores e as 

famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de 
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forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação; e 

desenvolver atividades próprias do AEE como o ensino da LIBRAS para alunos 

surdos, ensino do sistema Braille e mobilidade para alunos cegos, enriquecimento 

curricular para os superdotados, etc (BRASIL, 2010). 

Com isso podemos perceber como é um árduo trabalho, tendo que fazer 

diversas atividades, o que nos faz inferir que há uma grande necessidade de ter um 

auxiliar do professor da SRM. 

 

QUADRO 4- Materiais Pedagógicos 

 

QUE TIPO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EXISTEM NA SRM? PARA QUAL FINALIDADE 

(ESPECÍFICOS DE UMA DEFICIÊNCIA? GERAIS?) 

A-Prof1 

Têm vários materiais pedagógicos, quebra cabeça, jogo da memória, possui caixa 

tátil, varal de seriação. As atividades são ampliadas para os alunos de baixa visão, 

atividades relacionadas à vida diária para as crianças autistas dependendo do grau. 

 

A-Prof2 

Têm vários materiais pedagógicos, impressora em braile, livros em braile, materiais 

em libras, quebra cabeça, são feitos materiais para os autistas, para as crianças 

com déficit intelectivo e atividades conforme a necessidade de cada aluno. 

 

B 

Têm vários materiais pedagógicos, informática, jogos, quebra cabeça, caça 

palavras, são feitos materiais para cada habilidade que o aluno tem e no que ele 

precisa melhorar de acordo com a necessidade de cada aluno. As atividades são 

ampliadas para os alunos de baixa visão. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 

 

As professoras apresentam materiais diversos para atividades dos alunos, e 

além das materiais fornecidos pelo MEC, as professoras também confeccionam 

materiais levando em consideração cada habilidade de cada aluno. Sabendo que 

neste espaço se tem vários materiais pedagógicos podemos inferir que tais materiais 

são importantes para o processo de ensino e ainda propiciam que a aprendizagem 

nas crianças com NEE tendo como intenção promover um ensino de qualidade e 

assim mais significativa. 
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QUADRO 5- Planejamento 

 

 COMO A PROFESSORA DA SRM PLANEJA? TEM AUXILIO DA SUPERVISÃO 

(COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 

A- Prof1 

É feito um plano individual de cada aluno no inicio do ano letivo, nesse plano 

contem material, atividades a serem realizadas, duração do atendimento, é feito 

um estudo de caso de cada aluno. 

É feito atendimento especializado com alunos de outras escolas da região que 

são encaminhados para a sala de recursos.  È feito, uma conversa com a mãe, 

com o aluno e as atividades são elaboradas de acordo com a necessidade de 

cada aluno. 

A- Prof2 

O planejamento é feito com base no conhecimento do aluno, é feito um plano de 

ação para os alunos conforme cada necessidade. 

É feito um plano individual de cada aluno no início do ano letivo, nesse plano 

contem material, atividades a serem realizada, duração do atendimento. 

 

B 

É feito um plano individual de atendimento para cada aluno no início do ano 

letivo, e planejamento é feito de acordo com as habilidades de cada aluno. 

O professor da sala regular faz um relatório para passar a necessidade e 

dificuldade de cada aluno, no que ele precisa melhorar tipo coordenação motora, 

se o aluno tem déficit de atenção e é feito atividades de acordo com cada 

necessidade dos alunos. Nesse plano contém atividades a serem desenvolvidos 

no atendimento, resultados obtidos no atendimento AEE, materiais que são 

utilizados, tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e 

da produção de materiais (exe.: neurologista, psicóloga, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo), avaliação de resultados, adequação de materiais, equipamentos 

se necessário adaptações. A professora faz um caderno para cada aluno com as 

atividades de cada um. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 

Cada aluno tem seu planejamento individual conforme suas necessidades. 

Nesta questão percebemos que a professora da escola B apresentou maior 

interesse de responder tudo que ela faz para as crianças, cada individualidade deles 

e como é feito esse planejamento e esse atendimento, até porque conforme 

documento do MEC, os professores devem considerar as áreas do conhecimento, 

os aspectos relacionados o estágio de desenvolvimento cognitivo dos alunos, quais 
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os recursos específicos para que ocorra seu aprendizado e as atividades de 

complementação e suplementação curricular (BRASIL, 2006). 

Então, o professor da SRM deve se preocupar com esses diversos fatores 

para se realizar um bom planejamento que desenvolva os alunos com NEE. 

Percebemos essa preocupação durante as entrevistas com as professoras. 

 

QUADRO 6- Trabalho Família/Escola 

COMO A PROFESSORA ATUA JUNTO AOS ALUNOS? (TEM AUXILIO DOS PAIS/ 

FAMÍLIA, PLANEJA E DISCUTE OS PROBLEMAS COM O PROFESSOR DA SALA 

REGULAR? 

