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RESUMO- O presente artigo apresenta uma breve contextualização de como se deu 

a implantação das salas de recursos multifuncionais para tratar da inclusão de alunos 

com necessidade especiais nas escolas. Apresentamos um pouco da importância da 

inclusão das crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais, bem 

como a importância da psicopedagogia no atendimento as mesmas, visando não 

apenas uma inclusão no espaço escolar, mas também uma inclusão social. O 

presente trabalho resulta em dados verídicos e argumentos baseados na vivência do 

dia a dia no espaço educacional Baltazar da Rocha Cézar, o qual atende crianças 

especiais de diferentes escolas da cidade de Saúde – Bahia.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sala de recursos multifuncionais. Inclusão escolar. 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



 

 

 

O presente artigo é um estudo bibliográfico sobre a implementação das salas 

de recursos multifuncionais e o atendimento educacional especializado na escola 

Municipal Baltazar da Rocha Cézar localizada na cidade de Saúde no interior da 

Bahia.  Sabemos que é direito de todos os cidadãos o acesso à educação de 

qualidade, bem como frequentar todo e qualquer espaço, nesse sentido vemos as 

salas de recursos, como uma forma de inclusão de crianças e adolescentes com 

necessidades educacionais especiais terem esse direito garantido, tanto nos espaços 

educacionais como na sociedade em geral.  

O desenvolvimento desse trabalho se deu através de procedimentos 

metodológicos, onde foi realizada uma pesquisa exploratória, a qual envolveu 

levantamento bibliográfico com análise de exemplos através de experiência 

vivenciada pela autora desse artigo, como também questionário respondido pela 

professora responsável pelo AEE. Para tanto nos apegamos o que Gil (2002, p. 41) 

define como pesquisa exploratória o tipo de pesquisa que tem como objetivo o 

“aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante 

flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos ao fato 

estudado”. As metodologias utilizadas para a construção dessa pesquisa se deu 

através de estudo bibliográfico, em artigos científicos, livros e documentos do 

Ministério da Educação. 

Para a construção dessa pesquisa  foram  selecionados e estudados alguns autores 

que comungasse  com a ideia central do artigo, dentre eles podemos destacar: 

“Documento Orientador Programa Implantação de Recurso Multifuncionais”, 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) “Sobre princípios políticas e práticas na  

área das  educativas especiais”, “Psicopedagogia institucional: a instituição em foco”,  

(OLIVEIRA, 1992), “A contribuição da psicopedagogia para a inclusão do aluno com 

paralisia cerebral,”  (ALMEIDA JÚNIOR, 2012), “Alunos com necessidades educativas 

especiais nas classes regulares”, (CORREIA 2003).   

A partir desses estudos procuramos mostrar como se planejou as salas de 

recursos e sua realidade na escola pública supracitada, bem como a importância das  

mesmas para a inclusão das pessoas que necessitam de atendimento educacional 

especializado para que o direito a educação de qualidade seja exercido, como 

também seu papel na sociedade, nessa perspectiva procuramos apresentar também 

a importância do psicopedagogo na formação escolar e social desses sujeitos. 



 

 

O artigo é composto por dois tópicos, o primeiro: Material e métodos onde 

descrevemos como surgiu a ideia do tema desse artigo e em que ele se baseia. No 

tópico resultados e discussão apresentamos os resultados a partir dos pensamentos 

de autores escolhidos, os quais nos ajudou a realizar uma pesquisa coerente e 

precisa. Este tópico está dividido em quatro subtópicos onde o primeiro apresenta uma 

contextualização da implantação das salas de recursos multifuncionais, o segundo 

trata da importância da inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais, o 

terceiro ressalta a relevância do  atendimento educacional especializado com o 

atendimento  psicopedagógico e o quarto e último relata como funciona o  atendimento 

educacional especializado na escola municipal  Baltazar da Rocha Cézar da cidade 

de Saúde/Bahia. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesta seção, apresentamos o material e caminhos percorridos para a 

realização da pesquisa, primeiro exporemos o material e em seguida os 

descreveremos. 

