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A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NA SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL 

 

Berenice Brene Sanches de Oliveira1 

 

RESUMO 

Ao refletir sobre os alunos excluídos podemos observar que a Educação Inclusiva nos trouxe 

perguntas a serem debatidas, desorganizou, gerou fatos a serem questionados sobre o 

assunto. Procurar formas de solucionar os problemas para que todos possam ter 

oportunidades de aprender e buscar entender as necessidades individuais do ser humano. 

Para que se possa ter um ensino adequado as suas necessidades, deve ser realizado um 

atendimento educacional especializado para garantir o direito do aluno com necessidades 

educacionais especiais. Tal ensino pode ser realizado em uma sala de recursos na sede da 

própria escola ou em outro local estabelecido. A Sala de Recursos é um local organizado com 

materiais pedagógicos, didáticos, equipamentos e profissionais com formação para dar 

atenção específica aos alunos com necessidades especiais, desenvolvidas para oferecer 

meios necessários a estes alunos, favorecendo a assimilação do conhecimento. Dessa forma, 

essa atenção deverá ser feita paralela ao horário de classes comuns para poder atender 

alunos com outras deficiências como: dislexia, déficit de atenção, superdotação ou outras 

necessidades educacionais especiais. São igualmente necessárias ajudas técnicas ou 

equipamentos específicos para atender as necessidades individuais, bem como a ação 

combinada de outros profissionais na promoção da acessibilidade além das habilidades dos 

professores que precisam proporcionar educação de qualidade para todos com ajuda desses 

meios. Portanto devemos compreender a importância da sala de recursos como etapa do 

processo de inclusão no contexto escolar. 
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4 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma ação diferenciada e focada na formação do cidadão de uma 

forma global podemos entender que o estudo está centrado na contribuição do 

psicopedagogo no contexto escolar. O referencial teórico pautou-se em diversos 

estudos bibliográficos sobre a educação especial e sala de recursos, em que foram 

estudadas as produções resultantes de obras publicadas de educadores e estudiosos 

que estudam sobre o mesmo assunto.  

Com a necessidade de entender o quanto é necessário a sala de recursos em 

promover e garantir a permanência do educando com necessidades educativas 

especiais no ensino regular, sem segregação social, cultural, étnica, de gênero ou em 

razão de deficiência e características pessoais.  

A Declaração de Salamanca 1994, admite que todas as crianças possuem 

necessidades e aprendizagens singulares, tem direito de ir à escola da sua região, 

com acesso ao Ensino Regular, e os Sistemas Educacionais devem propor 

programas, analisando a diversidade do ser humano e desenvolvendo uma pedagogia 

focada para criança. Escolas regulares com orientação inclusiva formam os meios 

mais capacitados de se combater atitudes discriminatórias criando comunidades mais 

acolhedoras, desenvolvendo uma sociedade inclusiva e promovendo educação para 

todos. 

O Ministério da Educação propõe uma política de inclusão que indica a 

reestruturação do sistema educacional a fim de atender as necessidades 

educacionais especiais e respeitando seus direitos. A Sala de Recursos permitirá o 

processo de inclusão no ensino, trabalhando com os educandos em turno oposto ao 

ensino regular à que estão matriculados, orientando pais e professores.  

É necessário possuir recursos que garantam o desenvolvimento e 

aprendizagem especiais. Deste modo, analisar de forma crítica sobre a importância 

do psicopedagogo dentro de uma instituição nos remete a necessidade de propor uma 

educação de qualidade e ciente de que as crianças aprendem de formas diferentes e 

únicas o que se faz necessário um trabalho individual em cada localidade escolar com 

os alunos que tem dificuldades maiores ao longo da Educação Básica. 
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Por meio desse, é muito importante que haja um trabalho de estudo e análise 

que repense sobre a função e benefícios de um psicopedagogo no contexto escolar, 

ou sejam diante da árdua missão de lidar com dificuldades de aprendizagem. 

