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2018.  

 

 

RESUMO 
 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais foram instituídas no Brasil pelo decreto 6.094 
de 24 de abril de 2007. Embora a inclusão seja o foco da legislação proposta para a 
criação das Salas de Recursos, uma série de fatores contribuem para que não haja 
efetividade no processo inclusivo. Esta pesquisa buscou compreender e analisar por 
que há este distanciamento entre o currículo desenvolvido nas Salas de Recursos 
Multifuncionais com o das salas regulares, visando uma aproximação entre eles. 
Fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica na área do atendimento educacional 
especializado, assim como da legislação vigente e o seu processo histórico no Brasil, 
culminando em uma pesquisa de campo, sendo observadas salas de recursos de seis 
Colégios Públicos Estaduais, situados na zona urbana de um município da região dos 
Campos Gerais no Paraná, analisando as Salas de Recursos Multifuncionais tipo I 
voltadas para alunos do Ensino Fundamental II. Por meio da observação, aplicação 
de questionários e entrevistas semiestruturadas, pode-se identificar que o processo 
de inclusão dos alunos é dificultado devido a diversos fatores, tais como o grande 
distanciamento entre o currículo trabalhado em comparação ao das salas regulares, 
a falta de conexão entre os professores das salas de recursos e os das salas 
regulares, problemas estruturais, a grande diversidade de deficiências atendidas pelas 
salas e, a ausência de capacitação aos professores das salas de recursos. Visando a 
aproximação entre o currículo das salas, foi desenvolvido um site voltado para o 
ensino de Geografia com alunos e professores das Salas de Recursos observadas. A 
utilização do site configurou subsídio para os professores trabalharem com conceitos 
geográficos junto aos alunos, potencializando o ensino de Geografia na sala de 
recursos e aproximando o aluno do currículo das salas regulares, auxiliando em seu 
processo inclusivo. 
 
Palavras-Chave: Educação Inclusiva. Ensino de Geografia. Sala de Recursos. 
Inclusão. 
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NOCÊRA, R.A. The Development of Geography Teaching from the 
Multifunctional Resource Rooms, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Londrina, 2018. 
 

ABSTRACT 
 
 
The Multifunctional Resource Rooms were established in Brazil by Decree 6.094 of 
April 24th, 2007. Although inclusion is the focus of the legislation proposed for the 
creation of the Resource Rooms, a number of factors contribute to the lack of 
effectiveness in the inclusive process. This research sought to understand and analyze 
why there is this distance between the curriculum developed in the Multifunctional 
Resource Rooms and that of the regular rooms, aiming at an approximation between 
them. It was based on a bibliographic research in the area of specialized educational 
service, as well as on the current legislation and its historical process in Brazil, 
culminating in a field research, being observed resource rooms of six state public 
colleges, located in the urban area of a municipality in the Campos Gerais, region of 
Paraná, analyzing the Multifunctional Resource Rooms Type I, for Elementary School 
students. Through the observation, application of questionnaires and semi-structured 
interviews, we could identify that the process of inclusion of students is hampered due 
to several factors, such as the great distance between the curriculum worked 
compared to that of the regular classrooms, the lack of connection between the 
teachers in the resource rooms and those in the regular classrooms, structural 
problems, the great diversity of deficiencies attended by the classrooms, and the lack 
of capacity building for resource-room teachers. Aiming at the approximation of the 
curriculum of the classrooms, a site of geography teaching was developed with 
students and teachers from the observed Resource Rooms. The use of the site set up 
a subsidy for teachers to work with geographical concepts with students, enhancing 
the teaching of Geography in the resource room and bringing the student closer to the 
curriculum of the regular rooms, aiding in its inclusive process. 
 
Keywords: Inclusive Education. Teaching Geography. Resource Room. Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

A escola precisa ser um ambiente inclusivo, uma vez que, temos diversos 

tipos de alunos com suas dificuldades e deficiências que não podem ser deixadas de 

lado no momento do planejamento de atividades. Segundo dados disponibilizados 

pelo Ministério da Educação, por meio do Censo Escolar da Educação Básica 

divulgado em 2017, cresce o número de alunos com dificuldades de aprendizagem e 

deficiências matriculados no Brasil, ultrapassando a casa dos 850 mil alunos 

matriculados entre os níveis fundamental e médio. 

Em contrapartida a esse aumento de matrículas, a participação desses alunos 

nas aulas continua baixo. Os percentuais de escolas que possuem infraestrutura 

necessária para o atendimento educacional especializado fica na casa de 40%, 

limitando o acesso dos estudantes, levando à grande evasão escolar desses 

estudantes. Quando o fator motivador para a evasão não é a limitação estrutural, a 

falta de adaptação curricular é destacada como outro grande ponto. 

A inclusão desses alunos no ensino regular tem sido tema de diversas 

regulamentações e documentos internacionais e nacionais, estando presente desde 

debates como os apresentados na Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas 

com deficiência até a criação das legislações acerca da educação brasileira como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

As Salas de Recursos Multifuncionais surgem a partir de decreto estabelecido 

no Brasil em 2007, para ser referência no atendimento educacional especializado. 

Oliveira e Leite (2011) destacam que a inclusão de alunos com deficiência em salas 

de aula do ensino regular, mesmo que amparada pelas leis, não conseguia apresentar 

grande efetividade, sendo que por meio da sala de recursos o aluno poderia ter suas 

possibilidades de inclusão ampliadas com atendimento diferenciado e adaptado às 

suas necessidades. 

As necessidades educacionais especiais podem ser entendidas a partir da 

Resolução n°02/2001 CNE/CEB como: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos:  

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;  

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;  



 16 

 

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 

os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

Para o atendimento dessas necessidades educacionais, a mesma resolução 

aponta que serviços de apoio pedagógico devem ser realizados em Salas de 

Recursos, nas quais o professor especializado realiza a complementação ou 

suplementação curricular, devendo utilizar procedimentos, equipamentos e materiais 

específicos para auxiliar o aluno em seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, o atendimento educacional especializado ofertado dentro das 

Salas de Recursos Multifuncionais é o objeto de estudo desta pesquisa, com a qual 

foram levantados como questionamentos: 

- Existe distanciamento entre o currículo das salas regulares e salas de 

recursos? 

- Quais conteúdos são trabalhados pelos professores nas salas de recursos?  

- Existe relação entre os professores das salas regulares e os das salas de 

recursos visando a inclusão dos alunos atendidos? 

- Como é feito o processo de inclusão desses alunos atendidos pelas salas de 

recursos nas salas regulares? 

A partir destes questionamentos, partindo da premissa que há distanciamento 

entre o currículo das salas, esta pesquisa buscou compreender por que há 

distanciamento entre o ensino de Geografia e a prática desenvolvida nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, na busca de aproximação entre o trabalho desenvolvido nas 

salas de recursos com o das salas regulares.  

Estabelecendo ainda como objetivos específicos de pesquisa: 

- Compreender a contribuição do trabalho desenvolvido nas salas de recursos 

multifuncionais para o desenvolvimento e inclusão dos alunos em salas de aula 

regulares; 

- Compreender a visão dos professores das salas de aulas regulares, acerca 

do trabalho desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais; 

- Avaliar, a partir da visão dos professores de salas regulares e das Salas de 

Recursos Multifuncionais, a contribuição do trabalho desenvolvido com o aluno nas 

salas de recursos multifuncionais, para sua inclusão nas salas de aula regulares; 
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- Fornecer aos professores da Sala de Recursos Multifuncionais, ferramenta 

que subsidie o desenvolvimento do ensino de Geografia; 

- Avaliar se a ferramenta disponibilizada aos professores auxiliou o 

desenvolvimento do ensino de Geografia com os alunos nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

A pesquisa de campo foi realizada em seis colégios públicos estaduais, 

situados na zona urbana do município de Telêmaco Borba, região dos Campos Gerais, 

no Paraná, analisando as Salas de Recursos Multifuncionais tipo I voltadas para 

alunos do Ensino Fundamental II, escolhido por ser o município sede do núcleo 

regional de educação de sua mesorregião, possuindo o maior número de salas de 

recursos e, sendo a terra natal do pesquisador. O município em questão possui onze 

Salas de Recursos para alunos do Ensino Fundamental, porém, foram analisadas na 

pesquisa, apenas as Salas que possuem quinze ou mais alunos atendidos. 

O trabalho é organizado em sete seções:  

Na introdução, são apresentados o tema, os objetivos e a problemática do 

trabalho.  

A seguir, na segunda seção, fundamentação teórica, apresenta-se o processo 

histórico do Atendimento Educacional Especializado no Brasil, as Salas de Recursos 

Multifuncionais segundo as resoluções, o contexto das Salas de Recursos 

Multifuncionais no Paraná e as pesquisas brasileiras sobre a Sala de Recursos.  

Na terceira seção, são expostos procedimentos metodológicos e o caminho 

percorrido pelo trabalho de pesquisa, com as devidas justificativas.  

Na quarta seção, Análise e Discussão dos Resultados, são apresentados e 

discutidos os dados obtidos a partir das observações e mapeamento realizado nas 

escolas pesquisadas com a aplicação dos questionários e entrevistas, além das 

observações do pesquisador, analisando o trabalho desenvolvido nas Salas de 

Recursos para a inclusão dos alunos nas salas regulares e mostra a visão que os 

professores das salas regulares e de recursos têm acerca do trabalho desempenhado, 

currículo trabalhado e suas implicações. 

Na quinta seção, Produto Educacional, evidencia-se a elaboração do produto 

educacional, resultante da observação nas Salas de Recursos, e a sua aplicação, com 

o objetivo de contribuir para o trabalho e desenvolvimento curricular do ensino de 

Geografia nas Salas de Recursos, aproximando o aluno e auxiliando os professores 

em sua inclusão na sala regular. 
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Na sexta seção é realizada a apresentação e discussão dos resultados 

obtidos a partir da aplicação do produto educacional nas Salas de Recursos, 

analisando sua contribuição para o processo de inclusão do ensino de Geografia para 

o trabalho com os alunos nas Salas de Recursos Multifuncionais. 
  

Nas considerações finais, com base nos objetivos do trabalho, procura-se 

estabelecer análise e reflexão sobre o processo de atendimento educacional 

especializado a partir das Salas de Recursos Multifuncionais e seu auxílio na inclusão 

dos alunos em salas de aula regulares, assim como considerações acerca do 

funcionamento das salas e o currículo trabalhado, visando o desenvolvimento do 

aluno. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 O processo histórico do Atendimento Educacional Especializado no Brasil 

  

A educação de pessoas com deficiência no Brasil passou por processos de 

significativas mudanças ao longo dos anos. Segundo Aranha (2011) o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) se baseou em três paradigmas, sendo eles: o da 

Institucionalização (em que a educação de pessoas com deficiência era inteiramente 

separada das pessoas consideradas normais, tendo assim que frequentar instituições 

especiais para seu atendimento), o de Serviços (em que se buscava oferecer para as 

pessoas com deficiência condições que lhes aproximassem da vivência com padrões 

possíveis apenas para pessoas consideradas normais) e, por fim, o de Suportes (no 

qual a pessoa com deficiência deveria ser totalmente incluída junto aos demais 

cidadãos, sem haver diferenciação). 

Tendo como base o paradigma da institucionalização citado por Aranha (2011) 

pode-se constatar que a educação de pessoas com deficiência no Brasil iniciou-se por 

meio de segregação, em que o Atendimento Educacional Especializado era realizado 

apenas em instituições especiais, separado do ensino regular que era ofertado. 

Kassar (2011) destaca essa segregação, apontando que o ensino de alunos 

considerados “anormais”, por apresentarem deficiências, era completamente 

separado do ensino regular, sendo ofertado com currículos diferenciados e inclusive 

em locais separados. 

Meletti (2008) afirma que a educação especial no Brasil, aquela que era 

destinada para atendimento de pessoas consideradas “anormais” por apresentarem 

qualquer tipo de dificuldade para a aprendizagem nas classes regulares, era feita 

apenas em instituições especiais, de maneira segregada do ensino regular, porém, 

este atendimento era prestado na maior parte dos casos por instituições privadas, 

beneficentes ou solidárias, por meio de convênios firmados entre a iniciativa privada 

e o sistema público, que até então incentivava o surgimento de tais instituições. 

Para Mantoan (2003), esse processo inclusivo pode ser dividido em três 

grades períodos com características distintas, sendo eles: 

 De 1854 a 1956: no qual o atendimento inclusivo era desempenhado 

apenas por instituições de caráter privado; 
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 De 1957 a 1993: quando surgiram ações oficiais implantadas em âmbito 

nacional; 

 De 1994 a seguir: caracterizado pelo crescimento de movimentos sociais 

favoráveis à inclusão social e escolar. 

Antes de 1854, a segregação dominava o cenário nacional quando o assunto 

era o tratamento destinado para pessoas com deficiência. Lanna Júnior (2011) aponta 

que todo indivíduo que apresentasse qualquer anormalidade (situação que fugisse as 

condições consideradas como normais pela sociedade brasileira) era retirado do 

convívio social, sendo encaminhado para instituições de tratamento, completamente 

reclusas. Exemplos de instituições de reclusão eram os manicômios, destinados para 

o tratamento de alienados, que eram utilizados para acomodar as pessoas que 

apresentavam qualquer tipo de deficiência. 

Lanna Júnior (2011) aponta como marco do período imperial o Decreto n° 82, 

de 18 de julho de 1841, assinado por Dom Pedro II, em que determinava a fundação 

do primeiro hospital “destinado privativamente para o tratamento de alienados”, o 

Hospício Dom Pedro II, que estava vinculado à Santa Casa de Misericórdia, no Rio de 

janeiro, porém este iniciou as operações apenas em 1852. 

Fica evidente o caráter excludente e segregador que era empregado para o 

tratamento de pessoas com deficiência, consideradas como anormais e alienadas, 

alocadas em manicômios e clínicas restritas, sem manter contato com a sociedade 

em geral. 

As primeiras instituições voltadas para o ensino de pessoas com deficiência 

partem do interesse de Huet, surdo francês que chega ao Brasil. Segundo Rocha 

(2010), ele inicia a criação de estabelecimentos de ensino para pessoas surdas, com 

destaque para o Collegio de Madame de Vassimon, mais tarde denominado como 

Collegio Luís Antonio Vassimon, que focava no atendimento a meninas, que funcionou 

de 1844 a 1861. 

Rocha (2010) ainda destaca outras 2 instituições ligadas diretamente a Huet, 

o Collegio Francez de Huet e o Collegio de Surdos-Mudos. Ambos, dirigidos por Huet, 

acabaram encerrando suas atividades antes do início da década de 1860. 

De 1854 até 1956 o panorama passa a ter modificações, em que 

predominavam no Brasil instituições e clínicas para o atendimento de alunos com 

deficiências e dificuldades de aprendizagem tendo caráter privado, sendo estas 

instituições filantrópicas ou não. Mantoan (2003) destaca nesse período a criação do 
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Instituto dos Meninos Cegos, criado em 1854 no Rio de Janeiro. Atualmente chamado 

de Instituto Benjamim Constant, em homenagem ao seu terceiro diretor, continua 

sendo referência na educação para deficientes visuais. 

Carvalho e Nóbrega (2015) apontam que nesse período, o grande marco 

inclusivo foi a criação do Instituto de Surdos-Mudos, hoje atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdos - INES, fundado em 26 de setembro de 1857, pelo professor 

surdo francês Huet, que veio ao Brasil convidado pelo Imperador D. Pedro II para 

trabalhar na educação de surdos. O ensino era realizado por meio da junção entre a 

oralidade e a escrita, no qual o principal objetivo era de oralizar os deficientes 

auditivos. A partir do desenvolvimento dos cursos implantados por Huet acontece o 

contato inicial dos alunos com a língua francesa de sinais. 

A atuação do INES no Brasil continua sendo referência na educação de 

surdos, mas até a década de 90 era considerado por vários profissionais como o único 

local capaz de realizar a educação dos surdos no país, sendo inclusive, o local em 

que foi desenvolvida a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), instituída no Brasil a 

partir da lei 4875/98 para ser oficializada como língua para deficientes auditivos no 

país, sendo estabelecida com a lei 10.436 de 2002. 

Até 1956 o Estado não promove novas ações visando o atendimento 

educacional para pessoas com deficiência, ficando restrito aos casos dos deficientes 

visuais e auditivos, ocorrendo uma modesta expansão dos institutos já existentes para 

outras cidades. Lanna Junior (2011) aponta que ocupando a lacuna deixada pelo 

Estado, surgem organizações da sociedade civil que visam atender as pessoas com 

deficiência, destacando a Sociedade Pestalozzi, em 1932, e as Associações de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954, que ainda ganha força após o surto de 

poliomielite que assola o Brasil na década de 50, fazendo com que a sociedade se 

volte para a formação de centros de reabilitação física para atendimento das pessoas 

acometidas pela poliomielite. 

A criação da sociedade Pestalozzi acabou dando início, segundo Lanna Júnior 

(2011), ao movimento denominado por “Pestalozziano”, tendo como base as ideias do 

pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, sendo criado em 1926 o Instituto 

Pestalozzi em Canoas, na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mesmo após 

sua criação, a Sociedade Pestalozzi ganha impulso a partir da chegada de Helena 

Antipoff, psicóloga e educadora russa que vem para trabalhar na Escola de 

Aperfeiçoamento de Belo Horizonte. 
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O trabalho de Antipoff com os deficientes intelectuais, chamados na época de 

doentes mentais ou pessoas com retardo mental, teve grande destaque, sendo uma 

referência sua o uso do termo excepcional, utilizado durante anos para caracterizar 

pessoas com esse tipo de deficiência. Seu trabalho foi ainda responsável pela 

ampliação da Sociedade Pestalozzi no Brasil, culminando com a criação da 

organização em outras cidades, como: Belo Horizonte (1932), Rio de Janeiro (1948) 

e São Paulo (1952), sendo em 1970 criada a Federação Nacional das Sociedades 

Pestalozzi (FENASP). Esse movimento apenas se fortaleceu, resultando em sua 

grande expansão, no qual atualmente existem 150 Sociedades Pestalozzi espalhadas 

pelo país. 

As APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, foram criadas 

em 1954, no Rio de Janeiro, por meio da iniciativa da mãe de um deficiente intelectual, 

Beatrice Bemis. O estabelecimento da APAE teve grande apoio da Fundação 

Pestalozzi, até o movimento de crescimento das APAEs estar bem fundamentado, 

chegando à criação da FENAPAES (Federação Nacional das APAES), reunindo mais 

de 2 mil unidades espalhadas por todo o território nacional. Lanna Júnior (2011) 

denomina esse movimento como “Apaeano” destacando sua grande importância para 

o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências. 

Outras instituições de cunho privado vão sendo criadas no Brasil, visando a 

potencialização do crescimento do atendimento para pessoas com deficiência, tendo 

destaque a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência) criada em 

1950, o IBR (Instituto Baiano de Reabilitação) criado em 1956 em Salvador, e a AFR 

(Associação Fluminense de Reabilitação) de Niterói, fundada em 1958. A criação 

dessas instituições vem corroborar a classificação proposta por Mantoan (2003) de 

que em seu início, o atendimento para pessoas com deficiência estava restrito a 

instituições privadas e filantrópicas, que buscavam garantir melhor atendimento, 

porém, permaneciam mantendo seus alunos separados dos demais alunos, 

considerados como normais pela sociedade em geral, não rompendo com o padrão 

estabelecido ainda no período imperial. 

A preocupação e discussões acerca da inclusão de alunos com deficiência no 

ensino regular brasileiro tem início fora do Brasil. Segundo Porto (2014), as primeiras 

discussões a respeito da inclusão surgem nos países escandinavos durante a década 

de 1950, acompanhados de perto por movimentos nos Estados Unidos na década de 

1960, como o ‘Mainstreaming’. Para Omote (1999) apenas na década de 70 inicia-se 
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no Brasil um movimento que incita preocupação, ainda que tímida, para ofertar alguns 

serviços públicos voltados para a inclusão, a princípio com as salas especiais, que 

eram ambientes dentro das escolas regulares para atender os alunos com deficiência, 

embora que estas salas ainda fossem segregadas das salas regulares, uma vez que 

não havia contato entre os ambientes. 

O avanço para a educação inclusiva no Brasil se consolida a partir da década 

de 80. Em 1986 o termo atendimento educacional especializado passa a ser adotado 

após a resolução da Portaria 69/86 que propõe a integração dos alunos com 

deficiência no ensino regular. A Constituição Federal que fora promulgada em 1988 

vem em consonância com a Portaria 69/86, estabelecendo que o Atendimento 

Educacional Especializado deveria ser ofertado para os alunos e ainda, coloca que 

deve preferencialmente ser ofertado em escolas de ensino regular. Por meio de seu 

artigo de número 205, em que a educação é colocada como direito de todos, sendo 

dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, assim 

como seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de 

trabalho, tendo no artigo 208 a garantia do acesso aos estudantes com deficiência, 

assegurando o direito ao atendimento educacional especializado 

A partir desse período a educação inclusiva no Brasil passa a ter maior 

destaque e atenção, também motivada pelo fim da Ditadura Militar, o que passa a 

fomentar novo olhar para a educação nacional como um todo. Lanna Júnior (2011) 

aponta que o período compreendido pela ditadura no Brasil dificultou o processo de 

crescimento do atendimento educacional para as pessoas com deficiência, uma vez 

que com a ditadura, os movimentos sociais que lutavam pela inclusão acabaram 

sendo silenciados pelo autoritarismo vigente no país. 