A ideia central desse trabalho se deu a partir de uma experiência frente à gestão 

da escola supracitada, onde funciona o atendimento educacional especializado na 

sala de recursos multifuncionais, a qual foi a primeira a ser instalada na cidade.  O 

objetivo maior dessa pesquisa é apresentar a realidade das salas que atendem 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

Utilizamos uma pesquisa de cunho qualitativa que para (Minayo 2002), “a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

Nos anos de 2015 a 2016 a pesquisadora desse artigo acompanhou o 

funcionamento e a organização da sala de recurso multifuncionais atuando como 

gestora da escola Municipal Baltazar da Rocha Cézar, nesse período a mesma 

vivenciou juntamente com as professoras as dificuldades de se conseguir os materiais 

necessários para o desenvolvimento de melhor atendimento para aqueles alunos. 



 

 

 A pesquisa foi construída a partir da experiência da pesquisadora no tempo 

em que atuou como gestora da instituição, como também estudos bibliográficos e 

questionário respondido pelas professoras que atuaram na sala de recursos 

multifuncionais com o atendimento educacional especializado até o ano de 2018.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico apresentaremos os resultados da pesquisa, bem como um 

panorama da implantação das salas de recursos multifuncionais e atendimento 

educacional especializado. Ele é dividido em 4 subseções onde a primeira 

contextualiza as salas de recursos multifuncionais, a segunda  fala sobre a 

importância da inclusão dos alunos com necessidades especiais, o terceiro faz uma 

ligação da psicopedagogia com educação especial, e por fim apresenta como funciona 

o atendimento educacional especializado na escola Baltazar da Rocha Cézar.   

 

3.1 Contextualizando a sala de recursos multifuncionais 

 

 A implantação das salas de recursos multifuncionais nas escolas da rede 

pública de ensino foi realizada através do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/ SECADI. 

Estas salas têm como objetivo promover as condições de acesso, oferecendo 

atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes, os quais devem 

estar matriculados na rede regular de ensino e frequentar a sala de recursos no 

contraturno e as mesmas deve está preparadas para atender sujeitos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ e 

superdotação.  

Nessa perspectiva, o ministério da educação junto aos programas do FNDE 

deve disponibilizar  “  apoio técnico  e financeiro  previstos no decreto  nº 6.571/2008, 

artigo 3º, a implantação das salas de recursos multifuncionais, definidas como 

“ambientes dotados  de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta 

do atendimento educacional especializado.”  (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO). 

 Partindo desse pressuposto fica nítido que as salas de recursos devem ter um 

apoio junto aos órgãos competentes para sua implementação, tendo em vista que as 

mesmas devem dispor de equipamentos e materiais adequados para atender as 



 

 

pessoas que precisam de diferentes recursos para desenvolver o ensino-

aprendizagem. 

 A orientação pedagógica para a Educação Especial, entende a sala de recursos  

como uma oferta obrigatória e define-a como 

Serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 
especializado, que complementa e suplementa (no caso de 
estudantes com altas habilidades /superdotação) e 
complementa  (para os estudantes com deficiência e TGD) as 
orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em 
todas as etapas e modalidades de Educação Básica). (SEEDF, 
2010 p.76) 

  

Partindo dessa premissa, percebemos que uma sala com equipamentos 

necessários e professor com formação adequada é essencial para que o trabalho na 

sala de recursos seja propício para apoiar os alunos com necessidades especiais, 

contudo o que podemos notar na realidade das escolas públicas, em especial a 

unidade de ensino Baltazar da Rocha Cézar é que apesar da lei, as salas não estão 

com equipamentos apropriados para receber os alunos com necessidades especiais. 

A escola Baltazar da Rocha Cézar teve sua implementação oficialmente no ano 

de 2015 e até o ano de 2018 os recursos disponibilizados para a sala são os mínimos 

possíveis. A sala atende 22 alunos semanalmente e dispõe de duas  profissionais 

capacitadas, uma psicopedagoga e uma professora, contudo essa capacitação foi 

realizada de maneira independente pelas professoras, pois o município não oferece 

cursos na área.  

  
 

3.2 Importâncias da inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais 

 

A partir da década de 1990 a inclusão de alunos com necessidades especiais 

está cada dia mais presente nas instituições de ensino, os quais devem estar  

matriculados na classe regular e frequentar a sala de recursos multifuncionais sendo 

atendidas pelo AEE. 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à ideia da equidade formal ao contextualizar 

as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 



 

 

A inclusão escolar tem como objetivo se organizar para receber nos espaços 

educacionais todos os alunos, sejam eles portadores de necessidades especiais ou 

não, pois todos têm direito a uma educação de qualidade, bem como frequentar os 

mesmos espaços sem sofrer nenhum tipo de discriminação ou preconceito, espaços 

estes que lhes proporcionem o desenvolvimento de suas habilidades. Este 

pensamento vem exposto  na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994).  