A sala de recursos é um meio previsto na Educação Especial Brasileira, mas 

pouco empregado até meados da primeira década deste novo século. No momento 

em que estudamos âmbito municipal da gestão de políticas públicas relativas à 

Educação Especial, é importante entender que em muitos municípios, tem acontecido 

um processo de sintonia com a diretriz de oferta das salas de recursos por meio da 

aceitação de programas, como aquele que fornece os materiais para esse tipo de 

serviço. Essa adesão é apenas o ponta pé inicial de um processo trabalhoso de 

instituição de serviços, pois é de responsabilidade municipal contratar os profissionais 

qualificados ou por recursos na formação de integrantes de seus quadros funcionais, 

além do alinhamento pedagógico que deverá impor esses serviços nos projetos 

político-pedagógicos das escolas. 

As políticas brasileiras direcionadas para a Educação Especial mostram que 

temos um fato em destaque: a sala de recursos tem sido destacada como o espaço 

prioritário para a ação do educador especializado em Educação Especial. Seu espaço 

“multifuncional”, termo proposto pelo Ministério da Educação ao promover o programa, 

referindo-se em precedência, de oferta de materiais destinados às redes de ensino, 

merece devido destaque.  

A sala de recursos multifuncionais é, desta forma, um espaço utilizado com 

materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o 

enfrentamento às necessidades educacionais especiais. A especificação de sala de 

recursos multifuncionais é remetida ao entendimento de que esse local pode ser 

utilizado para a ajuda das diversas necessidades educacionais especiais e para o 

melhoramento das diferentes complementações ou suplementações curriculares. 

(ALVES, 2006, p. 14). 

Com a necessidade de entender quão importante é a sala de recursos em 

promover e garantir a estabilidade do aluno com necessidades educativas especiais 

no ensino regular, sem diferenciação social, cultural, étnica, de gênero ou em razão 

de deficiência e características pessoais.  
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  Esta análise tem como objeto de pesquisa uma sala de recurso, com objetivos 

de entender importância desta como parte do processo de inclusão, no contexto da 

escola. O propósito é captar quais os materiais didáticos pedagógicos são importantes 

para o processo ensino aprendizagem de alunos com necessidades educacionais, 

identificar como é a recepção do aluno numa sala de recurso e examinar como deve 

ser o ambiente da sala de recurso.  

A razão pela qual levou à pesquisa foi detectar a falta de investimento e 

aplicabilidade na sala de recurso como parte do processo de inclusão, no contexto 

escolar. O referencial teórico baseou-se em muitos trabalhos bibliográficos sobre a 

educação especial e sala de recurso, em que foram estudadas as produções 

resultantes de livros publicados de educadores e estudiosos que abordam esse 

mesmo assunto. 

 

2 INCLUSÃO 

 

Nosso país adotou com a LDB 9394/96 a proposta da integração escolar 

preferencial de alunos com necessidades educacionais especiais. Desde então houve 

um processo intenso de análise e transposição do projeto político-pedagógico para as 

distintas realidades escolares, tanto nas redes de ensino público como no particular. 

A utilização das salas de recursos na educação especial brasileira ocorreu em meados 

da década de 90, informada pela discussão sobre os processos de segregação, 

levados o termo em outras modalidades.  

A fim de enfatizar a inclusão escolar, a Resolução CNE/CEB Nº. 2, 2001, que 

institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em seu 

artigo 2º diz que:  

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (2001, p.1)  

 

De acordo com a citação, compreende-se que as escolas devem aceitar todo e 

qualquer tipo de aluno que venha se matricular, como também, se adaptarem a esse 

estudante 
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As adaptações de currículo realizavam-se por meio da relação espaço-tempo. 

Na realidade do Brasil, as adaptações visavam atender às necessidades particulares 

de aprendizagem dos educandos. Bem como exigem em planificações pedagógicas 

e ações docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve 

aprender, como e quando aprender, que formas de organização é mais eficiente para 

o processo de aprendizagem, como avaliar o desempenho do aluno. 

A partir do quadro conceitual desenvolvido, podia entender que as salas de 

recursos e de apoios foram formadas como um atendimento determinado por uma 

prática que nasceu centrada nas deficiências. Tomando como pontos de estudo para 

tal, a perspectiva de integração, um espaço diferenciado de ensino e, indicativos 

concretos de entendimento diferenciado das formas de aprendizagem dos alunos com 

necessidades especiais.  