Para Lanna Júnior (2011) o fim da ditadura marca a ascensão dos movimentos 

sociais, com destaque para o Movimento Político das Pessoas com Deficiência, que 

começa a ter maior articulação dentro do cenário político e social dentro do país, 

contribuindo para a elaboração da Constituição em 1988 e de olhar aberto para o 

atendimento para as pessoas com deficiência, por meio do estabelecimento da 

Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, que pressionou a esfera 

política para a criação de políticas públicas para a inclusão, sendo ainda fortalecidas 

com a decisão da ONU em declarar o ano de 1981 como o “Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes”, trazendo os problemas enfrentados pelos deficientes ao centro 

dos debates internacionais, enriquecendo as discussões também no Brasil. 
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Porto (2014) afirma que a partir de então a política do atendimento 

educacional especializado no Brasil passa a receber influência de organismos e 

acordos internacionais, em que eram tomadas decisões que norteavam os rumos da 

educação inclusiva em âmbito mundial. 

Um dos primeiros acordos a serem discutidos internacionalmente é a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 em Jomtien na 

Tailândia, que justamente reforça a universalidade e pluralidade da educação, que 

deveria ser integradora e inclusiva, sem deixar de lado qualquer indivíduo. Em 1993, 

na cidade de Nova Deli na Índia, é elaborada a Declaração de Nova Deli, em que 

corrobora a necessidade expressa de inclusão de todos no sistema educacional 

regular. 

 Em seguida, no ano de 1994, entre os dias 7 e 10 de junho, é elaborada em 

Salamanca na Espanha uma nova Declaração, onde foi realizada a conferência com 

a participação de 88 representantes de países e 25 organizações internacionais, em 

que apenas reforça a necessidade de inclusão dos alunos com deficiência no ensino 

regular, trazendo como novidade o surgimento de um novo termo, as necessidades 

educacionais especiais (NEE), que segundo a Unesco (1994) referem-se a todas as 

crianças ou jovens com necessidades educacionais resultantes de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. A conferência resultou em um documento conhecido 

como Declaração de Salamanca, em que estabelece a educação inclusiva no ensino 

regular como compromisso de todos, devendo ser tratada como prioridade para os 

países que deveria incluir os alunos no ensino regular independente de suas 

diferenças e dificuldades individuais, tendo como objetivo que: 

 

- aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 
capaz de satisfazer a tais necessidades. 
-  escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 
todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das 
crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de 
todo o sistema educacional. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.2) 

 

Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 

9.394 de 1996, em seu artigo 5°, estabelece que o aluno com deficiência possui direito 

de acesso ao ensino, tendo que ser este preferencialmente ofertado em instituições 

de ensino regulares, não deixando os alunos separados. A LDBEN coloca em seus 
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artigos de número 58, 59 e 60 as disposições acerca do atendimento especializado, 

ainda o intitulando como educação especial, em que afirma que os alunos com 

deficiência tem direito de serem incluídos nas classes e escolas regulares, porém, 

tendo atendimento individualizado e especializado sempre que necessário, já a partir 

da educação infantil, de zero a seis anos. 

Os sistemas educacionais deveriam assegurar aos estudantes adaptações de 

currículo, métodos e recursos, professores e profissionais especializados para cada 

deficiência, além de educação especial para o trabalho, com vistas a incluir o aluno 

no mercado de trabalho com condições competitivas para o desenvolvimento de suas 

capacidades, tendo ainda garantia de acesso ao ensino. 

A partir desse momento a educação inclusiva no Brasil tem atenção 

assegurada por lei, porém, segundo Milanesi (2012), desde a LDBEN outros 

documentos e resoluções vão sendo criadas para instituir cada vez mais o 

atendimento educacional especializado. No mesmo ano de 1994 é divulgada a 

Portaria 1.793 que recomendava a disseminação e implantação de cursos de 

graduação e pós-graduação para formação em Educação Especial, com vistas a 

capacitar os profissionais para atender aos alunos com deficiência. 

Os documentos que foram sendo divulgados nos anos seguintes reforçam a 

preocupação com essa inclusão e atendimento especializado para os alunos com 

deficiência, porém segundo Milanesi (2012), com efeito de lei apenas três tratam sobre 

o Atendimento Educacional Especializado, sendo elas: O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, lei 8.069 de 1990, a LDBEN 9.394 de 1996 e a Lei 10.845 de 2004. Ainda 

viria a ser promulgada a Lei 10.436 em 2002 que trata a respeito da LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais). 

As demais modificações e até mesmo recomendações são implantadas por 

meio de decretos e notas técnicas, porém, sem terem se tornado leis. Melo (2008) 

aponta que após o ano de 2003, nos governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

houve, então, a intensificação desses decretos acerca da educação inclusiva. 

Sobre o Atendimento Educacional Especializado, a primeira preocupação 

evidenciada foi com a inclusão de deficientes auditivos. Em 2002, por meio da Lei 

10.436, é reconhecida a LIBRAS como língua oficial para os surdos no Brasil e ainda 

estabelece que os cursos de formação de professores, em todos os níveis existentes, 

deveriam incluir uma disciplina para preparar os professores para a utilização da 

LIBRAS. Ainda é lançado em 2005 o decreto 5.626, que tratava especificamente sobre 
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a educação de deficientes auditivos, colocando que as instituições deveriam garantir 

o acesso desses alunos ao sistema educacional, desde a educação infantil, 

proporcionando inclusão total no sistema regular de ensino. 

A ONU (Organização das Nações Unidas) também elaborou, por meio da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 13 de 

dezembro de 2006, propostas e compromissos a serem implantados pelas suas 

nações integrantes. Composto por 50 artigos, o texto da Convenção versa sobre os 

direitos que devem ser assegurados pelos Estados para o acesso e efetiva inclusão 

da pessoa com deficiência nos mais diversos âmbitos da sociedade, seja em sua vida 

escolar ou no mercado de trabalho, por meio de acordos visando garantias de 

igualdade de acesso e condição para que as pessoas com deficiência possam 

desfrutar da vida sem privações devido a atos discriminatórios ou excludentes 

motivados por sua condição. 

A partir da assinatura do texto da Convenção da ONU em 2006 cresce a 

preocupação com a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular de maneira 

efetiva. Para atender a esse fim, no ano de 2007 são criadas no Brasil por meio de 

decreto as Salas de Recursos Multifuncionais. 

 

2.2 As Salas de Recursos Multifuncionais Segundo as Resoluções 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais foram criadas a partir do Decreto 6.094 

de 24 de abril de 2007 pelo então presidente da república Luís Inácio Lula da Silva, 

implantadas por meio da portaria número 13, estabelecida na mesma data do decreto, 

em que define a Sala de Recursos como espaço organizado com equipamentos de 

informática, ajudas técnicas, materiais pedagógicos e mobiliários adaptados, para 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos que necessitarem. 

A preocupação da criação desses espaços especializados surge com o Plano 

de Metas intitulado “Compromisso Todos pela Educação”, contido no mesmo decreto 

6.094/07, que traz em seu artigo 2 inciso IX a seguinte proposta: “garantir o acesso e 

permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes 

comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas” 

(Brasil, 2007, p.2). 

Com a implantação das Salas de Recurso Multifuncionais esperava-se 

alcançar maior sucesso na inclusão de alunos com deficiência nas classes de ensino 
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regular, no qual por meio do apoio especializado que receberiam nas Salas de 

Recurso, estes alunos poderiam estudar nas classes regulares promovendo assim 

sua efetiva inclusão. 

Em 2007 foi ainda publicado um edital, que consistiu numa chamada pública 

para selecionar projetos de Estados e Municípios para implantação de Salas de 

Recursos para atendimento a necessidades educacionais especiais de alunos, em 

que ocorreria a distribuição de equipamentos e materiais para implantação das salas 

de recursos multifuncionais nas escolas públicas pelo Brasil. 

Nesse edital estava disposto como deveria ser o funcionamento das salas de 

recursos, em que estabelecia que o objetivo do programa era atender as escolas de 

ensino regular que continham matrículas de alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento ou superdotação. O atendimento seria dividido em dois 

tipos, sendo em Salas de Tipo I e Salas de Tipo II. 

Cada sala deveria contar com os seguintes materiais: 

Microcomputadores 

Scanners 

Impressora a laser 

Televisor 

Aparelho de DVD 

Fones de Ouvido 

Jogos Pedagógicos 

Brinquedos 

Teclado Adaptado 

Mouse Adaptado 

Mesas Redondas com Cadeiras 

Mesas e Cadeiras para Computador 

Armário 

Mesa para Impressora 

Quadro Melânico 

Quadro 1 - Lista de Itens da Sala Tipo I  

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/csPXbU> Acesso em 27 abr. 2018  
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Microcomputadores 

Scanners 

Impressora a laser 

Televisor 

Aparelho de DVD 

Fones de Ouvido 

Jogos Pedagógicos 

Brinquedos 

Teclado Adaptado 

Mouse Adaptado 

Mesas Redondas com Cadeiras 

Mesas e Cadeiras para Computador 

Armário 

Mesa para Impressora 

Quadro Melânico 

Impressora Braille 

Máquina de Escrever em Braille 

Calculadora Sonora 

Lupas 

Regletes 

Punção 

Soroban 

Guia de Assinatura 

Bengala Dobrável 

Globo Terrestre Adaptado 

Caderno com Pauta Ampliada 

Kit de Desenho Geométrico 

Prancheta para Leitura 

Papel Gramatura 

Quadro 2 - Lista de Itens da Sala Tipo II  

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/csPXbU> Acesso em 27 abr. 2018  
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A proposta de implantação das salas de recursos previa que com o suporte 

oferecido pelos recursos disponibilizados pelo governo, o atendimento educacional 

especializado fosse potencializado com as salas de recursos tornando possível incluir 

os alunos com deficiência em instituições de ensino regulares. O repasse dos recursos 

foi realizado, porém não há manutenção em muitos dos equipamentos, além da falta 

de capacitação para os professores que atuam nessas salas, reduzindo a eficácia do 

programa. 

Outros documentos oficiais trouxeram regulamentações e orientações para o 

funcionamento das salas de recursos, sendo eles: O Decreto nº 6.571/2008, a 

Resolução nº 4/2009, o Parecer nº 13/2009, Decreto nº 7.611/2011, nota técnica 

nº11/2010 e ainda em outros documentos como o Manual de Orientação: Programa 

de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (2010) e o Documento Orientador 

Programa Implantação Salas de Recursos Multifuncionais (2012). 

Milanesi (2012) destaca que todas essas orientações buscavam frisar que 

com a implantação das salas de recursos, seria deixada de lado a segregação dos 

alunos com deficiência para que se promovesse a efetiva inclusão destes alunos no 

ensino regular.  

Segundo o Documento Orientador do Programa Implantação Salas de 

Recursos Multifuncionais, após implantadas, estas deveriam atender anexas às 

instituições de ensino regular os alunos classificados como: 

 
Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem ter obstruída sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade;  
Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação e/ou estereotipias 
motoras. Fazem parte dessa definição estudantes com autismo infantil, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância;  
Estudantes com altas habilidades ou superdotação: aqueles que apresentam 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2012, p. 7) 

  

As salas de Tipo I poderiam receber todos os alunos que apresentassem 

necessidades educacionais especiais, enquanto que, as salas de Tipo II estariam 

aptas para receberem também deficientes visuais, com recursos apropriados e 

específicos para esses alunos. 
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O documento ainda estipulava que os alunos deveriam estar matriculados na 

própria escola, que deveria ainda oficializar em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) 

o Atendimento Educacional Especializado a nível de Sala de Recursos, tendo 

professores habilitados para trabalhar com a Educação Especial. Entre outros 

requisitos que a escola deveria atender, estava o de proporcionar formação 

continuada para toda a equipe e comunidade escolar, tendo ainda forte relação com 

a família para que o trabalho desenvolvido na sala de recursos tivesse resultados 

efetivos. 

Alguns dos requisitos estipulados, como a formação continuada, são deixados 

de lado, uma vez que, os estabelecimentos de ensino e, no caso do Paraná, a 

Secretaria de Educação não ofertam oportunidades de formação continuada aos 

professores das salas de recursos, devendo eles mesmos buscarem tal formação. 

Esses requisitos para a implantação das salas de recursos estão baseados 

na Política Nacional de Educação Especial dentro da Perspectiva da Educação 

Inclusiva, lançada em 2008 pelo Ministério da Educação com a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC/SECADI). 

Nessa Política Nacional reforça-se a posição de superar as barreiras que 

existiam entre o ensino segregador focado numa divisão de normalidade e 

anormalidade, para abrir-se à inclusão de alunos com deficiência nas instituições de 

ensino, sem divisão, mas sim, com atendimento especializado para atender a esses 

alunos. 

A inclusão de alunos com deficiência não é exclusividade do decreto 6.094/07, 

mas está presente em outros documentos oficiais brasileiros, como na Constituição 

Federal de 1988 que define, em seu artigo de número 205, que a educação é direito 

de todos, sendo dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, assim como seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

mercado de trabalho, tendo no artigo 208 a garantia do acesso aos estudantes com 

deficiência, assegurando o direito ao atendimento educacional especializado. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituída a partir da Lei 

9.394 de 20 de dezembro de 1996, coloca em seus artigos de número 58, 59 e 60 as 

disposições acerca do atendimento especializado, ainda o intitulando como educação 

especial, no qual afirma que os alunos com deficiência têm direito de serem incluídos 

nas classes e escolas regulares, porém, tendo atendimento individualizado e 
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especializado sempre que necessário, já a partir da educação infantil, de zero a seis 

anos. 

Os sistemas educacionais deveriam assegurar aos estudantes adaptações de 

currículo, métodos e recursos, professores e profissionais especializados para cada 

deficiência, além de educação especial para o trabalho, com vistas a incluir o aluno 

no mercado de trabalho com condições competitivas para o desenvolvimento de suas 

capacidades, tendo ainda garantia de acesso ao ensino. 

A ONU também elaborou por meio da Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, realizada em 13 de dezembro de 2006, nova série de 

propostas e compromissos a serem implantados pelas suas nações integrantes. 

Composto por 50 artigos. O texto da Convenção versa sobre os direitos que devem 

ser assegurados pelos Estados para o acesso e efetiva inclusão da pessoa com 

deficiência nos mais diversos âmbitos da sociedade, seja em sua vida escolar ou no 

mercado de trabalho, por meio de acordos visando garantias de igualdade de acesso 

e condição para que as pessoas com deficiência possam desfrutar da vida sem 

privações devido a atos discriminatórios ou excludentes motivados por sua condição. 

O que pode se inferir a partir da análise de tais propostas documentais é que 

a implantação das salas de recursos multifuncionais no Brasil vem para suprir a 

carência no tocante ao atendimento das exigências e compromissos assumidos pelo 

país ao concordar com o texto da Convenção da ONU, fazendo-se necessária a 

mudança de postura na condução dos alunos com deficiência para o ambiente escolar 

inclusivo e plural. 

A partir da criação das Salas de Recursos Multifuncionais e da ampliação das 

políticas inclusivas, o número de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais tem crescido consideravelmente. Segundo levantamento do 

MEC/SECADI pelo censo escolar, no ano de 2013, existiam 843.342 matrículas de 

alunos com deficiência na educação brasileira, sendo que destes alunos, 648.921 

estavam matriculados em escolas de ensino regular. Se for feita comparação com o 

ano de 1998 verifica-se o crescimento de cerca de 1.377%, quando em 1998 haviam 

43.923 estudantes, para 648.921 em 2013. 

Com os dados fornecidos pelo Ministério da Educação fica evidente que a 

crescente preocupação com a criação de políticas públicas voltadas para inclusão de 

alunos com deficiência no ensino regular tem surtido efeito no aumento do número de 

alunos matriculados e atendidos pelo sistema de ensino regular, ainda, segundo Porto 
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(2014), conseguem ser assistidos pelas salas de recursos, que têm se configurado em 

importantes recursos para a inclusão dentro do sistema educacional brasileiro. 

Cada Estado recebeu as portarias e editais publicados pelo Governo Federal 

por meio do Ministério da Educação e elaborou suas propostas e instruções 

normativas para criação das Salas de Recursos Multifuncionais. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, analisamos especificamente a criação e documentos 

normativos das Salas de Recursos no Estado do Paraná. 

 

2.3 As Salas de Recursos Multifuncionais no Paraná 

 

No Estado do Paraná o Atendimento Educacional Especializado foi 

organizado em Salas de Recursos a partir da Deliberação 02/2003, aprovada em 

junho pelo Conselho Estadual de Educação, que instituía que o atendimento especial 

deveria ser feito a partir das Necessidades Educacionais Especiais dos alunos. 

Por meio da regulamentação do atendimento especializado, o Conselho 

Estadual de Educação esperava assegurar educação de qualidade a todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais, distribuídos em todas as etapas da 

educação básica, suplementando e complementando a formação de todos os alunos 

com necessidades especiais matriculados no ensino regular da educação 

paranaense, oferecendo formação indispensável para o exercício da cidadania. 

Para poder ofertar o atendimento especializado, o Estado efetuou a 

contratação de profissionais formados em Educação Especial por meio de concurso 

público realizado no ano de 2004. O concurso visou contratar profissionais 

especializados para o estabelecimento do atendimento a partir da oferta de: 

- Professor com habilitação ou especialização em Educação Especial 

- Professor – intérprete  

- Professor itinerante  

- Professor de apoio permanente em sala de aula 

- Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras  

- Recursos técnicos, tecnológicos, físicos e materiais específicos  

- Salas de Recursos  

- Centros de Atendimento Especializado 

Para possibilitar o funcionamento destes serviços, a Deliberação 02/2003 

previa que o Estado poderia executar parcerias e convênios com Prefeituras, 
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Municípios, Instituições de Ensino ou Organizações Não-Governamentais, nas áreas 

de educação, saúde, assistência social, trabalho, transporte, esporte, lazer e outros, 

incluindo apoio e orientação à família, à comunidade e à escola. 

No caso das Salas de Recursos, a deliberação instituía-a como:  

 
Sala de Recursos: serviço de natureza pedagógica, desenvolvido por professor 
habilitado ou especializado em educação especial, suplementa (no caso dos 
superdotados) e complementa (para os demais alunos) o atendimento 
educacional realizado em classes comuns da educação básica. Esse serviço 
realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos 
pedagógicos adequados as necessidades educacionais especiais dos alunos, 
podendo-se estender a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista 
esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, 
para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais 
semelhantes, em horário diferente daquele em que frequentam a classe comum 
(PARANÁ, 2003, p. 20). 

 

De todos os atendimentos ofertados, a Sala de Recursos teve grande atenção 

do Conselho Estadual de Educação, sendo alvo de mudanças estruturais e de 

nomenclatura. Já no ano seguinte passa a ser denominada de Sala de Recursos - 

área da deficiência mental e distúrbios de aprendizagem (Instrução nº 05/2004 - 

SEED/SUED). 

Essas modificações voltam a ser executadas em 2008, quando as salas são 

divididas por tipo, alterando também sua nomenclatura, sendo ajustada pela Instrução 

nº 12/2008 - SUED/SEED para Sala de Recursos - área dos transtornos globais do 

desenvolvimento, por meio da Instrução nº 13/2008 - SUED/SEED para Sala de 

Recursos - área da deficiência mental/intelectual e/ou transtornos funcionais 

específicos, e ainda, pela Instrução nº 16/2008 - SUED/SEED para Sala de Recursos 

- área de altas habilidades/superdotação. 

As Salas de Recursos no Paraná seguiram por meio dessas instruções 

normativas seu atendimento. Porém a partir de 2011 é lançado pelo Ministério da 

Educação o conjunto de orientações de políticas públicas inclusivas, organizando a 

nova legislação em âmbito federal. Seguindo as novas orientações, por meio da 

Instrução n° 016/2011 – SUED/SEED, o Estado do Paraná modifica o funcionamento 

das Salas de Recursos, transformando-as em Salas de Recursos Multifuncionais 

separadas por tipo, sendo eles Tipo I e Tipo II. Inicialmente no Paraná foram 

implantadas as Salas de Tipo I. 

Segundo a Instrução n° 016/2011 – SUED/SEED, as Salas de Recursos 

Multifuncionais de Tipo I, seriam implantadas na Educação Básica visando ofertar 

Atendimento Educacional Especializado pedagógico que complementasse a 
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escolarização de alunos que apresentam deficiências intelectual, física e 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos, que estivessem matriculados nas classes de ensino regular nas escolas 

públicas do Paraná. 

Segundo essa instrução, as Salas de Recursos Multifuncionais deveriam ter 

como objetivo de ação pedagógica: “trabalhar o desenvolvimento de processos 

educativos que favoreçam a atividade cognitiva (áreas do desenvolvimento) e os 

conteúdos defasados dos anos iniciais, principalmente de leitura, escrita e conceitos 

matemáticos.” (PARANÁ, 2011, p.5). 