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em 
todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que 
apresente. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 
necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos 
vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um 
bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação 
com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 
conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de 
necessidades especiais dentro da escola”. (p. 11-12) 

 

É inegável a grande importância que tem a inclusão na sociedade e na vida da 

pessoa com deficiência. Por isso, há relevância de todas as pessoas reconhecerem 

as potencialidades e direitos dos sujeitos com deficiência, e assim, respeitá-las e 

aceitá-las no meio social e educativo. Além de ser de fundamental importância para 

as inter-relações na sociedade, por proporcionar a vivência com a diversidade, 

respeito e aceitação. 

 Dessa maneira, a inclusão é essencial também para as crianças com alguma 

deficiência, por permitir que vivam experiências diversas e convivam com pessoas 

diferentes, podendo assim, ensinar e aprender, já que todos nós, independentemente 

de nossas “diferenças”e limitações ensinamos e aprendemos de acordo com nossas 

experiências de vida. 

 

 

3.3 Atendimentos educacional especializado e psicopedagogia 

 

O desenvolvimento de estudos psicopedagógicos teve início na França no 

século XIX, e no Brasil a psicopedagogia começou a se expandir na década de 1980, 

impulsionados por pesquisas de possíveis causas dos problemas de aprendizagem e 



 

 

atualmente a psicopedagogia se expandiu e passou a dialogar com outras áreas, 

como Sociologia, Psicologia, Antropologia, Linguística, dentre outras. 

A sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como principal 

objetivo propiciar condições de liberdade para que o aluno com deficiência possa 

construir o seu aprendizado, dentro do quadro de recursos intelectuais que lhe é 

disponível, tornando-se agente capaz de produzir significado/conhecimento, fazendo-

o pensar, realizar ações em pensamento, de tomar consciência de que são capazes 

de usar a inteligência de que dispõem. 

O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno 

por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem, nesse sentido  

[...] A intervenção pedagógica provoca avanços que não 
ocorreriam espontaneamente. A importância da intervenção 
deliberada de um indivíduo  sobre os outros como forma de 
promover desenvolvimento articulasse como um postulado 
básico de Vygotsky: a aprendizagem é fundamental para o 
desenvolvimento desde o  nascimento da criança. A 
aprendizagem desperta processos internos de 
desenvolvimento que só pode ocorrer  quando o indivíduo  
interage com outras pessoas. O processo de ensino 
aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos 
membros imaturos da cultura letrada ao conhecimento 
construído e acumulado pela ciência e a procedimentos 
metacognitivos, centrais ao próprio modo de articulação dos 
conceitos científicos. (OLIVEIRA, 1992, p.33) 

  
Para que a criança desenvolva, precisam ser estimuladas e orientadas, e essa 

orientação é realizada através de profissionais preparados para tal função, no caso o 

professor. Os alunos com necessidades especiais dispõem dos mesmos direitos, que 

os estudantes que não apresentam nenhuma deficiência, dessa maneira a escola têm 

a obrigação de garantir aos mesmos o direito a matrícula no ensino regular de ensino, 

e o atendimento especializado no turno oposto. 

O espaço educacional necessita da presença do psicopedagogo na prática 

pedagógica da sala de educação inclusiva, pois a psicopedagogia não se limita a 

estudar apenas as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo aluno, mas todo 

um conjunto abrangendo as relações sociais e o conhecimento que pode ser 

construído através das relações construída na coletividade, nesse sentido, Almeida 

Junior afirma que  



 

 

a atuação psicopedagógica  pode ser concebida no ambiente 
escolar inclusivo como alternativas metodológicas e 
procedimentos didáticos que viabilizará a inclusão e sobretudo 
a educação de crianças com necessidades educacionais 
especiais, através de atendimentos multidisciplinares, 
incluindo o trabalho psicopedagógico (JUNIOR, p.6,2012) 

  

4.  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA BALTAZAR 

DA ROCHA CÉZAR 

 

A escola Municipal Baltazar da Rocha Cézar está situada a Rua do Prado, nº: 

45, em um bairro de periferia, Vila Lelinha, no município de Saúde - Bahia. Saúde, por 

sua vez, localiza-se no centro norte da Bahia, a 353 Km da capital do Estado, 

Salvador, possuindo uma área de 500 km², e uma população de 12.845 mil habitantes.  