Essa análise, entretanto, vem sendo mudada em um movimento de 

incorporação de uma nova normalidade educativa e cultural construída pela escola. 

Uma parcela pouco inferior desse movimento foi resultado da introdução de novos 

padrões educativos, que só a escola podia permitir. Tais padrões eram exigidos a 

partir da definição e consagração do princípio da “escola para todos”. Esse princípio 

caminhou no encontro de uma escola que fosse capaz de enfrentar o desafio 

determinado pela premissa de que precisava lidar com as distinções, qualquer que 

fossem elas: de raça, gênero, condições sociais e alterações orgânicas.  

O desafio, logo, não estava somente na escolha da melhor modalidade ou de 

um novo fim para elas, com o objetivo de operar a inclusão, mas sim, acima de tudo, 

em não perder de vista a generalidade dos alunos. Melhor analisando, as 

modificações que esta experiência colocava a todos os alunos no espaço social. Não 

se tratava apenas do entendimento das diferenças individuais dos alunos na escola, 

mas das distinções individuais de todos na totalidade das relações sociais.  

Para Stainback e Stainback (1992), a inclusão total seria um novo paradigma 

que pressupunha uma alteração: não se tratava mais de apoiar somente os alunos 

integrados que apresentam problemas; a ênfase era ampliada de modo a se 

considerarem as necessidades de apoio de cada integrante da escola (o pessoal e 

todos os alunos), para que eles tivessem sucesso no curso educacional geral. Essa 

majoração podia, por um espectro, redundar em generalização das oportunidades 
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educacionais para os indivíduos com necessidades especiais, mas, por outro, podia 

reiterar a falta de acesso à educação especializada para esses mesmos indivíduos 

que, se encontravam sem oportunidades de escolarização.  

 

3 SALA DE RECUSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Com a política de inclusão, o MEC estabeleceu um projeto de implantação de 

Sala de Recursos Multifuncionais nas escolas Estaduais que tem como objetivo dar 

suporte os sistemas de ensino na oferta do atendimento educacional especializado de 

forma complementar ou suplementar ao processo de escolarização, conforme previsto 

inciso V do artigo 8º da Resolução CNE/CEB nº. 2/2001.  

 

Serviço de apoio pedagógico especializado em alas de recursos, nas quais o 

professor especializado na educação especial realize a complementação ou 

suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e 

materiais específicos; (2001, p. 02).  

 

Dessa forma, a implantação da sala de recursos multifuncionais tem a finalidade de 

estruturar o atendimento do ensino aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, permitir o acesso aos recursos adequados e necessários e promover a 

participação e a aprendizagem desses alunos. Portanto, a implantação desse projeto, 

promove a compreensão multidisciplinar, além de proporcionar a acordo entre os 

educadores das classes comuns com os educadores das salas de recursos.  

A sala de recursos multifuncionais é um local na escola onde acontece o 

atendimento especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, a 

fim de promover a aprendizagem, fundamentada em novas práticas pedagógicas, com 

o intuito de auxiliar esses alunos a acompanharem o currículo idealizado pela escola, 

como também, se desenvolverem no ambiente escolar. 

O trabalho promovido na sala de recurso deve partir dos interesses, 

necessidades e dificuldades de aprendizagem especificas de cada educando, 

oferecendo suportes pedagógicos e contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos 

da classe regular.  
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A pratica pedagógica nas salas de recursos o planejamento busca orientar o 

trabalho do docente. Nessa análise, a função do professor é guiar e orientar a 

atividade intelectual do aluno para a aquisição do conhecimento, ajustando seu auxilio 

as características de processo de aprendizagem.  

Estudos têm demonstrando que crianças com necessidades educacionais 

especiais em casos de ensino regular têm melhor desempenho social e acadêmico, 

quando em comparação às que só recebem Educação Especial, destacando a 

necessidade da unificação Educação Especial com a Educação Regular. 