Segundo Porto (2014), a partir da publicação do conjunto de orientações de 

políticas públicas inclusivas pelo Ministério da Educação, as principais modificações 

realizadas no trabalho que era desenvolvido pelas Salas de Recursos no Paraná, 

foram quanto ao público-alvo, ao nível de ensino e à denominação empregada. 

No que diz respeito ao público-alvo, a orientação passada pelo MEC, 

transmitida por meio do Manual Orientador para a Implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais, deveriam ser atendidos os alunos com deficiência (intelectual, física 

ou sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Porém, o Estado do Paraná não alterou seu público atendido conforme 

a orientação passada pelo MEC, uma vez que mantiveram em salas separadas os 

alunos que apresentassem altas habilidades ou superdotação, além de que 

mantiveram separados em Centros de Atendimento Especializado alunos com 

deficiência visual ou auditiva. 

Porto (2014) ressalta que o Estado do Paraná adere ao programa para 

Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, porém, mantém sua própria 

legislação, o que garante que particularidades do Atendimento Educacional 

Especializado que já era realizado no Estado permaneçam inalteradas. 

Na legislação própria lançada pelo Estado do Paraná, por meio da Instrução 

n° 016/2011 – SUED/SEED são especificadas as deficiências atendidas pelas Salas 

de Recursos Multifuncionais Tipo I, sendo elas: Deficiência intelectual, deficiência 

física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos. 

Quanto à deficiência intelectual, esta é definida como:  

 
Incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento 
intelectual e no comportamento adaptativo e está expresso nas habilidades 
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práticas, sociais e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de idade” 
(PARANÁ, 2011, p.1) 

 

Além da deficiência intelectual, ainda é especificada a deficiência física 

neuromotora sendo:  

 
Aquela que apresenta comprometimento motor acentuado, decorrente de 
sequelas neurológicas que causam alterações funcionais nos movimentos, na 
coordenação motora e na fala.” (PARANÁ, 2011, p. 2) 

 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento são definidos como:  

 
Alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicose) e transtornos invasivos sem outra 
especificação. (PARANÁ, 2011, p.2) 

 

A outra nomenclatura, que ainda não havia sido utilizada em outras 

regulamentações, de Transtornos Funcionais Específicos, refere-se a funcionalidades 

específicas, próprias do sujeito, que, porém, não comprometem seu desenvolvimento 

intelectual, sendo definidas como:  

 
Um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades 
significativas: na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou 
habilidades matemáticas, na atenção e concentração. (PARANÁ, 2011, p.2). 

 

As especificações referentes ao público-alvo são novamente alteradas, 

havendo atualização dessas informações, a partir da Instrução n° 07/2016 – 

SUED/SEED, de outubro de 2016, reforçando as especificações referentes à 

deficiência intelectual, deficiência física neuromotora e transtornos globais do 

desenvolvimento. Porém quanto aos transtornos funcionais específicos, houve maior 

detalhamento das informações. É acrescentada à definição desses conceitos, a 

especificidade de Distúrbios de aprendizagem, como dislexia, disortografia, disgrafia, 

discalculia e ainda Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

tornando mais clara a compreensão acerca dos transtornos funcionais. 

O funcionamento das Salas de Recursos segundo a Instrução n° 016/2011 – 

SUED/SEED seria de 20 horas aulas semanais, tendo o professor 16 horas aulas em 

trabalho com o aluno e 4 horas para desempenho e planejamento de suas atividades, 

atendendo ao número máximo de 20 alunos, seguindo cronograma estipulado para 

que cada aluno ou grupo de alunos, fosse contemplado com 2 a 4 horas aulas 
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semanais, não extrapolando 2 horas aulas diárias. Esse cronograma poderia ser 

organizado e reorganizado conforme a necessidade dos alunos, assim como ser 

alterado de acordo com as necessidades de atendimento segundo anuência da 

direção escolar. Quanto a essa instrução não houve alteração na Instrução n° 07/2016 

– SUED/SEED. 

A última atualização feita na dinâmica organizacional das Salas de Recursos 

no Paraná foi por meio dessa instrução, a partir dela analisamos seu funcionamento 

e organização. Todos os alunos atendidos precisam passar por avaliações antes do 

ingresso no atendimento, segundo a Instrução n° 07/2016 – SUED/SEED, cada 

deficiência atendida apresenta demanda avaliativa. 

Para os alunos que apresentam deficiência intelectual é necessária a 

avaliação pedagógica e psicológica, que deve:  

 
Enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 
produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, 
bem como as áreas do desenvolvimento, considerando as habilidades 
adaptativas, práticas sociais e conceituais, acrescida necessariamente de 
parecer psicológico com o diagnóstico da deficiência. (PARANÁ, 2016, p.3). 

 

Nos casos de deficiência física neuromotora, a avaliação realizada deve ser 

pedagógica e clínica, com foco voltado à:  

 
Aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, produção 
de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como 
as áreas do desenvolvimento, considerando ainda, a utilização da comunicação 
alternativa para escrita e/ou para fala, recursos de tecnologias assistivas e 
praticas sociais, acrescida de parecer de fisioterapeuta e fonoaudiólogo. 
(PARANÁ, 2016, p.3). 

 

Quanto aos transtornos globais do desenvolvimento, a instrução indica que os 

alunos devem passar por avalição psiquiátrica e pedagógica, visando analisar:  

 
Aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, produção 
de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como 
as áreas do desenvolvimento, acrescida necessariamente por laudo psiquiátrico 
ou neurológico e complementada quando necessário, por parecer psicológico.” 
(PARANÁ, 2016, p.4). 

 

Para os alunos com transtornos funcionais específicos, a avaliação a ser feita 

é pedagógica e clínica-neurológica, dividindo ainda o diagnóstico a ser feito quanto ao 

que o aluno apresenta, em que o aluno com distúrbios de aprendizagem tem a 

avaliação que deve:  
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Enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 
produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, 
bem como as áreas do desenvolvimento, acrescida de parecer de especialista 
em psicopedagogia e/ou fonoaudiológico e complementada quando necessário, 
por psicólogo. (PARANÁ, 2016, p.4) 

  

Quanto aos alunos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH), a avaliação precisa:  

 
Enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 
produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, 
bem como as áreas do desenvolvimento, acrescida de parecer neurológico e/ou 
psiquiátrico e se necessário, por parecer psicológico. (PARANÁ, 2016, p.4). 

 

A matrícula e documentação do estudante nas salas de recursos são de 

responsabilidade da secretaria, que precisa organizar toda a documentação em 

pastas individuais, certificando-se que no histórico escolar do aluno não conste a 

informação de que o aluno frequentou a sala. Todo o plano de ação dentro das salas 

de recursos deve estar vinculado ao Projeto Político Pedagógico da escola, sendo 

parte do contexto escolar. 

No que se refere à frequência, o estudante deve frequentar a sala de recursos 

conforme o cronograma estipulado, necessitando de registro no sistema escolar, 

assim como na sala regular. O atendimento na sala de recursos pode ser cessado se 

forem vencidos os obstáculos à aprendizagem que o aluno apresentava. Outra 

hipótese é de que o aluno e sua família recusem o atendimento das salas de recursos, 

porém, devendo ser ofertado pela escola tal atendimento. 

Ao professor cabe todo o planejamento das ações a serem desenvolvidas, 

assim como a organização da sala, divisão dos grupos de alunos atendidos, 

elaboração de relatórios, acompanhamento da evolução dos alunos, além do contato 

com os professores das salas regulares para verificar o andamento de atividades e 

dificuldades dos alunos. 

O trabalho pedagógico é focado para o desenvolvimento de aprendizados 

essenciais, com destaque para os de Língua Portuguesa e Matemática, visando 

aumentar a autonomia e capacidade do aluno em acompanhar o trabalho 

desenvolvido pelos professores nas salas regulares, podendo ainda desempenhar 

aprendizado colaborativo nas demais áreas e disciplinas ofertadas na escola. 
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2.4 As Pesquisas Brasileiras Sobre as Salas de Recursos Multifuncionais 

 

Mesmo com os esforços para se acelerar a inclusão de alunos com deficiência 

em escolas regulares, as Salas de Recurso Multifuncionais ainda buscam atingir a 

efetividade esperada. Segundo Milanesi (2012) os professores especializados que 

atendem em salas de recursos multifuncionais encontram algumas dificuldades para 

desempenhar seu trabalho, destacando que uma das grandes dificuldades é que as 

escolas não estão preparadas para se tornarem ambientes inclusivos, seja devido a 

seu currículo que não compreende o contexto inclusivo ou até mesmo por limitações 

estruturais, tendo na sala de recursos um ambiente segregado dos demais. 

Milanesi (2012) ainda aponta que pelo fato das salas de recursos englobarem 

alunos com múltiplos tipos de deficiências, desde deficiências físicas até intelectuais, 

os professores não conseguem atender as especificidades necessárias para cada 

aluno, ou então, desenvolver o trabalho com maior eficiência para o crescimento das 

funções cognitivas do aluno. 

Para Porto (2014) a falta de conhecimento dos outros profissionais da escola, 

sobre o trabalho desenvolvido nas salas de recursos, atrapalha a eficiência e 

continuidade do trabalho com os alunos nas salas regulares. O que se percebe é que 

há distanciamento entre os professores das salas regulares, com os que atuam em 

salas de recursos, não compreendendo a importância do trabalho e ainda, não 

conhecendo o que é desenvolvido. 

Porto (2014) ainda destaca que a própria equipe pedagógica das escolas não 

consegue auxiliar para que haja proximidade entre os profissionais da escola com a 

sala de recursos. Além disso, ainda não conseguem auxiliar o próprio trabalho 

desenvolvido pelos professores especializados, uma vez que não possuem 

conhecimento técnico e segurança para avaliar e interferir no trabalho desenvolvido 

nas salas de recursos, o que torna importante o investimento em formação continuada 

para a equipe pedagógica ter maior subsídio para trabalhar com as salas de recursos. 

Além da equipe pedagógica não ter conhecimento específico para o trabalho 

com as salas de recursos, segundo Porto (2014), isso dificulta o processo de seleção 

dos alunos para serem encaminhados para o Atendimento Educacional Especializado. 

Roveder (2015) analisa a motivação dos alunos nas salas de recursos perante 

o trabalho desenvolvido, apontando que muitas das técnicas desenvolvidas não 

conseguem atrair os alunos para frequentar e executar os exercícios propostos pelas 
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professoras, no qual os alunos apontam que esperavam encontrar a possibilidade 

maior de interação e uso de recursos digitais para suas atividades. 

Melo (2008) aponta que a grande quantidade de alunos atendidos nas salas 

de recursos também dificulta a elaboração do parecer técnico acerca do 

desenvolvimento dos alunos, sendo elaborados pareceres genéricos, ou ainda, não 

sendo elaborados, impossibilitando maior aproveitamento das atividades 

desenvolvidas nas salas de recursos. 

A estrutura física e recursos disponíveis para o atendimento nas salas de 

recursos são apontados como dificuldades por Porto (2014), Flóro (2016) e Milanesi 

(2012), em que a falta de recursos e a estrutura precária, acaba por prejudicar o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos, limitando as possibilidades a serem 

exploradas pelos professores especializados. 

Mesmo com os problemas levantados, existem pontos importantes e positivos 

a serem levantados, uma vez que a realidade da inclusão das salas de recursos 

multifuncionais modifica o panorama da educação inclusiva no Brasil. Para Porto 

(2014) as salas de recursos são o passo inicial para efetiva inclusão, em que os alunos 

com deficiência passam a frequentar os mesmos espaços dos demais alunos do 

ensino regular. 

Porto (2014) além de considerar a importância desse processo inclusivo de 

frequentar os mesmos ambientes, ressalta a contribuição para o processo de melhora 

da autoestima e relações afetivas sociais dos alunos com deficiência, além do maior 

olhar e importância dados para o atendimento especializado em âmbito escolar. 

Melo (2008) afirma que o currículo desenvolvido nas salas de recursos ainda 

encontra-se distante daquele praticado nas salas regulares. Mesmo com o 

distanciamento, o trabalho desenvolvido pelas salas de recursos, se caracteriza como 

importante para a evolução da inclusão no Brasil, que se encontra em processo 

crescente. 

Ainda a respeito do currículo desenvolvido pelas salas de recursos, Flóro 

(2016) destaca que desde a criação da legislação norteadora para o processo de 

desenvolvimento do trabalho nas Salas de Recursos, nunca houve preocupação de 

interligar ou ao menos aproximar o currículo escolar com o desenvolvido no 

atendimento das salas de recursos, o que acaba limitando seu campo de ação. 

Flóro (2016) ainda destaca que sempre houve grande direcionamento para a 

capacitação dos alunos atendidos pelas Salas de Recursos, para seu 
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desenvolvimento em Língua Portuguesa, colocando em detrimento as demais 

disciplinas estudadas pelo aluno: 

 

(...) notou-se que todas as professoras especializadas privilegiavam as 
competências e habilidades que convergiam com conteúdos de alfabetização 
e/ou aprimoramento da leitura a escrita, uma vez que, para elas, era um tipo de 
conhecimento indispensável à aquisição de outros saberes. Pontua-se, também, 
que o ensino de conteúdos baseados na lógica da especialização em disciplinas 
está descartado no contexto das SRM. (Flóro, 2016, p.255) 

 

Melo (2008) apresenta ainda os resultados de suas observações, destacando 

que as atividades desenvolvidas com os alunos, pouco ou em nada, levam em 

consideração o currículo ou série dos estudantes para a sua aplicação, sendo por 

vezes atividades preparadas para faixa etária diferente da realmente aplicada, ou 

ainda, com a adaptação curricular longe do que o aluno está utilizando no momento. 

Flóro (2016) destaca ainda que o fato das atividades serem generalizadas e 

aplicadas a todos os alunos atrapalha o desenvolvimento de atendimento voltado para 

a superação das limitações dos alunos, uma vez que, nem sempre atinge as 

competências necessárias para tal finalidade. 

Zuqui (2013) constatou em sua pesquisa que os professores das salas de 

recursos, muitas vezes, se mostram preocupados com a questão do currículo e com 

sua aproximação com a classe regular, porém, além de não possuírem a capacitação 

necessária para a apreensão de determinados conceitos necessários, não encontram 

trabalho colaborativo com seus colegas das salas regulares, o que acaba auxiliando 

no distanciamento entre o trabalho realizado nas duas salas. 

Omodei (2013) afirma que o programa de implantação das Salas de Recursos 

é um passo importante para a inclusão escolar no Brasil, sendo apontado como o 

“carro chefe” das ações do Atendimento Educacional Especializado. Porém, não deve 

este ser encarado como o único responsável isolado pela inclusão. 

Moscardini (2011) reafirma que o sucesso do Atendimento Educacional 

Especializado deve partir da junção das ações e preocupação de todos os agentes da 

educação, não bastando ser praticado apenas pelos professores ligados à educação 

especial: 

 

(...)  a SRM e o AEE não podem ser entendidos como o foco central da inclusão, 
nem serem compreendidos como um sistema paralelo à escolarização comum. 
E menos ainda como uma saída para a aprendizagem, deixando a cargo do 
professor especialista a responsabilidade de sucesso ou não desse EPAEE em 
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relação à aprendizagem e a inclusão, dispensando o docente da classe comum 
de qualquer responsabilidade. (OMODEI, 2013, p.141) 

 

A respeito da relação dos professores das salas regulares com os professores 

das salas de recursos e seu envolvimento com o trabalho desenvolvido com os alunos, 

Luna (2015) constatou que muitos professores das salas regulares, não entendem o 

trabalho desenvolvido nas salas de recursos, tendo envolvimento tímido, o que acaba 

prejudicando melhor aproveitamento na inclusão dos alunos no ensino regular. 

Mendes, Silva e Pletsch (2011), Bedaque (2011) e Mascaro (2017) ainda 

levantam que entre as grandes dificuldades para o desenvolvimento pleno do trabalho 

inclusivo a partir das salas de recursos, destacando a falta de integração do trabalho 

nas salas de recursos com as demais atividades da escola (conselho de classe, 

planejamento, trabalho pedagógico), invisibilidade da sala de recursos dentro do 

projeto pedagógico da escola e, dificuldade dos docentes de atender a multiplicidade 

de deficiências e necessidades específicas dos alunos. 

A partir desse levantamento, é possível verificar que as pesquisas realizadas 

na área reforçam a importância do trabalho das salas de recursos, porém deixam claro 

que existem problemas a serem enfrentados no cotidiano destas salas de recursos 

para que seu atendimento seja aprimorado. Mapear estes problemas e identificar 

meios para sua superação, são necessários nesse âmbito.  

Existem muito mais fatores que limitam o trabalho dos professores das salas 

de recursos, do que fatores que contribuem para que seu trabalho seja um sucesso, 

fazendo com que o professor não consiga desenvolver o trabalho inclusivo visando 

uma maior efetividade na inclusão dos alunos na sala regular. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para nortear o processo foi realizada revisão bibliográfica sobre as obras e 

autores que trabalham com a educação na perspectiva inclusiva e com as Salas de 

Recursos Multifuncionais. Segundo Gil (2010), a revisão é o momento inicial de busca 

de fontes e fundamentações acerca do tema trabalhado, para conhecer as 

abordagens que já foram utilizadas e estruturar a pesquisa a ser realizada. A fim de 

encontrar os estudos já realizados acerca da educação inclusiva e Salas de Recursos 

Multifuncionais, foram utilizadas plataformas de busca como os Repositórios de 

Universidades e Programas de Pós Graduação em Educação, com destaque para 

Unesp, UFSC, USP, UFSCAR, UEL, dentre outras instituições com ênfase em linhas 

de pesquisa acerca da educação inclusiva, além da plataforma Google Acadêmico, 

tendo como palavras-chave: Educação Inclusiva e Salas de Recursos.  

O levantamento foi realizado durante os meses de novembro de 2017 a março 

de 2018, sendo que as pesquisas encontradas foram selecionadas por meio de 

análise inicial, pelos objetivos de pesquisa, focando em trabalhos que buscaram 

analisar o funcionamento e contribuição das Salas de Recursos para a efetivação da 

Educação Inclusiva. 

A partir desse processo foram encontradas 13 dissertações de mestrado, 3 

teses de doutorado e 9 artigos, divididos a partir da análise inicial tendo a seguinte 

configuração quanto à Sala de Recursos:  

 

Sobre a SRM 

Tipo 1 

Sobre a SRM 

Tipo 2 

8 dissertações 5 dissertações 

2 teses 1 tese 

6 artigos 3 artigos 

Quadro 3 – Pesquisas sobre a Sala de Recursos  

Fonte: Autoria própria 

 

Foram então encontradas 16 pesquisas acerca da Sala de Recursos 

Multifuncionais de Tipo 1, sendo ainda divididas de acordo com o assunto e análise 

desenvolvidas: 

 



 43 

 

Sobre o 

funcionamento 

Sobre a relação 

entre as salas e a 

inclusão 

Sobre o currículo 

e função das 

salas 

3 dissertações 4 dissertações 1 dissertação 

- 2 teses - 

6 artigos 3 artigos - 

Quadro 4 – Temas das pesquisas sobre a Sala de Recursos 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para compreender os processos desenvolvidos pelas Salas de Recursos, 

deu-se andamento a pesquisa documental, que segundo Tozoni Reis (2009), consiste 

em buscar e analisar documentos de cunho histórico, oficial ou institucional. Para tanto 

foram analisados os documentos norteadores do processo de estabelecimentos das 

Salas de Recursos, em âmbito federal e estadual, encontrando Portarias, Decretos e 

Instruções Normativas.  

Para abordar e desenvolver a pesquisa, utilizamos dentre as modalidades de 

pesquisa, a pesquisa de campo, a partir da observação, aplicação de questionários e 

entrevistas com alunos, professores das salas de aula regulares e também das salas 

de recursos. 

A pesquisa de campo foi realizada a partir da Pesquisa-Ação, que segundo 

Thiollent (2011) é definida como: 

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (Thiollent, 
2011, p.20) 

 

Na condução desta pesquisa, o pesquisador esteve presente como 

observador e posteriormente como participante, intervindo no planejamento e 

execução de atividades das professoras dentro das Salas de Recursos, estando ainda 

em contato com os alunos. 

A pesquisa de campo foi realizada em 6 Colégios Públicos Estaduais, situados 

na zona urbana de um município da região dos Campos Gerais no Paraná, analisando 

as Salas de Recursos Multifuncionais tipo I voltadas para alunos do Ensino 

Fundamental II. O município em questão possui 11 Salas de Recursos para alunos do 

Ensino Fundamental, porém, foram analisadas na pesquisa, apenas as Salas que 
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possuem 15 ou mais alunos atendidos, conforme orientação passada pelo Núcleo 

Regional de Educação, visto que, as salas que atendem número reduzido de alunos 

poderiam ter seu funcionamento encerrado, passando a funcionar em conjunto a outro 

Colégio que possua sala com maior frequência de alunos. 

 

3.1 Os instrumentos 

 

Para a coleta de dados foram utilizados questionários aplicados com alunos e 

professores das Salas de Recursos, além dos professores das salas regulares, com 

objetivo de caracterizar os profissionais e alunos participantes, mapear as estratégias 

de funcionamento das Salas de Recursos, assim como a aplicação do produto 

educacional e sua contribuição para o trabalho desenvolvido pelas professoras. Foram 

aplicados ao todo, 104 questionários para os alunos atendidos pelas salas de 

recursos, 6 questionários para as professoras que atuam nas salas de recursos e 9 

questionários para os professores das salas regulares. 