A-Prof1 

Sim, tudo é passado para o professor de sala de aula, é feito um auxilio ao 

professor da sala regular e ao professor auxiliar. É feito uma orientação com os 

pais sobre como eles devem reagir e lidar com seu filho. 

A-Prof2 

É feito um auxilio a professor da sala regular e o auxiliar. Os pais são bastante 

participativos. A maior dificuldade é a compreensão da escola com trabalho da sala 

de recurso. 

B 

 No início do ano letivo é feita uma reunião com os professores e é explicada a 

situação de cada aluno, á um incentivo aos professores de como lidar com a 

inclusão. Os pais são presentes e participativos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletadas junto às escola de setembro a outubro de 
2015. 

 

Mais importante que a caracterização da deficiência, das dificuldades ou 

limitações é procurar compreender a singularidade da história de vida de cada 

criança, suas necessidades,seus interesses, como interagem, como se relacionam 

com as pessoas,com os objetos e com o conhecimento. É importante que o 

professor esteja aberto e disposto a realizar a escuta e acolhida dos desejos e das 

intenções, interpretar as expressões, os sentimentos, as diferentes formas de ação e 

comunicação. Para isso, o professor necessita do apoio e cooperação contínua da 

família para que juntos possam estabelecer estratégias que favoreçam o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças (BRASIL, 2006). 

Na relação família e escola, sabe-se que a colaboração entre estes dois 

grupos torna-se importante já que são os dois contextos ambientais de 

aprendizagem mais significativas para a criança, sendo que ambos terão uma 

influência decisiva na orientação de seu futuro pessoal (TOLEDO; GONZÁLEZ, 

2007). 
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Percebemos nas falas das professoras que é realizado um trabalho em 

conjunto com a família e o professor da sala regular para que a professora da SRM 

consiga realizar seu trabalho. 

Após este estudo inferimos que o AEE e a SRM ainda falta muito para 

conseguir oferecer as condições necessárias, para que a criança possa apreender 

os conhecimentos de forma plena, pois este trabalho ainda é feito de forma 

precarizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa procuramos pesquisar, como as professoras envolvidas neste 

processo de inclusão se sentem diante do mesmo e quais são as principais 

dificuldades e desafios. 

Desta forma, podemos colocar que a partir do referencial teórico e do 

levantamento de dados, a pergunta inicial e o objetivo foram respondidos no 

decorrer da pesquisa. 

A pesquisa nos trouxe uma visão mais ampla da problemática que envolve a 

educação inclusiva principalmente em relação às dificuldades e os desafios que os 

professores das SRM enfrentam neste processo. 

 A escola deve lidar com o real das diferenças e com as diversidades de cada 

sujeito. Pois, achamos interessante ressaltar que foi colocado como maior 

dificuldade o trabalho na SRM porque existe a falta de compreensão da escola, falta 

de planejamento conjunto e acompanhamento da coordenação. O que nos aponta a 

necessidade de fazer um trabalho com todos os envolvidos neste processo, desde a 

gestão até as pessoas que fazem a limpeza da escola. 

Ainda apontado como dificuldade é a carga de trabalho somente para uma 

pessoa, como podemos ver nos dados coletados, a professora da SRM tem muitas 

obrigações e nenhuma ajuda o ideal seria ter uma professora auxiliar. 

Hoje após essa pesquisa podemos constatar que, o que está exposto nos 

documentos ainda está longe do que acontece na realidade escolar. Por exemplo: 

Na escola “B”, ainda não há adaptações de grande porte, em relação a 

infraestrutura, porém a professora tenta realizar as adaptações de pequeno porte, 

que se trata dos materiais pedagógicos e do currículo, adaptado às crianças e suas 

dificuldades de aprendizagem. 

Consideremos importante que este estudo seja continuado futuramente, visto 

que este campo é bem vasto e ainda deverá se melhorar e muito. 
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                                                 APÊNDICES 

Questionário aplicado as Professoras da Sala de Recursos Multifuncionais 

1)Perfil do Professor (a) 

Nome: __________________________________________________ 

Sexo: ___________________________________________________ 

 Idade:___________________________________________________ 

 -Formação inicial e continuada 

 -Tempo de atuação na Sala de Recursos Multifuncionais_ 

 2)Sobre o atendimento AEE/ SRM: 

a)Quantos alunos atende? 

 b) Quantos alunos têm diagnostico? Quais? 

c) A Professora (o) da Sala de Recursos Multifuncionais tem auxiliares? 

Quantos? Quais? Como eles auxiliam? 

d) Que tipo de materiais pedagógicos existe na SRM? Para qual finalidade 

(específicos de uma deficiência? Gerais?) 

e) Como a Professora da SRM planeja? Tem auxilio da supervisão 

(coordenação pedagógica). 

f) Como a professora atua junto aos alunos? (Tem auxilio dos pais/ família, 

planeja e discute os problemas com o professor da sala regular? 

 

 