Formação de professores e a qualificação do ensino para crianças com 

necessidades educativas especiais, na análise da construção efetiva de uma 

educação inclusiva, necessitam de, pelo menos, dois tipos de formação profissional. 

Professores do ensino regular com um mínimo de formação, já que a expectativa é da 

inclusão dos alunos com "necessidades educativas especiais"; e professores 

especializados nas diferentes "necessidades educativas especiais", querem seja para 

atendimento direto a classe social, quer seja para apoio ao trabalho realizado por 

educadores de classes regulares que misturem esses alunos.  

Neste ato, o educador tem uma missão fundamental ainda que não esteja 

isolado, desde o primeiro momento, visto que as suas ações irão determinar a 

qualidade da interação nas situações de ensino. Definir as formas de aprendizado do 

aluno com deficiência, como também poderá influenciar o modo que os demais alunos 

irão interagir com aquele colega. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL CAPACITADO NA SALA DE RECURSOS 

 

O profissional que atua na área educacional especializada é um professor com 

aperfeiçoamento adequado a este tipo de abordagem; os alunos serão atendidos no 

contraturno do horário da aula, ou seja, se o aluno tem aula no turno da manhã, o seu 

atendimento, na sala de recursos, será realizado no turno da tarde ou, ao contrário, 

dependendo do seu horário da aula. Conforme Mittler (2003, p.25): "[...] a Inclusão 

envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com 

o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de 

oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola".  
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Um dos fatores que diferencia entre o trabalho do professor e do 

psicopedagogo é que enquanto que o professor, se preocupa através de suas provas, 

em verificar o que o aluno assimilou como conhecimento até presente momento e o 

que ainda é preciso aprender ou retomar, revisar e rever; para o psicopedagogo, 

conforme Weiss afirma (2008, pg.192) “[...] O mais importante no diagnóstico 

psicopedagógico é a tentativa de captar a forma individual de aprender e produzir de 

determinado aluno”.  

As intervenções psicopedagógicas podem ter o fim de recuperação e 

organização de conteúdos escolares, aplicação de brincadeiras, jogos de regras e 

dramatizações com o objetivo de fortalecimento tanto cognitivo como emocional que 

podem ser promovidos com crianças que apresentem dificuldades de aprendizagem 

ou não, atendimento realizado em clínica através do encaminhamento do aluno feito 

pela escola e atividade de pesquisa, onde a função do psicopedagogo é realizar 

pesquisas constantes para elaborar novos métodos, instrumentos e recursos que 

permitam a evolução da criança. 

 

O campo conceitual psicopedagógico vem proporcionar uma nova 

possibilidade para que a escola reverta esse quadro de fracasso, por meio da 

descoberta de novas possibilidades de ação e intervenção. A 

Psicopedagogia, tendo como fenômeno de estudo o aprender e o não 

aprender, pode auxiliar em sua abordagem institucional, propõe-se a analisar 

a instituição escolar e suas relações de aprendizagem segundo uma 

abordagem crítica e sistêmica (PORTO 2009, p. 115). 

 

A psicopedagogia trabalha constantemente por sua valorização e compreensão de 

sua necessidade para a população. O psicopedagogo tem como objeto de estudo o 

processo de aprendizagem humana. Dessa forma, utiliza-se de teorias que embasam 

este trabalho, a psicopedagogia não consegue se basear em apenas uma ou duas 

áreas do conhecimento, como nos diz BOSSA (2002, p. 26), “devido à complexidade 

do seu objeto de estudo, são importantes a psicopedagogia conhecimentos 

específicos de diversas outras teorias, as quais incidem sobre seu objeto de estudo”, 

as dificuldades de aprendizagem. 

Uma das principais funcionalidades do educador atuante na sala de recursos 

multifuncional, realizando o AEE, realiza-se em propor atividades que permitam 
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eliminar dificuldades e melhorar o processo de aprendizagem dos alunos assistidos. 

Por consequência, esse professor organiza situações que otimizem o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, nos espaços das salas de recursos multifuncional, sendo este um espaço 

físico devidamente apropriado e preparado para receber este público em análise.  