Os questionários foram construídos a partir da observação do pesquisador e 

das pesquisas já realizadas na área, tendo como base os trabalhos desenvolvidos por 

Porto (2014) e Flóro (2016). 

Inicialmente o pesquisador fez observações sobre o funcionamento das Salas 

de Recursos, subsidiando assim a elaboração dos questionários, para verificar as 

percepções visualizadas. O questionário, aplicado para as professoras das Salas de 

Recursos, foi composto por 28 perguntas, que discorriam acerca de assuntos sobre a 

caracterização da sala, dos alunos, do professor, do funcionamento da sala, sobre a 

legislação vigente e a respeito de percepções do professor acerca do trabalho 

desenvolvido. 

Após a aplicação dos questionários e realização das observações, percebeu-

se que não havia nas Salas de Recursos trabalho voltado para o ensino de Geografia, 

contribuindo para o distanciamento entre o trabalho desenvolvido pelas Salas de 

Recursos e as salas regulares, visando tornar possível esse ensino de Geografia. A 

partir disso foi elaborado o roteiro para a realização de entrevistas semiestruturadas, 

com vistas a compreender melhor o processo do trabalho nas salas, sendo realizadas 

com as 6 professoras das salas de recursos e com 9 professores de Geografia das 

salas regulares. 
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Aos nove professores das salas regulares foi aplicado um questionário, 

composto por oito questões abertas e fechadas, buscou compreender a visão que eles 

tinham acerca do trabalho desenvolvido nas salas de recursos, assim como para 

identificar o processo de inclusão desses alunos dentro das salas regulares. Para a 

aplicação do questionário foram selecionados os professores de Geografia de cada 

escola observada pela pesquisa e, que possuíam alunos atendidos pelas professoras 

das salas de recursos participantes da pesquisa. 

Foi então elaborado o produto educacional. Um site1 que reúne conteúdo 

digital voltado para a aprendizagem geográfica por meio de recursos como: vídeos, 

músicas, brincadeiras, jogos e atividades, idealizado para ser utilizado pelos 

professores no momento do planejamento de atividades e pelos alunos na execução 

das atividades dentro do portal, visando a introdução, interação e apreensão dos 

conteúdos para os alunos, subsidiando o professor na transmissão dos conteúdos e 

auxiliando o desenvolvimento cognitivo dos alunos, focando nas dificuldades de 

aprendizagem. 

Após a utilização do site por 34 alunos e 5 professoras das salas de recursos, 

foi ainda aplicado um questionário para análise e avaliação do site. Composto por 22 

questões buscou-se identificar falhas dentro do site, assim como as impressões 

obtidas pelos usuários, com perguntas acerca da navegação, conteúdo e utilidade 

ofertadas pelo sua utilização. 

Por meio deste questionário, pode-se perceber que as cinco professoras que 

participaram da aplicação do produto educacional demonstraram interesse na 

utilização do site, uma vez que, reuniu em um só local os conteúdos e atividades para 

os alunos, auxiliando ainda no processo de planejamento das atividades do professor. 

Quanto aos alunos, houve interesse e procura pelas atividades ofertadas, com 

exercícios de fácil utilização e execução, aumentando o envolvimento dos alunos com 

as atividades propostas pela professora da Sala. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.saberaprender.net 
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3.2 Caracterização dos Locais 

 

3.2.1 Colégio A 

 

O Colégio fica localizado na região central da cidade, tendo fácil acesso para 

os alunos, inclusive recebendo estudantes de outras duas escolas que não possuem 

atendimento de sala de recursos multifuncionais. O espaço destinado para a sala é 

logo na entrada do colégio, tendo amplo espaço, bem arejada e com todo o maquinário 

disposto pela legislação, assim como quadro, livros, jogos pedagógicos, 

computadores, além de materiais escolares em geral. 

A professora é formada em Pedagogia e Matemática, com especialização em 

Educação Especial e vasta experiência em salas de recursos. Faz parte do Quadro 

Próprio de Magistério (QPM) da SEED, o que torna possível a continuidade do 

trabalho que ela desenvolve sempre nesta mesma sala. 

Atende-se 20 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, sendo 9 alunos no período matutino e 11 alunos no período vespertino. Como 

os alunos frequentam a sala em período de contra turno escolar, os de Ensino 

Fundamental são atendidos pela manhã e os do Ensino Médio durante a tarde. 

A maior parte dos alunos apresenta deficiências intelectuais e distúrbios de 

aprendizagem, estando dispostos da seguinte forma:  

 

Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 10 

Deficiência Física Neuromotora 1 

Distúrbios de Aprendizagem 8 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade - TDAH 

1 

Quadro 5 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos  

Fonte: Autoria Própria 

 

A sala é enquadrada no tipo 1, tendo duas professoras que se revezam de 

acordo com o turno. Uma professora atende pela manhã e a outra pela tarde. O 

funcionamento da sala é de segunda a quinta-feira, sendo a sexta-feira o dia em que 
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as professoras não têm vínculo com a escola. Os alunos são divididos em grupos e 

atendidos por 2 horas diárias, duas vezes por semana. 

O grupo atendido pela professora é composto por alunos com distúrbios de 

aprendizagem, sendo formado por três alunos, todos com laudos médicos de dislexia. 

A professora inicia o atendimento recepcionando os alunos na porta da sala, 

perguntando como foi a semana e perguntando se fizeram as atividades propostas na 

aula anterior. Pergunta sobre a medicação, consultas e também sobre o dia a dia nas 

salas de aula regulares. 

Em seguida, a professora entrega aos alunos suas pastas, cada aluno possui 

uma pasta com um portfólio, no qual armazenam seus trabalhos e atividades, 

possuindo a sequência. As atividades são lúdicas e simples, focando em reforçar ou 

retomar aprendizados básicos que se encontram defasados, envolvendo pintura, 

desenho, escrita e pesquisas na internet. 

A atividade proposta inicialmente na aula era para que os alunos 

representassem por meio de desenhos e de um breve texto, como é a sua vizinhança 

e bairro, recortando imagens que ilustrassem os arredores de sua casa. Um dos 

alunos tem bastante dificuldade em explicar a localização de sua casa, não sabendo 

o que é CEP e passando, inclusive, o nome de sua rua de maneira errada, 

necessitando do auxílio da professora para completar a atividade. 

Em seguida, os alunos foram desafiados a pesquisar no Google Maps, a 

localização de suas casas, ficou perceptível que dois dos alunos presentes, têm muita 

dificuldade em utilizar o computador, precisando de ajuda para fazer a pesquisa e até 

mesmo mexer com o hardware do computador, como mouse e teclado. 

Após a conclusão das atividades, os alunos são dispensados para irem 

embora. A professora atua nas salas de recursos, em especial nesse colégio, há cinco 

anos. Ela conta um pouco do funcionamento e diz que a escola dá bastante apoio 

para o trabalho, inclusive comprando todos os materiais necessários. 

Segundo ela, a direção dá apoio e entende a importância do trabalho, mas 

relata que já trabalhou em lugares que não davam apoio e até sabe de colegas que 

têm problemas em outras escolas. Quando a equipe pedagógica nota um aluno com 

dificuldades, logo indica para a família buscar atendimento médico, em busca de um 

diagnóstico e laudo. O maior problema encontrado esse ano foi relacionado à falta dos 

alunos, notando até mesmo que falta motivação e interesse dos alunos em participar, 

além da falta de apoio da família para cobrar do aluno sua frequência, notando que 
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uma parte das famílias não entende o trabalho realizado. A professora relata que os 

alunos são resistentes quanto à participação na sala, inclusive quanto mais velhos, 

menor o envolvimento. 

A maior dificuldade encontrada é referente à capacitação, em que ela destaca 

que a SEED não oferta formações, reuniões, recursos, sugestões ou ainda, algo que 

padronize, de fato, o que deve ser feito na sala. A professora relata ainda, que 

conversa com as outras professoras de sala de recursos da cidade por meio do grupo 

no WhatsApp, mas que sente falta de maior interação com elas mediada pela SEED. 

Ainda diz que por algumas vezes, as professoras se reúnem e pagam do próprio bolso 

por formação, cursos e materiais, já que até na internet há baixa oferta de recursos. 

Segundo ela, a SEED apenas realiza uma reunião com as professoras no início do 

ano letivo, mas que não surte efeitos efetivos em sua prática. 

 

3.2.2 Colégio B 

 

O colégio fica localizado em bairro de periferia no município, dividindo o prédio 

com uma escola municipal que atende as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

cabendo a Escola Estadual ofertar os anos finais do Ensino Fundamental, até o nono 

ano. 

A sala de recursos tem bom espaço, mobiliário adequado, ventilador, ar 

condicionado, câmeras de monitoramento controladas diretamente pela diretora da 

escola da sala de coordenação, conta com vários jogos pedagógicos fornecidos pelo 

MEC (Ministério da Educação), impressora e dois computadores. Porém, ambos não 

funcionam, tendo assim, um notebook cedido pela escola para ser utilizado para 

registro de frequência e utilização com os alunos. Ponto negativo é que a sala é 

compartilhada com o servidor de internet do Colégio, que ocupa parte da sala 

reduzindo seu espaço útil. 

A professora tem vasta experiência, faz parte do Quadro Próprio de Magistério 

do Estado, sendo professora de Língua Portuguesa e, tendo sido a primeira professora 

a trabalhar com Sala de Recursos na cidade. Porém, ela argumenta que em todos os 

anos trabalhando, nota que os resultados não são satisfatórios para o 

desenvolvimento dos alunos nas salas regulares, que as normas estipuladas para o 

funcionamento da sala limitam muito o trabalho do professor, para tanto a professora 
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acaba tomando algumas atitudes a partir de sua percepção e vivência, que segundo 

ela, demonstram resultados mais significativos. 

A direção da escola dá grande apoio para o trabalho desenvolvido na Sala de 

Recursos, dando respaldo à professora e inclusive, cobrando a aproximação entre os 

professores da escola, ou seja, entre os professores da sala regular com a professora 

da sala de recursos. A professora da Sala de Recursos também participa de reuniões 

pedagógicas da escola, com os demais professores, dando dicas e verificando o 

rendimento dos alunos nas provas e atividades. Quando o aluno apresenta dificuldade 

na execução de determinada atividade ou ainda na compreensão de determinado 

conteúdo, a professora da Sala de Recursos busca auxiliar os alunos a partir do que 

foi passado pelo professor da sala regular. Os professores da sala regular comentam 

que o rendimento dos alunos apresenta melhoras no acompanhamento e nos 

resultados a partir da sala de recursos. 

 A Sala de Recursos atende ao todo 15 alunos, divididos de acordo com a 

série em que estão, não de acordo com as deficiências e dificuldades apresentadas, 

dividindo os grupos da seguinte forma: 8 alunos de sexto e sétimo ano, 7 alunos de 

oitavo e nono ano. A maior parte dos alunos apresenta distúrbios de aprendizagem, 

concentrados especialmente em dislexia e discalculia, estando todos dispostos da 

seguinte forma: 

 

Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 1 

Distúrbios de Conduta/Comportamento 3 

Distúrbios de Aprendizagem 7 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade - TDAH 

4 

Quadro 6 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos  

Fonte: Autoria Própria 

 

Os alunos divididos em 2 grupos, são atendidos pela Sala de Recursos, 4 

vezes na semana, tendo 8 horas/aula junto com a professora, todo dia de terça a sexta 

feira, extrapolando assim o disposto na resolução da Sala de Recursos, de 4 

horas/aula semanais. 
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O primeiro grupo do colégio B atendido é composto por 8 meninos, sendo que 

2 deles nesse dia da observação não compareceram, segundo os colegas, um deles 

havia justificado a falta para ir à consulta médica. Quanto ao outro aluno, que faltou 

sem justificativa, este será indagado pela direção da escola, qual foi motivo que o 

levou a faltar. 

A professora inicia a aula perguntando sobre o rendimento dos alunos nas 

provas que estão fazendo, perguntando sobre as atividades e solicitando seus 

cadernos utilizados na sala regular para verificar o andamento. Em seguida, distribui 

para todos a mesma atividade, impressa, que constitui em vários círculos em que o 

desafio é transformá-los em desenhos diferentes. Três alunos se mostram 

interessados em realizar a atividade, enquanto outros três alunos não se mostram 

empolgados em realizá-la. 

Todos os alunos atendidos pela sala de recursos possuem laudos, que ficam 

juntamente dos demais documentos dos alunos, em uma pasta catálogo que fica 

guardada no armário da professora. Além da pasta com os documentos, cada aluno 

possui uma pasta de atividades e um caderno de caligrafia. Todo o material é 

disponibilizado pela escola.  

O segundo grupo atendido, de alunos do oitavo e nono ano, é composto por 

7 alunos (5 meninos e 2 meninas) sendo que 3 destes faltaram à aula, todos com 

justificativa prévia. A professora inicia a aula perguntando aos alunos sobre as 

atividades que não concluíram ainda, sendo que os alunos pegam então os cadernos 

da sala regular para concluí-las. Após a conclusão dessas atividades, a professora 

passou um exercício impresso de operações matemáticas, para todos os alunos 

resolverem. Um dos alunos afirma que gosta da sala de recursos porque se sente 

mais à vontade para fazer perguntas, que na sala regular fica com vergonha de 

perguntar. 

A professora relata que a maior dificuldade que encontra no seu trabalho com 

as salas de recursos é referente à estrutura ofertada pela escola. Para ela essa não é 

a ideal, principalmente pela falta dos computadores que seguem há um ano sem 

funcionar. Outro ponto por ela destacado, é que a SEED cobra certa padronização do 

trabalho entre todas as salas de recursos do município, porém, não existem 

capacitações e formações para os professores que atuam nessas salas, nem mesmo 

reuniões entre as professoras das salas de recursos, afirmando que gostaria que a 
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SEED pudesse ouvir mais as demandas por elas apresentadas para melhorar o 

atendimento das salas. 

  

3.2.3 Colégio C 

 

O colégio é localizado em um bairro de periferia no município, com altos 

índices de criminalidade e sofre com questões estruturais e de vandalismo. Atende 

alunos de Ensino Fundamental e Médio, mesmo sendo relativamente pequeno, com 

7 salas de aula, laboratório de informática e biblioteca, refeitório e quadra 

poliesportiva, secretaria, sala dos professores e direção. 

A Sala de Recursos é pequena e não possui muitos equipamentos, visto que 

foi assaltada em 2017, ocasião na qual todo o equipamento da escola, como 

computadores, impressoras, câmeras, inclusive materiais pedagógicos como os jogos 

que estavam na sala de recursos foram levados. Devido a essa situação, a sala tem 

uma mesa coletiva, com 8 cadeiras, alguns livros e revistas, quadro de giz e alguns 

jogos. 

A professora possui um notebook pessoal, que leva para utilizar na escola 

quando necessário, porém, relatou que com a invasão feita na escola, os roteadores 

também foram roubados, então, o acesso à internet na escola não é bom. Devido a 

essas limitações, todas as atividades na sala de recursos são impressas, já 

armazenadas em uma pasta catálogo da professora. 

Formada em Pedagogia e com especialização em Educação Especial, a 

professora é contratada por prazo determinado em regime PSS, sendo este o terceiro 

ano que trabalha com sala de recursos, relatando que possui grande dificuldade em 

desenvolver o trabalho devido à ausência de orientação direta, capacitação do que se 

deve ou não fazer na sala de recursos, sendo essa dificuldade potencializada pelo 

baixo interesse dos alunos e a falta de estrutura da escola. 

A sala atende a 20 alunos distribuídos entre alunos de Ensino Fundamental e 

Médio, divididos por grupos de acordo com as afinidades entre suas dificuldades, 

distúrbios ou deficiências. Os alunos da sala estão dispostos da seguinte forma: 
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 Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 7 

Distúrbios de Conduta/Comportamento 2 

Distúrbios de Aprendizagem 9 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade - TDAH 

1 

Deficiência Física Neuromotora 1 

Quadro 7 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os alunos são atendidos 2 vezes por semana, em dias alternados, totalizando 

4 horas/aula semanais. Cada aluno possui um caderno, no qual cola as atividades que 

produz, além de registrar nesse caderno seus textos e cálculos. As atividades da 

professora são armazenadas em caixas e pastas que ficam em um armário, inclusive 

com os materiais escolares da sala, todos disponibilizados pela escola. A professora 

ainda possui um caderno, no qual anota o progresso dos alunos e as atividades que 

desenvolvem nas aulas para posteriormente elaborar seus relatórios. 

O primeiro grupo de alunos é composto por 4 alunos, sendo que 3 

compareceram para a aula, o outro aluno não está comparecendo frequentemente, o 

que, segundo a professora, é outro problema na escola, uma vez que os alunos não 

apresentam boa frequência. 

A aula é iniciada com a professora fazendo uma espécie de devocional, em 

que solicita que os alunos leiam um livro de pequenas mensagens e meditações. Em 

seguida, pergunta sobre as provas e atividades, além dos conteúdos que estão 

trabalhando nas disciplinas e as dificuldades que apresentam. 

A atividade dada aos alunos é impressa, igual para todos, consistindo numa 

folha com vários relógios, em que os alunos precisavam identificar as horas e 

completar os ponteiros nos relógios. Os alunos acabam respondendo a atividade em 

conjunto, rapidamente, exigindo que a professora já passe novas atividades para 

todos. Após corrigir a atividade com relógio, ela fornece aos alunos outra atividade. 

Desta vez, o desafio é localizar os sete erros em duas imagens, mais uma 

vez, os alunos respondem rapidamente e em conjunto, levando a professora a dar 

uma nova atividade. Essa atividade consiste em uma produção de texto curto, com 4 
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a 7 linhas, no qual deveriam contar uma história já conhecida ao contrário, tornando 

os vilões em heróis por exemplo. 

Os alunos demonstram bastante dificuldade em interpretar a proposta e 

executar a produção de texto, que desta vez, precisa ser diferente do colega, não 

podendo ser realizada em conjunto.  

A professora comenta que devido à falta de recursos e materiais mais 

específicos, trabalha preferencialmente com atividades lúdicas, que acaba não tendo 

muito contato com os professores da sala regular, que algumas vezes alguns 

professores relatam as dificuldades dos alunos, mas que segundo ela, não pode 

trabalhar ou reforçar conteúdos, então acaba não interferindo no trabalho das salas 

regulares. 

 

3.2.4 Colégio D 

 

O colégio é localizado em uma região próxima ao centro da cidade, é grande, 

possui fácil acesso, e tem boa estrutura. Atende alunos de Ensino Fundamental e 

Médio, sendo tradicional na cidade, um dos primeiros colégios a se estabeleceram no 

município. 

A sala é pequena, porém, bem organizada, localizada ao lado da sala da 

direção, no corredor administrativo do colégio, distante das demais salas de aula. 

Possui boa ventilação, mobiliário adequado para atendimento de até 6 alunos por aula, 

contando com uma mesa coletiva, mesa do professor, armários com jogos e 

atividades, conta com dois computadores e uma impressora, porém, apenas 1 

computador funciona, além do notebook que foi disponibilizado pelo colégio. Dispõe 

ainda de um climatizador de ar. 

A professora é psicopedagoga, faz parte do Quadro Próprio de Magistério do 

Estado, estando na sala de recursos do colégio desde seu início. Possui grande 

experiência, dividindo sua carga horária entre a Sala de Recursos e a APAE. Ela ainda 

possui vários jogos que ela mesma criou, além de pastas e materiais armazenados 

em caixas, com atividades para desenvolver com os alunos. Existe na Sala de 

Recursos uma Caixa de Leitura com livros, gibis, revistas, fábulas, na qual os alunos 

podem retirar para ler, porém, cada aluno é desafiado a preencher uma ficha de leitura 

sobre o livro escolhido. 
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A direção da escola presta grande apoio para o desenvolvimento do trabalho, 

seja adquirindo materiais ou ainda dando respaldo para as atividades. A professora 

inclusive formulou um manual impresso com orientações para os professores das 

salas regulares adaptarem atividades e trabalharem com os alunos atendidos pela 

sala de recursos, além de explicar por meio do manual, como é desenvolvido o 

trabalho nesta sala. 

A sala atende 16 alunos, divididos entre alunos de Ensino Fundamental e 

Médio, estando dispostos da seguinte maneira: 

 

Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 7 

Distúrbios de Aprendizagem 6 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade - TDAH 

3 

Quadro 8 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos 

Fonte: Autoria Própria 

 

Cada aluno possui caderno de Português, Matemática e Caligrafia, tendo 

esses materiais disponibilizados pela própria escola. A professora relata que o grande 

desafio no desenvolvimento do trabalho é com uma aluna Hermafrodita que frequenta 

as aulas. A mesma possui problemas de identidade, além de que apresenta quadro 

agressivo, confrontando a professora e se recusando a realizar algumas atividades. A 

aluna ainda possui grandes problemas de alfabetização, assim como o caso de outros 

alunos novos recebidos no sexto ano, que acabam tendo essas dificuldades quanto 

ao conteúdo. 