O espaço educacional supracitado apresenta uma equipe de trabalho 

composta atualmente por vinte e três funcionários, entre eles temos professores, 

direção e equipe de apoio. O corpo discente é formado por cerca de duzentos e 

cinquenta e seis alunos, distribuídos em dois turnos (matutino e vespertino), nos 

segmentos Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

A implantação do AEE na escola Baltazar da Rocha Cézar aconteceu no ano 

de 2014, em uma sala que não tinha nenhum preparo para receber os alunos com 

necessidades especiais, como também  professores que não eram capacitados.  

No ano subsequente o atendimento passou a funcionar em uma sala mais 

apropriada, a qual foi construída para essa finalidade e fez algumas reformas no 

prédio para melhor atender os discentes, além da estrutura, a sala passou a funcionar 

com duas profissionais especializadas na área, uma psicopedagoga e uma 

professora.  

Até o ano de 2018 a sala de recursos multifuncionais atendia uma demanda de 

22 alunos com necessidades especiais diferentes, sendo que alguns pertencem a 

própria escola e outros são oriundos de instituições da zona rural e de outras escolas 

da sede. A política nacional de educação especial orienta que os alunos do AEE sejam 

atendidos duas vezes por semana, contudo devido a realidade do município com 

relação à disponibilização de transporte para alguns desses alunos o atendimento só 

acontece uma vez por semana. 



 

 

Apesar da garantia na lei de apoio à organização dessas salas no que diz 

respeito à infraestrutura e material de apoio, infelizmente a realidade ainda não é essa 

na escola supracitada. Os recursos disponibilizados para a manutenção da escola não 

são suficientes para comprar material de apoio necessário, principalmente para os 

alunos com deficiência visual e deficiência auditiva. 

A psicopedagoga além de desenvolver atividades no AEE com alunos 

especiais, também atende as crianças do ensino regular, que apresentam dificuldade 

de aprendizagem e déficit de atenção, além de organizar palestras para orientar os 

professores das turmas regulares como desenvolver trabalho com as crianças e /ou 

adolescentes  com necessidades especiais, para que a inclusão aconteça de fato e 

não que essa inclusão seja mais uma exclusão, pois 

cabe aos órgãos de gestão/direção do Agrupamento de escolas: “a 
responsabilidade de, em conjunto com os docentes, fazerem com que 
todos se sintam parte de um projeto educacional que tenha por base 
os princípios da inclusão, organizando ações de formação e 
encontrando apoios que permitam aos educadores e professores 
responderem às necessidades de todos os alunos (Correia, 2003, p.40 
).” 

  

Dessa maneira, a secretaria municipal de educação da cidade articulou com as 

responsáveis pelo AEE  outra carga horária para que as mesmas  desenvolvesse 

encontros visando a formação continuada com todos os professores da rede para 

melhor atender os alunos com necessidades especiais, tendo em vista que as 

mesmas são as únicas profissionais do município que tem formação na área, 

lembrando que essa formação foi realizada de forma independente do poder público. 

 

  

5. CONCLUSÃO 

 

Diante do que fora exposto podemos depreender que apesar das dificuldades, 

as salas de recursos multifuncionais já é uma realidade em algumas escolas, contudo 

as mesmas não tem o material necessário para que o atendimento aconteça de 

maneira mais eficaz visando o ensino aprendizagem dos sujeitos que necessitam 

daquele espaço e do atendimento. 

Apesar das dificuldades enfrentadas com relação aos recursos disponíveis para 

uma melhor organização da sala, este avanço no atendimento e inclusão das crianças 

que necessitam de atendimento educacional especializado é significativo, pois os pais 



 

 

deixaram de  ter medo de expor seus filhos na sociedade, com receio  de que fossem 

alvos de preconceitos e discriminação. 

O atendimento psicopedagógico tem papel fundamental nesse processo, não 

apenas por trabalhar com os alunos especiais, mas por desenvolver o trabalho de 

conscientização em todo o contexto escolar, para que a inclusão não seja apenas um 

faz de conta, contudo faz–se necessário que o poder público tenha um olhar mais 

comprometido com a educação especial, investindo na organização de espaços e 

matérias apropriados para o atendimento, como também mais investimento na 

formação de professores, pois os professores das salas regulares também necessitam 

dessa formação.  
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