Durante o atendimento educacional especializado, o foco deste profissional irá 

intervir de forma a contribuir para que esses acadêmicos incluídos possam se superar 

na aprendizagem e no comportamento, bem como ajudar os professores em sua 

prática pedagógica já que faz a utilização de diferentes áreas do conhecimento. 

Por isso, novamente faz-se necessário a atuação do psicopedagogo escola, tanto 

para coordenar os envolvidos no processo, quanto para ajudar o aluno com a 

dificuldade já constatada, como também para prevenir a instauração de uma 

dificuldade por mau direcionamento da didática das aulas, assim Bossa declara (2000, 

p. 12-13): 

 

Na escola, o psicopedagogo institucional vai atuar junto aos professores e 

outros profissionais para a melhoria das condições do processo-ensino 

aprendizagem, bem como para prevenção dos problemas de aprendizagem. 

Por isso é muito importante que a escola tenha um psicopedagogo 

institucional. 

 

Portanto, o professor tem um papel primordial ainda que não esteja sozinho, 

desde o primeiro instante, visto que as suas atitudes irão determinar a qualidade da 

interação nas situações de ensino. Definir os objetivos de aprendizado do aluno com 

deficiência, como também poderá influenciar a maneira que os demais estudantes irão 

interagir com aquele aluno. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Portanto, a fundamentação da sala de recursos multifuncionais tem como foco 

desenvolver o atendimento do ensino aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, fornecendo os meios necessários e adequados a promoção da participação 

e aprendizagem destes alunos. Logo, a aplicação deste plano, permite a compreensão 
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multidisciplinar, além de permitir a união entre os educadores das classes comuns 

com os professores das salas de recursos.  

Os educadores, mesmo que de áreas ou séries de atuação distintas, 

necessitam de formação contínua, sobre o processo de inclusão, sobre as 

necessidades educacionais especiais e sobre como se dá a evolução do 

desenvolvimento cognitivo das pessoas em seu processo de assimilar novos 

conhecimentos. 

Dessa forma, podemos analisar que é possível reestruturar o processo de 

ensino aprendizagem para todos os educandos, desde que os profissionais em 

envolvidos façam um raciocínio crítico sobre sua prática e suas concepções frente a 

inclusão e que tenha um time preparado para dar suporte ao fazer pedagógico dos 

educadores contribuindo de grande maneira para a melhoria do ensino. 

O psicopedagogo, estando no ambiente escolar, pode e deve contribuir no 

processo de assimilação da aprendizagem do educando através de avaliações 

psicopedagógicas como forma de prevenção, diagnostico e tratamento das 

dificuldades de aprendizagem, utilizando de intervenções específicas, assim como 

analisando a necessidade de encaminhamentos a profissionais especializados para 

diagnóstico, descartando hipóteses e realização de atendimentos de áreas 

específicas da saúde, de acordo com a necessidade de cada aluno e também 

orientações adequadas aos professores e à família do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, D. O. Sala de recursos multifuncionais: espaços para atendimento 
educacional. Brasília. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 
2006. 36 p. 
 
 
BRASIL. CNE. CEB. Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001. Brasília, 2001 
 
 
BRASIL. Lei n. 9394/96. Diário Oficial da União. Brasília, 20 de dezembro de 1996. 
 
 
BOSSA,   Nadia   A.  Fracasso   Escolar:  um   olhar   psicopedagógico.   São   Paulo: 
Artmed, 2002. p. 17 – 71.  

 
 

BOSSA, Nadia A. A psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. 
Porto   Alegre, Artes Médicas, 2000. 
 
 
MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Tradução: Windyz Brazão 
Ferreira. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
PORTO, Olívia. Psicopedagogia institucional: teoria, prática e assessoramento 
psicopedagógico. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak, 2009, p.160. 
 
 
STAINBACK, S.; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Trad. de 
Magda F. Lopes et al. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
 
 
UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área 
das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 01 set. 
2018. 
 
 
WEISS, Maria Lúcia Lemme. Pisicopedagogia Clínica – uma visão diagnóstica dos 

problemas de aprendizagem escolar. 13 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008, p.208. 

 

 