Os alunos são atendidos conforme a resolução das salas de recursos, 2 vezes 

por semana, totalizando 4 horas/aula semanais. O primeiro grupo é formado por 4 

alunos, porém, apenas uma aluna compareceu para a aula. No dia da observação, a 

professora iniciou a aula conversando sobre os conteúdos e atividades, perguntando 

sobre o andamento das aulas, também perguntando assuntos pessoais, mostrando 

ter bom relacionamento com a aluna. 

A professora passa uma atividade de multiplicação e divisão para a aluna 

resolver em seu caderno, ela mostra bastante dificuldade com os cálculos e uso da 

tabuada. Após concluir a atividade, a professora encaminha a aluna para o 
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computador, pesquisando jogos na internet sobre multiplicação, colocando a aluna 

para jogar, a mesma continua a demonstrar grande dificuldade na resolução dos 

exercícios propostos. Porém, a professora demonstra grande paciência para auxiliar 

a aluna. 

Ela comenta que busca maior interação com os professores da sala regular, 

indo uma vez por mês ao colégio em horário de contra turno para encontrar-se com 

os professores regulares, a fim de conversar e conferir o andamento e progresso dos 

alunos. Quanto à frequência dos alunos a professora disse não ter grandes problemas, 

que a direção da escola a cada duas faltas não justificadas, entra em contato com a 

família a fim de averiguar o que está acontecendo. 

A grande dificuldade relatada pela professora é quanto aos materiais 

disponibilizados pelo MEC, que segundo ela são obsoletos e não são voltados 

especificamente para o nível de ensino que a sala atende, mas, seriam mais úteis 

para séries iniciais.  

Outra dificuldade relatada pela professora é quanto à falta de comunicação 

entre as colegas que trabalham em outras salas de recursos, destacando que gostaria 

de poder ter interação e troca de ideias maiores, assim como maiores oportunidades 

de formação disponibilizadas pelo núcleo regional de educação. 

 

3.2.5 Colégio E 

 

O colégio é localizado em região periférica da cidade, é de médio porte, possui 

fácil acesso, e tem boa estrutura. Atende alunos de Ensino Fundamental e Médio, por 

ser localizado em bairro distante do centro, atende toda a região em seu entorno, 

sendo bastante conhecido na cidade. 

A Sala de Recursos tem bom espaço, com uma mesa coletiva para abrigar 

até 10 alunos por vez, tem dois computadores e uma impressora, porém, apenas um 

deles está funcionando. Há ainda um ventilador, armários, jogos e atividades 

guardadas em caixas. Os alunos possuem sua documentação em uma pasta catálogo, 

com todos os laudos e demais documentação exigida. As atividades feitas pelos 

alunos são coladas em um caderno individual. Os alunos ainda têm um caderno de 

caligrafia, no qual fazem suas produções textuais. 

A professora é formada em Pedagogia com especialização em Educação 

Especial e LIBRAS, sendo contratada pela SEED sob regime de contratação 
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temporária (PSS). Ela relata que este é o primeiro ano que trabalha com a sala de 

recursos e está tendo muita dificuldade nesses ambientes, pois não existe  

capacitação específica do que tem que ser feito ou como tem que ser feito, reforça 

ainda que possui especialização em Educação Especial, mas que seria bom se o 

núcleo oferecesse mais capacitações que padronizassem o trabalho das professoras. 

São atendidos pela sala de recursos 15 alunos, que possuem os seguintes 

diagnósticos: 

 

Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 4 

Distúrbios de Aprendizagem 8 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade – TDAH 

3 

 Quadro 9 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os alunos chegam, em grupo formado por três alunos, todos com distúrbios 

de aprendizagem, mais especificamente dislexia. Inclusive, os grupos foram formados 

de acordo com a afinidade entre os diagnósticos, seguindo também a ordem que já 

era feita em anos anteriores nesta mesma sala. Cada grupo é atendido duas vezes 

por semana, totalizando 4 horas-aula semanais. 

A professora inicia a aula perguntando aos alunos como foi a semana, como 

estão indo das provas e quais dificuldades eles têm encontrado. Um dos alunos relata 

que foi muito mal na prova de Geografia porque não consegue entender o conteúdo, 

a professora pede para que ele mostre no caderno o que estão estudando, vendo que 

é a divisão regional brasileira. Como não havia preparado atividade a respeito desse 

conteúdo, ela promete que levará uma atividade especial para a próxima aula. 

Cada aluno recebeu a atividade em que deveria produzir uma história somente 

com desenhos, sem utilizar palavras. Inicialmente os alunos têm bastante dificuldade, 

mas todos interagem bem com o exercício proposto. A professora vai auxiliando os 

alunos a elaborarem suas histórias. Os alunos demoram a concluir a atividade, 

levando todo o horário da aula, mas conseguem concluir as histórias e colá-las em 

seu caderno. 
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A professora relata que os alunos da sala possuem boa frequência e que a 

direção da escola dá bastante apoio para a sala de recursos, mas que tem bastante 

resistência quanto aos professores das salas regulares, que não compartilham 

informações sobre o rendimento dos alunos com ela. 

Outra dificuldade apontada por ela é com a estrutura da sala quanto aos 

recursos, que quase não utiliza o computador porque os alunos tem que se revezar 

para utilizar e acaba não dando tempo de todos usarem. Além de que ela encontra 

dificuldade para localizar atividades e jogos para os alunos, já que a SEED não possui 

portal ou orientação para a utilização com sites específicos, tampouco oferta 

possibilidades de formação continuada para as professoras que estão trabalhando na 

área da educação inclusiva. 

  

3.2.6 Colégio F 

 

O colégio é localizado em bairro de periferia no município, possui boa 

estrutura, numa construção antiga, possui alguns problemas devido ao vandalismo. 

Atende alunos de Ensino Fundamental e Médio. 

A Sala de Recursos possui bom espaço, porém não possui muitos 

equipamentos. Tem dois computadores, mas apenas um deles está funcionando, 

mesa coletiva para oito alunos, armários com jogos e atividades, dois ventiladores, 

contudo, apenas um deles funciona. A internet da escola, não tem sinal dentro da sala 

de recursos, então funciona apenas via cabo, no computador da sala. 

A professora é contratada por prazo determinado em regime PSS, sendo este 

o segundo ano que trabalha com sala de recursos. Ela relata que gosta de trabalhar 

com a sala de recursos, mas, tem dificuldade para montar e encontrar atividades para 

trabalhar com os alunos. 

A sala atende 18 alunos divididos em grupos de acordo com as suas 

dificuldades. Os alunos da sala estão dispostos da seguinte forma: 
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Deficiência/Transtorno Quantidade de 

alunos 

Deficiência Intelectual 6 

Distúrbios de Aprendizagem 9 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade - TDAH 

2 

Deficiência Física Neuromotora 1 

Quadro 10 – Deficiências atendidas pela Sala de Recursos 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os alunos são atendidos duas vezes por semana, em dias alternados, 

totalizando 4 horas/aula semanais. Cada aluno tem uma pasta, na qual guarda as 

atividades que produz. As atividades da professora são armazenadas em pastas que 

ficam em um armário, inclusive com os materiais escolares da sala, todos 

disponibilizados pela escola.  

O grupo de alunos é composto por 5 alunos. No dia da observação, 4 

compareceram para a aula. Outro aluno não está comparecendo frequentemente 

porque, segundo a professora relata, está passando por tratamento médico, mas que 

a família sempre apoia o trabalho da sala de recursos. 

A aula é iniciada com a professora fazendo pergunta sobre as provas e 

atividades, além dos conteúdos que estão sendo trabalhados nas disciplinas e nas 

dificuldades que apresentam. 

A atividade dada aos alunos é impressa, igual para todos, consistindo numa 

folha com espaço para desenho e algumas linhas, em que os alunos deveriam criar a 

história a partir do desenho que produzissem. Dentre os alunos, está um menino que 

tem problemas de alfabetização e que claramente tem dificuldade em escrever sua 

história, sendo auxiliado pela professora. 

Os alunos demonstram bastante dificuldade em interpretar a proposta e 

executar a produção de texto, as histórias não possuem estrutura correta de redação, 

não tendo início, meio e fim, conforme a professora analisa. Após a correção, ela ajuda 

os alunos a reestruturarem seus textos. 

A professora relata que a escola dá apoio para as atividades, mas que o 

trabalho da sala de recursos não é valorizado pelos alunos e pelos próprios 

professores regulares, que não passam para ela os conteúdos que são trabalhados 

ou as dificuldades dos alunos. Ela relata que sempre há discussões durante os 
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conselhos de classe por parte de alguns professores, que não entendem o trabalho 

desempenhado pela sala de recursos, muito menos parecem se importar com as 

dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 

3.3 Os Participantes 

 

3.3.1 Professores das Salas de Recursos Multifuncionais 

 

Os professores que atuam nas Salas de Recursos e participaram da pesquisa, 

compõem as caracterizações a seguir, não se relacionando a ordem de numeração 

das professoras com os colégios acima descritos:  

 

Professora SRM A: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 41 a 50 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior: Pedagogia, Matemática, 

Administração, Ciências Contábeis 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial, 

Gestão de Negócio, Gestão de 

Pessoas) 

Formação Específica para AEE: Sim (Educação Especial) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 

anos: 

1 curso 

Experiência em SRM: 5  anos 

Quadro 11 – Perfil dos professores da SRM 

Fonte: Autoria Própria 
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Professora SRM B: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 31 a 40 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior: Pedagogia, Letras (Português/Inglês) 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial) 

Formação Específica para AEE: Sim (Educação Especial – Deficiência 

Intelectual) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 

anos para SRM: 

Nenhum 

Experiência em SRM: 7  anos 

Quadro 12 – Perfil dos professores da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professora SRM C: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 41 a 50 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior: Pedagogia 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial) 

Formação Específica para AEE: Sim (Educação Especial – Ensino 

Religioso, Filosofia e Sociologia) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 

anos para SRM: 

Nenhum 

Experiência em SRM: 3 anos 

Quadro 13 – Perfil dos professores da SRM  

Fonte: Autoria Própria 
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Professora SRM D: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 41 a 50 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior: Pedagogia 

Pós-Graduação Especialização (Psicopedagogia, 

Ensino de Sociologia) 

Formação Específica para AEE: Sim (Psicopedagogia Clínica e 

Institucional) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 

anos para SRM: 

3 cursos 

Experiência em SRM: 7  anos 

Quadro 14 – Perfil dos professores da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professora SRM E: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 21 a 30 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior:  Pedagogia 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial e 

LIBRAS) 

Formação Específica para AEE: Sim (Educação Especial) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 anos 

para SRM: 

Nenhum 

Experiência em SRM: 1  ano 

Quadro 15 – Perfil dos professores da SRM  

Fonte: Autoria Própria 
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Professora SRM F: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 31 a 40 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior:  Pedagogia, Arte, Letras 

(Português/Inglês) 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial, 

Arte e Filosofia, Sociologia e Ensino 

Religioso) 

Formação Específica para AEE: Sim (Educação Especial) 

Cursos de Formação Continuada 

ofertados pela SEED nos últimos 5 anos 

para SRM: 

Nenhum 

Experiência em SRM: 2  anos 

Quadro 16 – Perfil dos professores da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

3.3.2 Alunos 

 

Os alunos que frequentam as Salas de Recursos e participaram da pesquisa, 

compõem as caracterizações a seguir: 

Idade Alunos 

11 anos 22 

12 anos 18 

13 anos 23 

14 anos 21 

15 anos 17 

16 anos 3 

Quadro 17 – Faixa etária dos alunos da SRM  

Fonte: Autoria Própria 
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Sexo Alunos 

Feminino 56 

Masculino 48 

Quadro 18 – Sexo dos alunos da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

 

Série Alunos 

6° Ano 30 

7° Ano 39 

8° Ano 22 

9° Ano 13 

Quadro 19 – Série frequentada pelos alunos da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

 

Deficiência/Distúrbio Alunos 

Deficiência Intelectual 36 

Distúrbios de Aprendizagem 48 

TDAH 14 

Deficiência Física Neuromotora 3 

Distúrbios de Conduta 3 

Quadro 20 – Deficiências e Distúrbios dos alunos da SRM  

Fonte: Autoria Própria 

 

3.3.3 Professores das Salas Regulares  

 

Os professores de Geografia que lecionam nos colégios observados e que 

participaram da pesquisa compõem as caracterizações a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

Professor Regular 1: 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 41 a 50 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior: Geografia 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial, 

Gestão Ambiental) 

Quadro 21 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 2: 

 

Sexo: Masculino 

Faixa etária: De 31 a 40 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Médio Normal 

Ensino Superior: Geografia e Arte 

Pós-Graduação Especialização (Arte e Educação, 

Gestão Escolar e Educação Ambiental) 

Quadro 22 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 3: 

 

Sexo: Masculino 

Faixa etária: De 51 a 60 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Médio Normal 

Ensino Superior: Geografia e Filosofia 

Pós-Graduação Especialização (Filosofia, Sociologia e 

Ensino Religioso, Docência no Ensino 

Superior e, Gestão Escolar) 

Quadro 23 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 
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Professor Regular 4: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 21 a 30 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior:  Geografia  

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial) 

Quadro 24 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 5: 

 

Sexo: Masculino 

Faixa etária: De 41 a 50 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Médio Normal 

Ensino Superior:  Geografia e História 

Pós-Graduação Especialização (Gestão Escolar) 

Quadro 25 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 6: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 31 a 40 anos 

Vínculo Empregatício: PSS 

Formação de nível médio: Médio Normal 

Ensino Superior:  Geografia  

Pós-Graduação Especialização (Ensino Religioso, 

Educação Ambiental, Gestão e 

Coordenação Escolar) 

Quadro 26 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 
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Professor Regular 7: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 31 a 40 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Médio Normal 

Ensino Superior:  Geografia e Sociologia 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial e 

Educação Ambiental) 

Quadro 27 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 8: 

 

Sexo: Masculino 

Faixa etária: De 51 a 60 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior:  Geografia e Matemática 

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial, 

Educação Matemática) 

Quadro 28 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 

 

Professor Regular 9: 

 

Sexo: Feminino 

Faixa etária: De 61 a 70 anos 

Vínculo Empregatício: QPM 

Formação de nível médio: Magistério 

Ensino Superior:  Geografia  

Pós-Graduação Especialização (Educação Especial e 

Educação Ambiental) 

Quadro 29 – Perfil dos professores da sala regular  

Fonte: Autoria Própria 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS SOBRE O MAPEAMENTO 

 

A partir das observações realizadas, da aplicação dos questionários e 

realização de entrevistas, foram observadas 6 Salas de Recursos Multifuncionais. 

Com relação aos profissionais dessas salas, constatamos que o universo do 

Atendimento Educacional Especializado no município pesquisado foi composto 

apenas por professoras, não havendo profissionais do sexo masculino, nem ao menos 

nas salas não-participantes da pesquisa, segundo informação fornecida pelo Núcleo 

Regional de Educação. 

Quanto ao regime de contratação das professoras, das 6 profissionais 

pesquisadas, 3 delas possuem vínculo efetivo com o Estado, sendo professoras do 

Quadro Próprio de Magistério (QPM), enquanto que 3 delas estão contratadas sob 

regime temporário, sendo professoras de Processo Seletivo Simplificado (PSS), 

possuindo contratos com 1 ano de duração.   

O fato de termos professoras contratadas via regime PSS, dificulta a 

continuidade do trabalho nas Salas de Recursos, uma vez que as profissionais 

dificilmente trabalham mais que 1 ano na mesma sala. Tal empecilho já havia sido 

destacado por Porto (2014), ao constatar que a constante troca na condução do 

trabalho com as salas dificulta não apenas o trabalho do professor, mas também a 

evolução do aluno no processo inclusivo. 

Quanto à formação das professoras, constatamos que todas as participantes 

cursaram o Ensino Médio na modalidade Magistério, tendo desde o colégio a 

formação voltada para atuação na educação, sendo posteriormente complementada 

com o curso de Pedagogia e demais licenciaturas. Todas as profissionais possuem 

ainda especialização voltada para a área de educação especial, atendendo aos 

requisitos da Instrução Normativa n° 07/2016 – SUED/SEED, que exige a titulação de 

especialista em educação especial para desempenhar o trabalho nas Salas de 

Recursos. 

A experiência profissional das professoras em atuação nas Salas de Recursos 

é variada, tendo professoras com grande experiência (7 anos) até professoras 

iniciantes, com 1 ano de experiência. As professoras com vínculo de contratação 

temporária, em PSS, possuem experiência menor, sendo as professoras efetivas as 

que possuem maior tempo de serviço nas salas.  
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Mesmo com os períodos de experiência distintos, há concordância entre as 

professoras quando questionadas quanto aos cursos de formação continuada 

ofertados pela Secretaria de Educação (SEED), convergindo que nos últimos 5 anos, 

poucos cursos foram ofertados.  

Uma das professoras afirmou ter realizado 3 cursos, porém destes 3, apenas 

um foi voltado para a Sala de Recursos, os demais foram realizados para o 

Atendimento Educacional Especializado em geral. Como esta professora atua em 

outro período na APAE, ela acabou tendo maior carga horária formativa. As demais 

professoras relataram não terem acontecido ofertas de cursos de formação 

continuada, apenas reuniões de alinhamento organizadas no início do ano letivo. 

 

Professora A: Nós sempre temos cobranças para padronizar o trabalho que a 
gente faz, mas fica complicado, muitas vezes nós mesmas nos reunimos e 
pagamos por algum curso de capacitação, não tem muito material que a gente 
possa usar ou ofereçam pra gente.” 

 

A falta de formação continuada à essas profissionais faz com que as 

deficiências no atendimento das Salas de Recursos sejam potencializadas, uma vez 

que as professoras encontram dificuldade para desempenhar sua função e ainda, não 

possuem oferta de cursos para aprimorar e superar tais dificuldades. 

As próprias reuniões formativas e encontros promovidos pela Secretaria de 

Educação não focam no atendimento educacional especializado ofertado nas salas 

de recursos, fazendo surgir a necessidade de uma maior atenção para o trabalho 

dessas salas do ponto de vista formativo ofertado às professoras. 

O trabalho realizado nas Salas de Recursos, mesmo com a ausência de 

grandes encontros e reuniões das professoras, segue um padrão, amparado pela 

Instrução Normativa n° 07/2016 – SUED/SEED, e pela coordenação do Núcleo 

Regional de Educação, que analisa os planejamentos bimestrais das professoras, 

dando devolutivas a respeito das atividades. 

A partir das observações, aplicação do produto educacional e questionários, 

pudemos observar que 5 das 6 Salas de Recursos Multifuncionais apresentam 

similaridades e uniformidade em seu funcionamento, seguindo a Instrução Normativa 

n° 07/2016 – SUED/SEED. Os alunos são de fato atendidos 2 vezes por semana, com 

até 4 horas semanais de aula nas Salas de Recursos.  

Quanto ao atendimento das salas de recursos seguir a normatização padrão, 

Mascaro (2017) destaca que mesmo com as adaptações realizadas em cada sala de 
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recursos para atender as especificidades dos alunos, ainda há uniformização nesse 

atendimento, podendo se observar que no sentido de normatizar o trabalho das salas 

de recursos, as resoluções elaboradas pelo MEC e pela SEED conseguem lograr 

êxito. 

Apenas em uma das Salas de Recursos observada, constatou-se que as 

Instruções passadas pela Normativa n° 07/2016 não são seguidas à risca, tendo a 

escola feito adaptações para melhor rendimento do trabalho desempenhado pela 

professora junto aos alunos.  

Segundo a Instrução Normativa n° 07/2016 da SUED/SEED, os alunos devem 

ser divididos em grupos de acordo com a afinidade das deficiências apresentadas 

pelos alunos, a fim de aperfeiçoar o trabalho do professor e beneficiar o 

aproveitamento do aluno. Essa instrução é de fato atendida por 5 das 6 salas 

observadas, sendo que em uma delas, a divisão é feita de maneira diferente. 

Na sala em questão os alunos são divididos em grupos de acordo com a série 

em que estudam. Tal divisão possibilita que a professora trabalhe com atividades e 

conteúdos nivelados para todos os alunos, incluindo aqueles que já vêm sendo 

trabalhados em sala de aula regular, reforçando-os e complementando o aprendizado, 

visando à superação das dificuldades. O atendimento é realizado 4 vezes por semana, 

totalizando 8 horas-aula semanais. 

O fato do atendimento ter sido expandido e do grupo de alunos ter sido dividido 

de acordo com a série, possibilitou à professora, o trabalho mais concentrado em a 

aproximação com o currículo que os alunos estão vendo em sala de aula. Mesmo 

contrariando o recomendado pela Instrução Normativa n° 07/2016 – SUED/SEED, a 

professora relata que:  

 

Professora B: Com a divisão dos alunos assim fica melhor de ajudar os alunos 
com as dificuldades que eles têm nas salas, pros professores também é melhor, 
eles já me passam o conteúdo que o aluno não conseguiu aprender. 

  

O que se pode evidenciar a partir da aplicação dos questionários e das 

observações, é que a legislação logra êxito em questões de normatização, porém 

ainda não consegue atingir a efetividade pela qual se propôs a ter no momento do 

planejamento da implantação das salas de recursos, o de realmente incluir o aluno no 

sistema regular. 

Em relação aos conteúdos trabalhados nas demais salas de recursos, estes 

acabam sendo concentrados em aprendizados essenciais de Língua Portuguesa e 
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Matemática, tendo os demais conteúdos trabalhados a partir do enfoque voltado para 

essas disciplinas essenciais. Essa constatação é destacada também por Melo (2008) 

e Flóro (2016) em que apontam que os conteúdos nas salas de recursos ficam restritos 

a um reforço nas áreas de Português e Matemática em detrimento dos demais 

conteúdos curriculares abordados nas salas regulares. 

As próprias professoras das salas de recursos reconhecem esse 

distanciamento curricular quando a questão é referente aos conteúdos trabalhados 

pelas salas. Fica claro novamente que há padrão, em 5 das 6 Salas de Recursos, as 

professoras responderam trabalhar apenas conteúdos referentes à Língua 

Portuguesa e Matemática, enquanto que, em uma das Salas, a mesma que divide e 

atende os alunos de maneira diferente, a professora respondeu trabalhar com todos 

os conteúdos passados em sala regular. 

Segundo as professoras, este procedimento faz parte da recomendação 

passada por meio do Núcleo Regional de Educação, a partir de interpretação da 

Instrução Normativa n° 07/2016 – SUED/SEED, para que sejam trabalhados apenas 

conteúdos referentes a essas duas disciplinas. O que pudemos perceber a partir das 

observações, é de que mesmo nas demais salas que afirmam não trabalhar com 

outros conteúdos, o aprendizado nessas áreas acaba sendo estimulado a partir de 

atividades diferenciadas, porém, permanece distante do currículo regular. 

Um exemplo pode ser a atividade trabalhada pela professora no Colégio A, a 

qual ao estimular o aluno a se localizar no município pelo Google Maps e Google 

Earth, introduz à sua atividade aprendizado básico e essencial de Geografia, que 

consiste na localização espacial. Mesmo com a aplicação destas atividades, as 

professoras buscam relacioná-las apenas a conteúdos das disciplinas de Português e 

Matemática, como evidenciado na resposta de uma das professoras:  

 

Professora D: É. O que é passado pra nós fazermos é isso, fazer os conteúdos 
de Português e Matemática e mais pra dar uma noção, pra eles conseguirem se 
virar sozinhos né, porque tem muito aluno que não sabe nem escrever direito. 

  

 Outra professora responde que não possui muitas ferramentas para 

elaborar atividades de outras áreas, afirmando ainda não ser preparada para trabalhar 

com tantos conteúdos:  

 

Professora E: A gente não sabe tudo, não adianta né, mas eu procuro sempre 
na internet umas atividades pra gente fazer, o problema é que não tem muita 
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coisa que dê pra gente usar, não tem muita atividade que seja própria pra usar 
com os alunos. 

 

Das salas de recursos observadas fica evidente a preocupação de se 

trabalhar com o currículo básico de Língua Portuguesa e Matemática em pelo menos 

5 delas, sendo este procedimento justificado pelas professoras como atendimento à 

resolução passada pela SEED, ou então como questão de baixo desenvolvimento do 

aluno. 

Outro fator apontado foi a falta de capacitação das professoras para trabalhar 

com outras áreas do currículo escolar, além da ausência de ferramentas para serem 

utilizadas como subsídio ao trabalho com essas áreas. A questão da capacitação dos 

profissionais para trabalhar com outras áreas do currículo é apontada por Zuqui (2013) 

como um dos fatores limitadores para maior abertura de conteúdos nas salas de 

recursos. Flóro (2016) destaca que com o trabalho colaborativo com os professores 

das salas regulares, essa limitação pode ser amenizada visando maior aproximação 

entre os currículos. 

Quanto às deficiências e distúrbios atendidos pelas salas, obtivemos a 

seguinte configuração: 

 

 

 Gráfico 1 – Deficiências atendidas nas Salas de Recursos  

Fonte: Autoria Própria 

 

Aproximadamente metade dos alunos atendidos (46%), possuem laudos de 

Distúrbios de Aprendizagem, distribuídos entre dislexia (23 alunos), disortografia (16 

alunos), disgrafia (14 alunos) e discalculia (29 alunos), destacando que o mesmo 
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aluno pode ter seu laudo diagnosticando mais de um distúrbio. O fato dos alunos terem 

esse universo de distúrbios diferentes, classificado apenas como Distúrbios de 

Aprendizagem, é consonante ao exposto por Melo (2008) que destaca que existe nas 

Salas de Recursos grande dificuldade em diagnosticar e elaborar um parecer mais 

específico sobre os alunos devido a grande diversidade de distúrbios e deficiências 

atendidas. 

Outro fator importante condiz com o fato de diversas deficiências serem 

atendidas pelo mesmo professor na Sala de Recursos, levando o profissional a ter 

que constantemente buscar estratégias e novas maneiras de conduzir o conteúdo. 

Nas Salas observadas, encontram-se além de alunos com distúrbios de aprendizagem 

(46%), alunos com deficiência intelectual, que representam outros 34%, e ainda, 

alunos com TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (14%), 

distúrbios de conduta e deficiência física neuromotora (com 3% cada). 

Tal heterogeneidade é ainda destacada por Milanesi (2012) que aponta que 

com isso, o professor não consegue atender com o nível de especificidade exigida por 

cada deficiência ou dificuldade, prejudicando o resultado a ser obtido pelas Salas de 

Recursos. 

Ainda para aumentar essa dificuldade já existente, há ainda resistência de 

algumas famílias para levar os filhos para obter diagnóstico mais preciso e de 

compreender o trabalho desempenhado pelas salas de recursos, como exposto por 

meio de uma das respostas obtidas com as professoras:  

 
Professora A: As famílias não entendem o que a gente faz aqui nas salas, isso 
atrapalha o trabalho com os alunos, muitos só por saber que não reprova, até 
incentivam os alunos a faltarem. 
 
Professora E: Os pais não ajudam muito nosso trabalho também, nem cobram 
que os filhos venham pra aula, sabe? Fica difícil cobrar dos alunos aqui na sala 
que eles queiram participar das atividades, até porque não influencia nas 
avaliações deles, acaba que a gente atende mais de fato assim, aqueles alunos 
que não são tão independentes e que têm muita dificuldade. 

 

A questão das próprias famílias não apoiarem o trabalho desempenhado pelas 

professoras é em parte, responsabilidade da coordenação e equipe pedagógica da 

escola, que precisa auxiliar o professor a fazer a ponte entre a família e os alunos. 

Porto (2014) aponta em sua pesquisa, para a dificuldade que a equipe de coordenação 

tem em promover a interação entre os agentes necessários para o bom desempenho 

do trabalho nas salas de recursos, o que acaba afetando a motivação dos próprios 

alunos em frequentar a sala de recursos. 
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As atividades desempenhadas nas Salas de Recursos pelas professoras, 

seguem o disposto pela Instrução Normativa n° 07/2016 – SUED/SEED, utilizando-se 

de: jogos, brincadeiras, dinâmicas, caderno, atividades impressas, acesso à Internet 

e uso de jogos digitais. A exceção fica a cargo do Colégio C, que não possui 

equipamentos tecnológicos, tendo apenas à disposição atividades impressas e jogos 

de tabuleiro, isso porque alguns dos materiais recebidos pelo MEC foram alvos de 

ladrões que invadiram a escola. 

Essa questão referente aos recursos foi lembrada por todas as professoras 

das Salas de Recursos, que afirmam que a limitação estrutural dificulta a realização 

de algumas atividades. As principais reclamações ficaram por conta da falta de 

manutenção nos equipamentos que precisam de reparos, como computadores e 

impressoras.  

Dentre as salas observadas, apenas em uma delas não haviam equipamentos 

estragados, o que, segundo as próprias professoras, afeta o trabalho desenvolvido: 

 

Professora D: Temos apenas um computador que dá pra usar, então eu faço um 
revezamento dos alunos, eles gostam de usar o computador, mas como um 
deles está estragado, acabo usando como uma forma de recompensa, os alunos 
que terminam as atividades podem usar o computador. 
 
Professora F: A internet não funciona muito bem aqui na sala, quando vou usar 
uma atividade com computador eu costumo ir com eles no laboratório de 
informática. 

 

Essa questão estrutural já havia sido constatada nas pesquisas efetuadas por 

Porto (2014) na qual afirma que a estrutura precária prejudica o desempenho das 

atividades dos profissionais e a evolução dos alunos nas Salas de Recursos. Milanesi 

(2012) também aponta que a estrutura inadequada é outro grande problema a ser 

superado para não se tornar fator limitador para o trabalho com os alunos. 

Falta de recursos estruturais não é o único dos problemas apontados, mas 

também, o questionamento quanto aos recursos lúdicos disponibilizados pelo MEC, 

por serem considerados como inadequados ou insuficientes pelas professoras:  

 

Professora D: Os jogos que tem aqui na sala são ótimos, mas acho que são 
mais voltados para a educação infantil e fundamental I, tem muitos jogos que 
não podemos usar com os alunos, eles não se interessam em fazer. 
 
 

Notamos a presença de jogos adquiridos pela própria escola, para 

complementar os materiais disponibilizados pelo MEC, em 4 salas observadas, em 
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que a professora os utiliza durante as aulas. Esses jogos vão desde jogos de tabuleiro, 

quebra-cabeças e brinquedos lúdicos. 

Quanto à integração e conexão entre os professores da Sala de Recursos e 

os das salas regulares, em 5 salas, as professoras das Salas de Recursos 

responderam não manter formas oficiais e diretas de contato com os professores, 

apontando encontros casuais pela sala de professores, ou contato durante o conselho 

de classe. No Colégio B, existe oficialmente o contato entre os professores, inclusive 

recomendado pela direção da escola, que solicita aos professores das salas regulares 

para manterem contato com as professoras das salas de recursos. 

Nesse colégio, os professores encaminham para a professora da sala de 

recursos as dificuldades encontradas pelos alunos para que a professora reforce esse 

conteúdo por meio da abordagem diferenciada nas salas de recursos. Como os alunos 

são atendidos em 8 horas-aula semanais e são divididos em grupos de acordo com a 

série em que estudam, a professora tem tempo maior para desenvolver as atividades 

com os alunos. 

Essa forma de trabalho complementar realizado na sala de recursos do 

colégio em questão, não faz parte do padrão estabelecido pela Instrução Normativa 

n° 07/2016 – SUED/SEED, porém, tal instrução solicita essa integração e 

comunicação entre os professores das salas de recursos com os das salas regulares. 

Mesmo estando presente essa recomendação na Instrução Normativa, 

constatamos que essa ligação não ocorre de maneira efetiva, o que acaba por 

distanciar mais ainda as atividades e temas trabalhados nas salas regulares e de 

recursos. Além de não manter esse contato de maneira direta, as professoras relatam 

que há desinteresse por parte dos professores das salas regulares para o trabalho 

que elas desempenham na sala de recursos: 

 

Professora C: Eu vejo pelo caderno dos alunos o que o professor está fazendo, 
mas o pessoal até não procura muito a nossa sala, passa a impressão de que 
eles acham que nosso trabalho com os alunos não é importante. 
 
Professora A: Mantenho contato com os outros durante o conselho de classe, 
mas muitos não entendem o que nós trabalhamos, como é o trabalho da sala de 
recursos, quando participo dos conselhos de classe, muitos professores 
reclamam que nós só queremos ficar protegendo e defendendo os alunos, mas 
na verdade é que sabemos muitas coisas que eles não sabem sobre os alunos, 
família, problemas que eles enfrentam. 
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Por meio do relato da Professora A, podemos observar que há falta de 

comunicação entre os professores, que muitas das vezes tal contato existe apenas 

nos momentos de conselhos de classe e reuniões. 

Mesmo com casos em que o trabalho não é valorizado pelos demais colegas 

da equipe escolar, existem escolas em que a sala de recursos tem grande respaldo 

da direção escolar e o trabalho é apoiado pelos demais colegas, como no Colégio D, 

onde a professora da sala de recursos procura quinzenalmente os colegas da sala 

regular para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e inclusive, formulou um 

manual escrito a respeito do atendimento da sala de recursos e das deficiências e 

distúrbios por ela atendidos, para que os demais colegas compreendam melhor o seu 

trabalho. 

Nos Colégios A e B também há grande respaldo da direção escolar. No 

Colégio B há ainda nos momentos de reunião coletiva, espaço para que a professora 

da sala de recursos exponha aos colegas o que vem sendo realizado e acompanhe 

os avanços apresentados pelos alunos. 

Quanto à frequência do contato entre os professores das salas de recursos e 

salas regulares, as respostas obtiveram a seguinte configuração: 

 

Diariamente 1 

Semanalmente 1 

Quinzenalmente 2 

Bimestralmente 2 

Quadro 30 – Frequência de contato realizado entre os professores 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para Porto (2014) o desinteresse e falta de conhecimento dos demais 

professores com o trabalho desempenhado nas salas de recursos, atrapalha o 

desenvolvimento dos próprios alunos atendidos, uma vez que não se estabelece 

conexão entre os trabalhos desenvolvidos nas diferentes salas. 

Milanesi (2012) e Porto (2014) ainda chamam atenção para o fato de ser 

importante haver respaldo e compreensão da coordenação escolar para o trabalho 

das salas de recursos. Nas escolas em que há maior respaldo da direção da escola, 

o sucesso do trabalho desenvolvido com os alunos surte melhores efeitos. 

Flóro (2016) chama atenção para a importância da interação e 

comprometimento de toda a equipe escolar com o atendimento educacional 
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especializado, para que haja efetivo sucesso no processo de inclusão dos alunos nas 

salas regulares. Moscardini (2011) aprofunda a discussão ao colocar todos os agentes 

do processo educacional como responsáveis pelo sucesso da política inclusiva da 

escola. 

O que pode ser observado na pesquisa é que nas escolas participantes há 

grande distanciamento entre os professores das salas regulares e das salas de 

recursos. Existem alguns fatores que foram apontados para que tal distanciamento 

ocorra, desde o fato do turno de trabalho nas salas ser inversos, em que o aluno 

frequenta a sala de recursos no contraturno escolar, o que acaba dificultando para 

que os professores mantenham contato frequente na escola.  

O fato de muitos dos professores participantes terem vínculo empregatício 

temporário, via PSS, aumenta a rotatividade de profissionais na escola, dificultando 

ainda mais a interação entre as salas.  

Quanto ao trabalho e planejamento das atividades pelas professoras das 

salas de recursos, 3 delas relataram dificuldade em elaborar e encontrar sites com 

atividades e jogos para utilizarem com os alunos:  

 

Professora E: Fica difícil a gente encontrar atividades e exercícios, acabo 
aproveitando os que já tenho, a SEED podia ter um portal com atividades e 
orientações pra usarmos em sala. 
 
Professora A: Não tem um local onde a gente possa usar todos os recursos, já 
certinho, separado pra gente usar, acabo procurando uns sites e selecionando 
um ou outro exercício, jogo, mas sempre tenho que pensar e fazer mesmo os 
jogos e atividades. Seria muito bom se a gente tivesse mais recursos para 
trabalhar. 
 
Professora D: Não acho muitos sites confiáveis para trabalhar com os alunos, 
prefiro trabalhar mais com atividades impressas, daí já tenho certeza de como 
é, e também que o conteúdo será adequado e que eles conseguem fazer né. 

 

A dificuldade em encontrar atividades e recursos digitais para trabalhar com 

os alunos tem impacto direto no aproveitamento dos alunos, como apontado por 

Roveder (2015) ao afirmar que com a utilização de recursos tecnológicos há maior 

interação e interesse dos alunos nas atividades realizadas nas salas de recursos, 

destacando que as atividades manuais e impressas não devem ser extintas, mas que 

o recurso digital deve ser cada dia mais implementado para o Atendimento 

Educacional Especializado, pois oferece uma gama de opções e possibilidades que 

aperfeiçoam o atendimento aos alunos. 
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Como observado na pesquisa, para os alunos atendidos pelas salas de 

recursos, muitas vezes, o meio tecnológico não é tão comum ou habitual, então a 

própria utilização desses recursos chama a atenção e motiva os alunos a 

frequentarem as aulas e se envolverem com as atividades propostas, tendo bom 

aproveitamento. 

Quando o questionamento às professoras foi referente à importância do 

trabalho que desempenham na sala de recursos para a inclusão dos alunos, em  

escala de classificação em que 1 é ruim e 10 excelente, obtivemos a seguinte 

configuração das respostas. 

Para 4 das 6 professoras o trabalho desempenhado nas salas de recursos é 

extremamente importante, atingindo 10 em escala de 1 a 10. Para uma das 

professoras, o valor apontado foi de 9, sendo então de grande importância. Já para 

uma das professoras, o grau de importância do trabalho desempenhado na sala de 

recursos para a inclusão dos alunos foi de grau 7, justificado por ela: 

 

Professora A: O trabalho que é realizado nas salas é muito importante para o 
aluno, mas não consegue ter grande influência na inclusão do aluno na sala 
regular, os conteúdos são diferentes, a abordagem do professor, então o que 
fazemos é ajudar o aluno a ter mais autonomia, mas para ajudar em sua inclusão 
com os demais alunos deveríamos trabalhar mais próximos do que é trabalhado 
na sala comum.  

 

A constatação da importância do trabalho das salas de recursos também foi 

relatada por Porto (2014) ao afirmar que o trabalho desempenhado por essas salas 

configura-se como passo inicial para a inclusão do aluno, mas que extrapola esse 

aspecto ao promover para o aluno a melhora em sua autoestima e em suas relações 

afetivas, além de levar a escola a ter o olhar mais cuidadoso e dedicado para as 

necessidades dos alunos. 

Esse panorama se modifica completamente ao analisarmos as respostas 

obtidas com os professores das salas regulares, que pelo contrário, ao estarem diante 

do mesmo questionamento quanto ao grau de importância do trabalho desenvolvido 

na sala de recursos, em escala de 1 a 10, dos 9 professores entrevistados, apenas 1 

deles pontua como de importância 10, outros 2 professores apontam como trabalho 

de importância de grau 7. 

Para 6 professores, o grau de importância do trabalho desenvolvido nas salas 

de recursos foi avaliado com grau de importância 5, em que consideraram que o 

trabalho não atinge a efetividade necessária: 
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Professor Regular 3: Olha, não acho que não seja importante, mas acho que é 
mal articulado. Os alunos vão para lá mais para passarem o tempo, eles mesmos 
reclamam que não gostariam de ir... Tem alguns professores que até mandam 
atividades pros alunos fazerem com as professoras lá, mas eu prefiro que faça 
na sala comigo mesmo. 
 
Professor Regular 6: Acho que o trabalho pelas professoras é até bem feito, mas 
acho que pra gente não agrega muito, sabe? O que percebo é que não tem muita 
relação com a nossa matéria, então na sala os alunos ficam na mesma, claro 
que tem uns casos que a gente percebe que eles conseguem escrever melhor e 
essas coisas, mas acho que falta mais assim, como que posso dizer... uma ajuda 
pro aluno em tudo. 
 
Professor Regular 7: Eu preferia antes, quando tinha as salas de apoio do que 
as de recursos, porque antes tinha um trabalhar mais voltado para o conteúdo 
mesmo, acho que as coisas que os alunos fazem nas salas de agora são muito 
vagas, não ajudam muito no nosso trabalho com eles na sala. 

 

A visão que os professores das salas regulares têm, de que o trabalho 

desenvolvido nas salas de recursos, é pouco importante e que não se aproxima do 

currículo por ele trabalhado na sala regular, evidencia que há distanciamento entre as 

salas, o que atrapalha a efetiva inclusão dos alunos. 

Mais uma vez, a questão dos currículos nas salas de recursos é levantada, 

porém, agora pelos professores das salas regulares, que não conseguem estabelecer 

relação entre o que é trabalhado com os alunos nessas diferentes salas. Flóro (2016) 

já havia chamado atenção para esse fator, que ao priorizar o trabalho com Língua 

Portuguesa e Matemática, o próprio professor das salas de recursos passa para o 

professor de outras áreas, que atuam nas salas regulares, que o trabalho por eles 

desenvolvido com os alunos nas salas de regulares, não será abordado no contexto 

da sala de recursos. 

O professor da sala de recursos não pode ser apontado como o único 

causador desse distanciamento curricular. Como já levantado anteriormente, não há 

estruturação, inclusive a nível formativo, para que ele trabalhe com todos os 

conteúdos estudados pelo aluno na sala regular, sendo que essa preocupação deveria 

ser compartilhada por todos os envolvidos no processo inclusivo, seja na própria 

escola ou ainda nas instâncias superiores, como a Secretaria de Educação. 

Pode-se então constatar que os professores das salas regulares não 

percebem a importância do trabalho desenvolvido nas salas de recursos, pois 

observam pouco resultado a partir do que é realizado atualmente, evidenciando que 

os trabalhos realizados pelas salas não são compatíveis, estando o trabalho das salas 
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de recursos desconectado do trabalho realizado na sala regular, limitando a inclusão 

dos alunos. 

Nesta pesquisa há uma exceção, o caso registrado no Colégio B, no qual há 

trabalho colaborativo realizado entre os professores das salas de recursos e salas 

regulares, porém, neste colégio o funcionamento da sala não atende especificamente 

o proposto pelas resoluções em termos de horários de atendimento aos alunos e 

divisão dos alunos por grupos de acordo com a afinidade entre as áreas de deficiência 

a serem atendidas. 

É justamente no Colégio B onde o Professor Regular classifica o trabalho 

desenvolvido pela sala de recursos com grau de importância 10, o que mostra que o 

trabalho colaborativo, no qual os professores das salas regulares e de recursos 

executam aproximação, tende a ser mais bem visto e compreendido dentro do próprio 

ambiente escolar. A partir dessa conexão entre o trabalho nas salas de recursos e 

salas regulares pode-se propiciar a potencialização do processo inclusivo na escola. 

O distanciamento entre os professores das salas regulares e das salas de 

recursos ajuda a mostrar o ponto fraco da inclusão a partir das salas de recursos, uma 

vez que sem haver integração entre todas as partes da escola (direção, coordenação 

pedagógica, professores das salas regulares, professores das salas de recursos, 

alunos e família), não é possível efetivar a inclusão na escola. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O trabalho nas Salas de Recursos Multifuncionais possui foco e 

direcionamento para o aprendizado de áreas voltadas para Língua Portuguesa e 

Matemática, sendo por muitas vezes que executado exclusivamente para essas áreas. 

A partir das observações realizadas em campo, pode-se constatar que de fato o 

aprendizado em outras áreas acaba por não ser estimulado, afastando o trabalho 

desenvolvido nas Salas de Recursos daquele desempenhado nas Salas Regulares, e 

de seus objetivos principais, a inclusão dos alunos por ela atendidos. 

Flóro (2016) e Melo (2008) já haviam apontado tal preocupação referente ao 

trabalho nas Salas de Recursos, que este era voltado maciçamente para o aprendizado 

em Língua Portuguesa e Matemática em detrimento às demais áreas, o que limitava 

muito a inclusão desses alunos nas Salas Regulares.  

Tendo essa preocupação, o produto educacional elaborado, visa fornecer 

subsídio para que o professor da Sala de Recursos Multifuncionais possa trabalhar 

Geografia com os alunos, ampliando sua área de ação e aproximando os conteúdos 

abordados em seu trabalho, com os já desempenhados nas salas regulares. A área de 

concentração escolhida, o ensino de Geografia, é a área de afinidade e formação do 

pesquisador, que optou por produzir subsídio nessa área para produzir entre os alunos 

e professores das Salas de Recursos, aproximação com o trabalhado pelas salas 

regulares. 

A definição do formato e tipo do produto surge a partir da observação de que 

as professoras participantes na pesquisa, pouco utilizavam ferramentas digitais com os 

alunos e que, quando as utilizavam, estas atividades despertavam o interesse dos alunos 

atendidos. As professoras participantes relataram ter dificuldades em encontrar 

conteúdos para trabalhar com as outras áreas do conhecimento, além de não possuir no 

meio digital grande oferta de fontes confiáveis para trabalhar com os alunos. 

O produto elaborado é um site2, no qual os professores podem encontrar 

conteúdo adequado, voltado para o desenvolvimento do aluno, proporcionando ainda 

aprendizado geográfico aliado aos recursos digitais disponíveis. 

O site foi construído utilizando-se a plataforma digital intitulada Wix3, na qual 

pode ser registrado o domínio e elaborada a interface e resolução. Essa plataforma 

                                                      
2 http://www.saberaprender.net 
3 https://pt.wix.com 
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online disponibiliza modelos de páginas com diferentes designs, assim, basta escolher 

o que melhor se adequa a proposta de utilização. 

Após a escolha do design é possível editar os elementos que compõem o site, 

organizando as páginas e espaços destinados para as publicações. O foco foi deixar o 

ambiente digital colorido e com imagens dinâmicas, tendo informações claras e de fácil 

acesso. A própria plataforma possui um banco de imagens de que podem ser utilizadas 

no desenvolvimento do site, além de possibilitar a administração do domínio do site, 

controle de acesso de visitantes e demais funcionalidades. 

Para tornar a navegação simples e funcional, o conteúdo foi organizado a 

partir de abas que podem ser acessadas na página inicial do site.  

 

 

Figura 1 – Página Inicial do Site 

Fonte: Autoria própria capturada a partir do site <https://www.saberaprender.net/> Acesso em 23 
Ago. 2018 

 

Por meio da Aba “Professores” os profissionais das salas de recursos podem 

ter acesso a sugestões de atividades para aplicar com os alunos. As orientações 

explicam como realizar as atividades, assim como informam os objetivos a serem 

atingidos ao aplicar a atividade, já direcionando o professor aos links e atividades 

disponíveis. 

As atividades foram pensadas para serem executadas por todos os alunos 

que frequentam as Salas de Recursos, devendo esta ser testada pelos professores 
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anteriormente, verificando seu nível de dificuldade e objetivos, se são condizentes com 

o público a ser atingido pela aplicação. 

 

 

Figura 2 – Página dos Professores do Site 

Fonte: Autoria própria capturada a partir do site <https://www.saberaprender.net/professores> 
Acesso em 23 Ago. 2018 

 

Na aba “Alunos” se encontram as atividades, vídeos, músicas e jogos para a 

resolução pelos alunos. Todos os recursos disponíveis para a execução da atividade já 

estão na página, então o aluno não precisa abrir outros sites ou programas para executar 

as atividades, necessitando apenas utilizar o site para ter acesso à atividade completa e 

às pesquisas essenciais. 

Os conteúdos selecionados são essenciais ao ensino de Geografia, indo 

desde o reconhecimento da Terra enquanto planeta no Sistema Solar, até a 

compreensão dos níveis hierárquicos de país, estado e município, assim como 

localização geográfica. Esses conteúdos são estruturantes para se trabalhar com 

diversos outros, constantes no currículo das salas regulares. 
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Figura 3 – Página dos Alunos do Site 

Fonte: Autoria própria capturada a partir do site <https://www.saberaprender.net/alunos> Acesso 
em 23 Ago. 2018 

 

O site ainda oferece a alternativa para aplicação em salas que não dispõem 

de internet, o professor pode ter acesso a atividades para impressão. Na página inicial 

há ainda espaço para contato com o organizador do site e para deixar registrados 

comentários e percepções acerca da sua utilização. 

Após a elaboração do produto educacional, no mês de maio de 2018 foi 

realizado um teste de sua aplicação com uma das professoras de sala de recursos, 

participante da pesquisa, para que pudesse avaliar a navegação e os links utilizados no 

site. Ela foi convidada a navegar pelo site e observar suas funcionalidades e atividades, 

executando alguns dos jogos e links disponíveis no site.  

A professora avaliou ainda se o conteúdo das atividades disponíveis no site 

atende a busca por aproximar o trabalho da sala de recursos com o que é necessário 

para o aluno conseguir executar atividades e acompanhar as aulas de Geografia nas 

salas regulares. Após esse teste foi então iniciada a aplicação do produto nas escolas 

observadas na pesquisa. 

A aplicação do produto educacional ocorreu após as observações e aplicação 

dos questionários com as professoras, entre os meses de junho e julho de 2018, em 5 

das 6 escolas observadas durante a pesquisa. Uma das escolas que participaram da 

pesquisa, o Colégio C, optou por não aplicar o produto devido a limitação estrutural e 

não possuir microcomputadores na Sala como consequência de um assalto realizado na 
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escola. Mesmo com a possibilidade de utilização das atividades impressas para 

utilização do site, a professora optou pela sua não utilização com os alunos durante a 

pesquisa, porém, foi apresentada ao portal e imprimiu algumas atividades para compor 

seu quadro de atividades. 

O passo inicial consistiu em apresentar o portal para as professoras. Essa 

apresentação ocorreu durante a hora-atividade das professoras, momento utilizado para 

planejamento das aulas e preenchimento de relatórios, no qual nos reunimos e as 

professoras puderam conhecer o site e analisar suas funcionalidades. Foi então a partir 

desse encontro que puderam ser pontuadas modificações e melhorias para o 

funcionamento do site.  

Após a apresentação do site, cada professora selecionou uma das atividades 

para aplicar com os alunos, selecionando-a de acordo com o conteúdo que estava 

desenvolvendo com eles.  

Em um dos dias de atendimento dos alunos nas Salas de Recursos, cada 

professora explicou as atividades e fez o sistema de rodízio entre eles para que todos 

pudessem participar da aplicação da atividade feita pelo site. A atividade foi aplicada 

pela professora da Sala de Recursos e apenas observada pelo pesquisador. 

Após a aplicação das atividades com os alunos, foi aplicado um questionário 

com o propósito de verificar a funcionalidade do site, assim como os pontos que 

necessitavam de melhorias. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

Depois da aplicação do produto educacional nas Salas de Recursos, foi 

elaborado um questionário contendo 22 questões divididas em 3 aspectos, sendo eles: 

quanto à acessibilidade do site, quanto ao conteúdo do site, quanto às impressões dos 

visitantes do site. 

Quanto às questões referentes a navegação e acessibilidade do site, as 

devolutivas nos questionários foram positivas no tocante à: aparência, abas, links, 

artigos, vídeos, imagens, informações e funcionalidade. Outros questionamentos foram 

feitos, como quanto ao nível de dificuldade das atividades disponibilizadas no site, se 

são ou não adequadas à realização do aluno, tendo avaliações positivas das 

professoras:  

 

Professora SRM D: Achei muito interessante a proposta, temos um aluno que 
não gosta de executar as atividades no computador, mas demonstrou muito 
interesse em participar do jogo sobre os países da copa, jogando várias vezes. 

  

Roveder (2015) já chamava atenção para o maior interesse dos alunos em 

participar de atividade envolvendo recursos digitais, em especial os jogos, que 

conseguem atrair a atenção dos alunos para o conteúdo, sendo uma eficiente ferramenta 

de ensino e de aprendizagem. Constatou-se por meio da aplicação das atividades pelo 

portal, que os alunos demonstravam interesse em acessar os conteúdos, solicitando às 

professoras para fazer ainda as outras atividades disponíveis. 

O fato das atividades estarem concentradas em um único local facilitou o 

acesso e utilização pelos alunos, que puderam utilizar sem maiores dificuldades o site, 

assim como resolver as atividades. Os alunos que possuíam menor afinidade com o 

recurso tecnológico necessitaram de maior auxílio das professoras, porém, também 

conseguiram concluir as atividades propostas. 

Dentro do questionário aplicado, outro questionamento realizado foi quanto à 

acessibilidade do site para utilização de todos os alunos que frequentam a sala de 

recursos. Na sala de recursos de tipo I, foi aplicado o produto educacional, em que todos 

os alunos puderam utilizar o site, independentemente da deficiência ou distúrbio que 

apresentaram. 
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Professora SRM A: “A linguagem e os elementos do site foram de fácil utilização, 
tanto eu quanto os alunos conseguimos utilizar tranquilamente, alguns jogos 
também trazem a opção de escolher o nível de dificuldade, o que eu achei muito 
bom, porque temos alunos de todos os níveis de cognição aqui na sala. 
 
Professora SRM B: Os alunos conseguiram usar muito bem o site, a maior 
dificuldade foi no revezamento dos alunos para usar o computador porque todos 
queriam fazer logo a atividade do site e acabaram deixando as outras atividades 
que eu passei de lado, se tivesse mais computadores seria mais fácil. 

  

O site foi elaborado para ter linguagem e conteúdos acessíveis para todos os 

alunos atendidos pelas Salas de Recursos, o que apresentou grande diferença de outros 

sites educativos disponíveis, uma vez que, em outros sites há uma gama de conteúdos 

e atividades que não podem ser resolvidos pelos alunos, ora por possuírem linguagem 

e nível de dificuldade de alta complexidade ou por possuírem acesso burocrático. 

Houve ainda um questionamento acerca da importância e aproveitamento do 

site para utilização dentro das salas de recursos, se as professoras o consideravam 

como recurso útil para o trabalho que desempenham nas salas de recursos. 

  

Professora SRM E: Acho importante ter um site que tenha as orientações e as 
atividades para fazermos com os alunos, não temos muitos sites que podemos 
consultar que tenham conteúdo adequado para as salas de recurso. 
   
Professora SRM D: Os alunos gostaram bastante e para mim foi muito bom ter 
um portal para passar para os alunos, sem precisar me preocupar em filtrar as 
pesquisas por vídeos e jogos, mas já tendo todo o caminho disponível, creio que 
ajude bastante no nosso planejamento das ações. 

  

Por fim, foi solicitado às professoras que analisassem as orientações 

deixadas para o professor, verificando se as informações, objetivos e procedimentos 

estavam claros e precisos para que o professor possa utilizar com os alunos nas salas, 

tendo a avaliação positiva, destacando-se a clareza e objetividade das informações: 

 

Professora E: As informações estão objetivas e claras, de fácil entendimento e 
execução. 
 
Professora D: As orientações para a execução das atividades se mostraram 
suficientes para aplicar a atividade com os alunos, os maiores problemas que 
tive foram com a internet no dia em que apliquei na escola.” (Professora D) 

   

Do ponto de vista operacional, o site apresentou boa navegação e 

funcionalidade, não apresentando problemas de navegação e ainda, com conteúdo 

considerado como adequado pelas professoras para o desenvolvimento do trabalho com 

o aprendizado geográfico nas Salas de Recursos. 



 87 

 

Um dos pontos destacados pelas professoras durante a pesquisa foi o de não 

possuir domínio sobre a grande gama de conteúdos de outras disciplinas para trabalhar 

com os alunos, justificando assim, o fato de trabalharem apenas com conteúdos 

pertencentes à Língua Portuguesa e Matemática, afirmando ainda que a falta de 

ferramentas e cursos que as subsidiassem para trabalhar com as demais disciplinas 

tornava inviável a aproximação do currículo trabalhado pelas salas. 

A preocupação compartilhada pelas professoras foi tema abordado por Melo 

(2008) e Flóro (2016) em que já destacavam que os currículos trabalhados entre as salas 

era muito distante do trabalhado nas salas regulares, dificultando o processo de inclusão 

desses alunos. A respeito desse grande distanciamento, Zuqui (2013) aponta que 

realmente os professores das Salas de Recursos demonstram preocupação em não 

trabalhar com todo o currículo em suas salas junto aos alunos, mas que sua formação 

não contemplava o conhecimento necessário para que pudessem trabalhar os demais 

conteúdos, o que era potencializado pela falta de recursos para auxiliar os professores 

dessas salas para suprir tal carência. 

Nesse aspecto, o site se mostra com  boa ferramenta para subsidiar o trabalho 

das professoras das Salas de Recursos com o aprendizado geográfico junto aos alunos, 

uma vez que, em todas as 5 salas onde foi realizada a aplicação do produto, houve o 

desenvolvimento das atividades dos portais pelas próprias professoras, que não tiveram 

grandes dificuldades em utilizá-lo. Outro ponto que favoreceu sua utilização foi o fato de 

dentro do próprio site haver disponível a relação com orientações e explicações para os 

professores, subsidiando a aplicação das atividades. 

Ao proporcionar o ensino de geografia ao aluno e a ferramenta para sua 

execução ao professor, pudemos aproximar um pouco do conteúdo trabalhado nas salas 

regulares para o que é disposto nas Salas de Recursos, tornando também para o aluno, 

o aprendizado mais próximo do currículo da sala regular, não apenas nas disciplinas de 

Português e Matemática, mas também em Geografia, abrindo para as professoras a 

possibilidade de trabalhar com mais conteúdos além dos que já trabalham.  

Por meio da utilização do site, os professores diminuem o distanciamento 

entre o currículo trabalhado e o domínio acerca do conteúdo trabalhado, uma vez que, 

como exposto por Zuqui (2013) a falta de subsídios para que o professor trabalhasse 

com outros conteúdos era um fator limitador dessa prática com os alunos dentro das 

Salas de Recursos, barreira essa que pode ser superada para a Geografia ao se utilizar 

o site. 



 88 

 

O interesse dos alunos em participar das atividades propostas também 

aumentou. A partir da aplicação do produto pudemos observar que os alunos tem grande 

interesse em executar as atividades ofertadas dentro do site e não apenas as atividades 

tradicionais que já são rotineiramente por eles executadas na sala de recursos. Um 

exemplo pode ser explicitado a partir de uma atividade simples presente no site, que 

consiste em preencher o caça-palavras acerca dos estados e capitais brasileiras, porém, 

executado e ambiente virtual, diferente do convencional que é sempre trabalhado 

impresso com os alunos. Na atividade impressa o aluno não demonstra grande interesse 

em executá-la, mas após completar a atividade no site, tem interesse em navegar por 

outros conteúdos e atividades disponíveis. 

Ao ofertar as atividades por meio da plataforma digital, o site oferece maior 

interatividade para o trabalho com os alunos, além de reduzir o número de impressões 

e, consequentemente, de resíduos gerados pela sala. As atividades podem ser salvas e 

ainda é possível ranquear os alunos que participam da aplicação. Essas características 

facilitam o trabalho do professor, que pode ter no site, a plataforma para direcionar as 

atividades para seus alunos. 

Para as professoras, o site configura-se como fonte confiável para pesquisar 

e aplicar atividades para os alunos, contando com vídeos, jogos e outros recursos, 

disponibilizados em um só lugar, facilitando o planejamento de suas atividades e a 

aplicação de conteúdos que permeiam a aprendizagem geográfica com os alunos. 

Por meio da pesquisa foi detectado distanciamento entre os professores das 

Salas de Recursos e salas regulares, em que segundo os professores das salas 

regulares, este distanciamento ocorre devido a uma série de fatores, porém, dentre eles 

está a questão do currículo trabalhado por eles nas salas regulares não ser trabalhado 

dentro do contexto da Sala de Recurso. Acerca do distanciamento entre os professores 

dessas salas, o produto não se mostra como ferramenta para solucionar essa lacuna. 

Porém, ao aproximar o trabalho das Salas de Recursos, com o currículo contemplado 

nas salas regulares, pode-se minimizar a distância entre os currículos, auxiliando o 

trabalho do professor da sala regular para a inclusão do aluno. 

Os professores das salas regulares, em sua maioria, relataram não considerar 

de grande importância o trabalho desempenhado nas Salas de Recursos, uma vez que, 

este era extremamente concentrado em conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. 

Ao expandir essa área de atuação, como no caso do ensino de Geografia, os professores 
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das salas regulares demonstraram maior interesse numa aproximação visando a 

inclusão dos alunos. 

 

Professor Regular 2: Se tivesse um trabalho maior com Geografia e História nas 
salas de recursos, acho que seria mais fácil dos alunos se adaptarem aqui na 
sala sabe? Porque eles têm dificuldade nas coisas mais simples, que precisam 
de uma base mesmo, e a gente não consegue fazer isso aqui, precisa de um 
atendimento especial. Se tivesse essa preocupação, a gente poderia aumentar 
o trabalho colaborativo, porque tenho certeza que teria mais inclusão ainda na 
escola. 

 

A compreensão de conteúdos referentes ao aprendizado geográfico também 

foram potencializados com a aplicação do produto educacional, uma vez que, os alunos 

puderam desempenhar atividades adaptadas para seu nível de complexidade, acerca 

de elementos e conceitos geográficos essenciais, mostrando maior compreensão sobre 

os elementos apresentados por meio do site. 

 

Professora SRM A: Depois dos alunos fazerem as atividades do site ficou mais 
fácil de explicar pra eles a diferença entre país, estado, cidade. Porque antes 
era difícil entrar na cabeça deles, mas acho que ali mostra pra eles a diferença 
com uns exemplos no computador. 
 
Professora SRM E: Achei que ficou melhor de trabalhar umas coisas com eles, 
como os planetas por exemplo, porque a gente tenta explicar, mas eles não tem 
noção de proporção, com o vídeo ali, as imagens, fica mais fácil de ver como é, 
o que que tem, os tamanhos. 

 

A partir da percepção das próprias professoras das Salas de Recursos, 

podemos observar que ao trabalhar as atividades propostas pelo site com os alunos, há 

melhor compreensão dos conteúdos de Geografia, abordados no site. Essa maior 

compreensão dos conteúdos, pode auxiliar no processo de inclusão desses alunos nas 

salas regulares, ao haver aproximação com o que é trabalhado no currículo. 

Com a aplicação do produto educacional buscou-se então aproximação entre 

os currículos trabalhados entre as salas, uma vez que na sala de recursos estava 

distante e apenas focado em aprendizados voltados para Língua Portuguesa e 

Matemática. O site é uma alternativa para se trabalhar com o ensino de Geografia, 

potencializando, a partir da apreensão destes conteúdos pelos alunos, seu processo de 

inclusão nas salas regulares, na medida em que podem apresentar maior rendimento no 

desempenho das atividades propostas pelos professores regulares. 

O distanciamento entre os currículos não foi apenas observado na execução 

desta pesquisa, mas também já havia sido exposto nos trabalhos de Melo (2008) e Flóro 
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(2016), que já haviam constatado tal distanciamento e a priorização do trabalho com 

Língua Portuguesa e Matemática. Em suas pesquisas também afirmaram preocupação 

com tal característica, registrando a necessidade de se pensar em alternativas para 

transpor essa barreira. 

O distanciamento foi causado dentre outras coisas, por má interpretação das 

resoluções que regem as Salas de Recursos, focando em Língua Portuguesa e 

Matemática, e pela ausência de domínio de conteúdo das demais disciplinas, o que foi 

constatado por meio das entrevistas com as professoras e também na pesquisa 

realizada por Zuqui (2013). 

Referente a essa preocupação, o site não ofereceu apenas conteúdo voltado 

para os alunos, mas também, ofertou às professoras das Salas de Recursos,  ferramenta 

para planejarem suas aulas e atividades, com conteúdo específico e adaptado para ser 

trabalhado com seus alunos, dando todo o subsídio para trabalhar com a Geografia na 

execução das atividades. Tendo a oportunidade de se utilizar do site, houve maior 

confiança das professoras em trabalhar com conceitos geográficos com os alunos. Esse 

se mostra como ferramenta, que propiciou às professoras das Salas de Recursos o 

ensino de Geografia com seus alunos. 

Quanto ao fato das Salas de Recursos atenderem a alunos de múltiplas 

deficiências, com vasta diversidade, observou-se na pesquisa que a maior parte das 

salas busca agrupar os alunos de acordo com deficiências afins, porém, as professoras 

ainda não conseguem atender a todos de maneira eficiente, ofertando a mesma 

atividade para que todos os alunos a executem. Tal fato também foi constatado por 

Milanesi (2012) em sua pesquisa, que mostra preocupação com as várias deficiências 

agrupadas pelas salas. 

Para auxiliar nesse processo de atendimento, o site oferta aos professores, 

atividades adaptadas, podendo inclusive, escolher o nível de complexidade dos 

exercícios, visando maior adaptação dos alunos, possibilitando às professoras 

escolherem as atividades adequadas para serem aplicadas com seus alunos. 

A aplicação do produto educacional forneceu aos professores participantes 

da pesquisa ferramenta para trabalhar o ensino de Geografia nas Salas de Recursos. 

Isso gerou maior compreensão desses conceitos nos alunos, auxiliando o processo de 

inclusão destes nas salas regulares ao aproximar o currículo trabalhado, buscando 

minimizar a distância entre eles. 
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Os alunos demonstraram grande interesse em executar as atividades no site 

e, ao executarem as atividades, puderam ter contato com conceitos geográficos que não 

eram trabalhados nas Salas de Recursos. Observou-se que a compreensão destes 

conteúdos trabalhados pelas atividades foi satisfatória, tendo sido relatado pelas 

professoras das Salas de Recursos e ainda, destacado pelos professores das salas 

regulares a necessidade de trabalhos como este visando a inclusão dos alunos nas salas 

regulares. 

O que se pode observar a partir da aplicação do produto educacional, é que 

os alunos puderam ter contato com os conceitos geográficos em diversas atividades, 

além de melhorar a participação dos alunos nas atividades e aumentar o interesse em 

utilizar o site para realizar os exercícios. O produto propiciou ainda às professoras das 

Salas de Recursos, ferramenta confiável para planejar e propor atividades para seus 

alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A legislação brasileira estabelece mecanismos para garantir a inclusão dos 

alunos com deficiência, dificuldades e distúrbios de aprendizagem no ensino regular 

Muito dessa preocupação vem motivada pela pressão internacional de organismos como 

a ONU para que haja adequação e esforço global pela inclusão. A proposta de criação 

das salas de recursos visou o desenvolvimento de atividades para que o aluno seja de 

fato incluído nas salas regulares. 

Cada estado pode adaptar a legislação à suas demandas, tendo o estado do 

Paraná feito isso a partir de Portarias e Instruções Normativas que regem o 

funcionamento das salas. Houve a partir da implantação do programa aqui no Paraná, 

atualizações e modificações estruturais e norteadoras para o atendimento. Porém, não 

houve grande investimento em capacitação e formação continuada dos profissionais 

inseridos no contexto das salas de recursos, o que levou a maior dificuldade em executar 

de fato o processo inclusivo dos alunos nas salas regulares, por meio das salas de 

recursos. 

Há muitas deficiências atendidas pelas salas, o que limita a atuação do 

professor, isso aliado aos problemas estruturais existentes, acaba por travar o melhor 

desenvolvimento do trabalho. Essa limitação não impacta apenas o funcionamento da 

sala no contexto escolar, mas também tem reflexos na comunidade, uma vez que, a 

mesma acaba por não compreender de fato o trabalho desenvolvido nas salas, reduzindo 

o apoio das próprias famílias e comunidade escolar para a existência de trabalho 

colaborativo, necessário para que ocorra a inclusão. 

Dentro dos objetivos elencados nesta pesquisa, com vistas a compreender a 

partir das visões dos próprios professores, o distanciamento entre as salas, se fez 

necessário avaliar a contribuição da sala de recursos para a inclusão dos alunos no 

sistema regular, trabalho este que mostrou-se importante para auxiliar a inclusão do 

aluno no ambiente escolar junto aos demais alunos, porém, ainda não atingiu em sua 

totalidade o objetivo pelo qual foi criado o programa, de incluir no ensino regular o aluno 

com necessidades educacionais especiais. 

Essa inclusão se mostrou ineficaz devido a uma série de fatores, tendo 

destaque o grande distanciamento entre o currículo das salas, a falta de conexão entre 

os professores das salas regulares com o das salas de recursos, além de toda a equipe 
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e comunidade escolar, a falta de estruturação e formação continuada para que as 

professoras das salas de recursos exerçam suas atividades, além da precariedade nos 

recursos encontrados nas salas de recursos. 

O currículo trabalhado nas salas de recursos está centrado em conteúdos 

essenciais à Língua Portuguesa e Matemática em detrimento às demais disciplinas. Isso 

acaba prejudicando o processo inclusivo do aluno nas salas regulares, uma vez que 

nestas salas se faz necessária aplicação dos demais conteúdos, além da Matemática e 

Língua Portuguesa trabalhada nas salas de recursos. 

As professoras das salas de recursos não são especialistas em todas as áreas 

das disciplinas escolares para desenvolver esse trabalho, o que evidencia ainda mais a 

necessidade da interação com o professor da sala regular, além de deixar clara a 

necessidade de maior capacitação e constante formação dos professores das salas de 

recursos, ou a mudança da estrutura de trabalho nas salas de recursos, incluindo nessas 

salas o professor das disciplinas das salas regulares, visando a aproximação com o 

conteúdo. 

Há entre as professoras das salas de recursos preocupação em poder ofertar 

ao aluno por elas atendido, trabalho colaborativo com as demais disciplinas. Porém, a 

falta de especialização e domínio do conteúdo impedem que haja de fato este trabalho. 

No tocante à formação das professoras, outro ponto de destaque é para a ausência de 

oferta de formação continuada pela SEED para as professoras, conforme observado a 

partir dos questionários e entrevistas, como sendo reivindicação das próprias 

professoras, que, por vezes, buscam por conta própria aperfeiçoamento profissional.  

O fato de haver distanciamento no conteúdo curricular acaba causando 

distanciamento entre os professores das salas de recursos e regulares. Os professores 

das salas regulares acabam não considerando importante para a inclusão dos alunos 

em suas respectivas disciplinas o trabalho desenvolvido nas salas de recursos. Já as 

professoras das salas de recursos apontam o desinteresse e desconhecimento dos 

professores das salas regulares para o trabalho que desenvolvem. Com isso, fica 

evidente a falta de conexão entre os professores das salas, prejudicando na efetiva 

inclusão do aluno atendido pelas salas de recursos nas salas regulares. 

A continuidade do trabalho nas salas de recursos é outro fator importante, 

uma vez que a criação de laços entre os professores e alunos atendidos, aumenta a 

confiança dos alunos e potencializa o alcance do trabalho executado nas salas de 

recursos, porém essa continuidade não é possível em todas as salas. Essa continuidade 
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é interrompida devido a algumas professoras serem contratadas em processos 

temporários, como o PSS, o que impede o ciclo de continuidade, levando a constante 

troca de professores nas salas. 

Pode-se observar que o funcionamento das salas de recursos onde o trabalho 

é desenvolvido por professoras efetivas QPM, que compõem o quadro próprio da SEED, 

é mais estruturado e há maior interação das professoras com os alunos atendidos. 

Soma-se às dificuldades encontradas para o desenvolvimento do trabalho nas 

salas de recursos, a questão de não haver grande disponibilidade de recursos para 

pesquisa e elaboração de atividades na internet voltadas para a sala de recursos, em 

que os professores que atuam nestas salas acabam tendo que preparar suas atividades 

sem ter fonte confiável de pesquisa que concentre atividades e conteúdos adaptados 

para trabalhar com seus alunos. 

A partir dessa constatação é que se pensou na elaboração do site para que 

os professores pudessem ter acesso a fonte confiável de pesquisa, que pudessem em 

uma mesma página planejar e executar a atividade com os alunos. O site possui 

conteúdos essenciais para o ensino de Geografia, com recursos variados.  

Ao utilizar o recurso digital nas atividades das salas de recursos, os alunos 

demonstraram grande interesse pelo desenvolvimento das atividades propostas pelo 

produto educacional. A inserção dos conteúdos de Geografia ocorreu de maneira 

gradual, respeitando assim, a resolução das atividades de acordo como nível os alunos 

atendidos. 

Os alunos das salas de recursos apresentaram melhor compreensão dos 

conteúdos de Geografia, potencializando sua inclusão nas salas regulares, em que o 

trabalho desenvolvido pelos professores é mais voltado para os conteúdos, agora 

reforçado nas salas de recursos. Os professores das salas regulares já relatavam a 

necessidade de maior aproximação do atendimento realizado com o que ele trabalhava 

em sua sala de aula, porém este acabava não sendo realizado nas salas de recursos. 

Os professores das salas regulares puderam se beneficiar por meio da 

aproximação do currículo das salas no desenvolvimento de competências e habilidades 

dos alunos atendidos. O produto educacional se configurou numa importante ferramenta 

para o trabalho com o conteúdo de Geografia ao subsidiar a aplicação desses conceitos 

junto aos alunos, desde o planejamento das atividades até a aplicação. 

Os professores das salas de recursos puderam utilizar o recurso elaborado 

para que eles possam desenvolver os conteúdos que não dominam, tendo fonte 
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confiável de pesquisa e aplicação, enquanto que os alunos têm um recurso digital, de 

fácil utilização para promoção de competências e habilidades de aprendizado em 

Geografia, necessárias ao cotidiano e à sua inclusão e desenvolvimento nas salas 

regulares. 

A inserção de conteúdos de Geografia trabalhados nas salas regulares, além 

de Matemática e Língua Portuguesa, na sala de recursos, mostrou que a partir desse 

trabalho colaborativo, pode-se auxiliar o aluno em seu processo de inclusão nas salas 

regulares, para que acompanhe o que é trabalhado pelos professores regulares, abrindo 

a possibilidade de expandir esse trabalho colaborativo para as demais áreas além da 

Geografia.  

Quanto mais se desenvolver no aluno atendido pela sala de recursos as 

competências e habilidades necessárias para acompanhar o que é necessário para 

frequentar as salas regulares, mais efetividade se dará para o processo de inclusão do 

aluno, buscando cumprir assim, o objetivo principal pelo qual as salas de recursos foram 

criadas, a efetiva inclusão. 

Esta pesquisa buscou compreender o distanciamento existente entre as salas 

regulares e de recursos, apontando as principais motivações que desencadeiam a falta 

de conexão entre os professores destas salas, o que leva a uma baixa identificação dos 

demais professores das salas regulares com o trabalho desenvolvido nas salas de 

recursos.  

Por meio da pesquisa e da aplicação do produto educacional pôde-se 

aproximar o currículo de Geografia para o trabalho nas salas de recursos, abrindo a 

possibilidade de aplicação futura para o trabalho com as demais disciplinas. Ainda para 

aplicações futuras, está o desenvolvimento de maneiras para aproximar e mediar a 

comunicação entre os professores das salas regulares e de recursos, sendo este outro 

passo a ser pesquisado, assim como, analisar o desenvolvimento dos alunos atendidos 

pelas salas de recursos, nas atividades das salas regulares. 
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APÊNDICES 
 
A – Questionário para a Sala de Recursos 
 
Quanto à caracterização da SRM 
 
1.Quantidade de SRM:____ sala (s)  
 
2.Turno de funcionamento:  
( ) Matutino  
( ) Vespertino  
 
3. Quantidade total de alunos:____ alunos.  
 
4. Idade dos alunos:  
( ) 10 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 11 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 12 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 13 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 14 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 15 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 16 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 17 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) 18 anos. Quantidade:____ alunos.  
( ) Outro. _____________________  
 
5. Série do ensino comum que estão matriculados:  
( ) 6º ano. Quantidade: ____alunos.  
( ) 7º ano. Quantidade: ____alunos.  
( ) 8º ano. Quantidade: ____alunos.  
( ) 9º ano. Quantidade: ____alunos.  
( ) 1º ano EM. Quantidade: ____alunos.  
( ) 2º ano EM. Quantidade: ____alunos.  
( ) 3º ano EM. Quantidade: ____alunos.  
 
6. Gênero:  
( ) Masculino. Quantidade: ____ alunos.  
( ) Feminino. Quantidade: ____ alunos.  
 
7. Egresso de Educação Especial:  
( ) Não  
( ) Sim.  
 
Em caso positivo: 
( ) Sala de Recursos no anos iniciais. Quantidade:_____ alunos.  
( ) Classe Especial. Quantidade: _____ alunos.  
( ) Escola Especial. Quantidade: _____ alunos.  
( ) Outro. 
Qual?______________________________________________________________  
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8. Tipo de NEE:  
( ) Deficiência intelectual. Quantidade:____ alunos.  
( ) Deficiência física neuromotora. Quantidade:____ alunos.  
( ) Transtornos globais do desenvolvimento. Quantidade:____ alunos.  
( ) Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Quantidade:____ alunos.  
( ) Dislexia. Quantidade:____ alunos.  
( ) Outras.Qual? 
_____________________________________________________________  
 
 
Quanto ao professor(a): 
 
9.Vínculo empregatício:  
( ) QPM  
( ) PSS  
( ) Aula extraordinária  
 
10. Formação acadêmica:  
( ) Ensino Médio  
( ) Formação de docentes/magistério  
 
11. Ensino superior:  
( ) Não.  
( ) Sim.  
Curso:______________________________________________________________ 
Ano de 
conclusão:_____Instituição:____________________________________________ 
( ) Presencial ( ) À distância  
 
12. Pós Graduação: 
( ) Especialização 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
Qual: 
___________________________________________________________________  
Área:_______________________________________________________________ 
Ano de 
conclusão:_____Instituição:_____________________________________________ 
( ) Presencial ( ) À distância  
 
13. Formação específica para atuar na Educação Especial  
( ) Não.  
( ) Sim.  
Qual: _______________________________________________________________  
Ano de conclusão:_____Instituição:_______________________________________  
( ) Presencial ( ) À distância  
 
16. Fez algum curso de formação continuada oferecida pela SEED nos últimos 5 
anos? 
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( ) Não 
( ) Sim 
 
Qual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Quanto ao funcionamento da SRM 
 
17. Todos os alunos possuem laudo e registro no SERE? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
18. Os alunos são divididos em grupos de acordo com suas NEEs? 
( ) Não  
( ) Sim 
 
 Em caso negativo, como é feita a divisão? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19. Os alunos são atendidos 2 vezes por semana em 4 horas/aula semanais? 
( ) Não  
( ) Sim 
 
 Em caso negativo, como é feito o atendimento? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20. Quais recursos são utilizados com os alunos na SRM? 
( ) Jogos 
( ) Brincadeiras 
( ) Dinâmicas 
( ) Caderno 
( ) Atividades Impressas 
( ) Acesso à Internet 
( ) Jogos digitais 
( ) Outros 
__________________________________________________________________ 
 
21. Quais conteúdos já foram trabalhados na SRM? 
( ) Língua Portuguesa 
( ) Matemática 
( ) Geografia 
( ) História 
( ) Ciências 
( ) 
Outros______________________________________________________________ 
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22. São abordados conteúdos ou atividades na SRM que também são executados 
nas Salas Regulares? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
23. Existe contato entre o professor da SRM com os das Salas Regulares sobre o 
desenvolvimento do aluno e do conteúdo? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
24. Como é feito esse contato? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
25. Com que frequência é realizado esse contato? 
( ) Todos os dias 
( ) 1 vez por semana 
( ) 1 vez a cada 15 dias 
( ) 1 vez por mês 
( ) 1 vez por semestre 
( ) 1 vez por ano 
( ) Não há contato 
 
26. Como é a frequência dos alunos na SRM? 
( ) Apresentam poucas faltas 
( ) Apresentam muitas faltas 
( ) Não faltam às aulas 
 
27. Com relação às resoluções que regem as SRM, em uma escala de importância, 
em que 1 é baixo e 10 é alto, como você analisa o enquadramento de seu trabalho 
tendo como referência às resoluções. Ele atende o disposto nas normas? 
 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 
 
Em caso de valor abaixo de 6, explique em que considera não cumprir as normas 
dispostas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
28. Quanto à importância e eficácia do trabalho desenvolvido na SRM para a 
evolução do aluno e sua inclusão na Sala Regular, como considera a contribuição da 
SRM para o aluno, em uma escala de importância, em que 1 é baixo e 10 é alto? 
 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 
 
Em caso de valor abaixo de 6, explique em que considera que o trabalho não 
contribui para o pleno desenvolvimento do aluno? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 105 

 

B – Questionário de Avaliação do Site 
 
Quanto à acessibilidade ao site 
 
1. A aparência do site torna a navegação agradável? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a navegação? 
___________________________________________________________________ 
 
2. As informações e abas do site são acessadas facilmente? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha o acesso? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Os links e artigos postados no site direcionam corretamente para a atividade ou 
página externa da internet? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
6. O design gráfico (vídeos e imagens) são coerentes quanto à proposta do site? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
7. As informações e objetivos do site estão claros à todos os visitantes? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
8. A aba de contato presente no site é funcional para a retirada de dúvidas dos 
visitantes? 
( ) Sim 
( ) Não 
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Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
Quanto ao conteúdo do Site: 
 
 
9. As atividades disponibilizadas aos alunos são de fácil entendimento e execução? 
( ) Não 
( ) Sim justifique************ 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
10. As atividades disponibilizadas aos alunos podem ser executadas por todos os 
alunos que frequentam a SRM? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
Em caso negativo: 
O que atrapalha a sua utilização? 
___________________________________________________________________ 
 
11. Os conteúdos abordados nas atividades são relevantes no contexto do trabalho 
da SRM? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________ 
 
12. A linguagem utilizada nas atividades é de fácil compreensão aos alunos? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________ 
 
13. O nível de dificuldade das atividades disponibilizadas no site é adequado aos 
alunos? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
Em caso negativo, as atividades são de dificuldade: 
( ) Maior que a capacidade de resolução dos alunos 
( ) Menor que a capacidade de resolução dos alunos 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________ 
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14. As orientações aos professores, são de fácil entendimento e compreensão? 
( ) Não  
( ) Sim 
 
15. Os objetivos e expectativas para a realização de cada atividade são claros ao 
professor(a)? 
( ) Não  
( ) Sim 
 
16. As orientações são suficientes para que o professor possa aplicar as atividades? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
Em caso negativo: 
O que falta constar nas orientações ao professor? 
___________________________________________________________________ 
 
17. As atividades e orientações disponíveis no site, auxiliam seu trabalho na SRM? 
( ) Não  
( ) Sim 
 
Em caso negativo: 
O que poderia ser acrescido ao site para auxiliar seu trabalho? 
___________________________________________________________________ 
 
Quanto às suas impressões acerca do Site: 
 
18. Relate o que achou do site quanto ao aspecto visual: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19. Relate o que achou dos conteúdos e atividades disponibilizados no site: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20. Relate quais problemas encontrou na utilização do Site: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
21. Relate o que achou das orientações ao professor disponibilizadas no Site: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
22. Comentários e Sugestões: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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C – Questionário para as salas regulares 
 
Quanto ao professor(a): 
 
1.Vínculo empregatício:  
( ) QPM  
( ) PSS  
( ) Aula extraordinária  
 
2. Formação acadêmica:  
( ) Ensino Médio  
( ) Formação de docentes/magistério  
 
3. Ensino superior:  
( ) Não.  
( ) Sim.  
Curso:______________________________________________________________ 
Ano de 
conclusão:_____Instituição:_____________________________________________ 
( ) Presencial ( ) À distância  
 
4. Pós Graduação: 
( ) Especialização 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
Qual: 
___________________________________________________________________  
Área:_______________________________________________________________ 
Ano de 
conclusão:_____Instituição:_____________________________________________ 
( ) Presencial ( ) À distância  
 
5. Existe contato entre você e o professor da SRM sobre o desenvolvimento do 
aluno e do conteúdo? 
( ) Não 
( ) Sim 
 
6. Como é feito esse contato? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Com que frequência é realizado esse contato? 
( ) Todos os dias 
( ) 1 vez por semana 
( ) 1 vez a cada 15 dias 
( ) 1 vez por mês 
( ) 1 vez por semestre 
( ) 1 vez por ano 
( ) Não há contato 
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8. Quanto à importância e eficácia do trabalho desenvolvido na SRM para a evolução 
do aluno e sua inclusão na Sala Regular, como considera a contribuição da SRM para 
o aluno, em uma escala de importância, em que 1 é baixo e 10 é alto? 
 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 
 
Em caso de valor abaixo de 6, explique em que considera que o trabalho não contribui 
para o pleno desenvolvimento do aluno? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


