
 

1 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL ,INCLUSIVA E AS CONTRIBUIÇÕES DO 

ENSINO EM SALA DE RECURSOS 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanhães – MG 
2018 

 

 

 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO FAVENI 

GERALDA AUGUSTA GONÇALVES CAMPOS 
 

 

 
 

 
 



 

2 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL ,INCLUSIVA E AS CONTRIBUIÇÕES DO 

ENSINO EM SALA DE RECURSOS 

 

 
 
 
 
 

Artigo científico apresentado a FAVENI 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Pós- Graduação em Educação 
Inclusiva e Especial 
Orientador(a): Profª.Maria Emília Vieira David 
 

 

 
 

 

 

 

Guanhães – MG 
2018 

 

 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO FAVENI 

GERALDA AUGUSTA GONÇALVES CAMPOS 

 

 
 

 
 



 

3 
 

RESUMO 

 

A educação inclusiva tem sido tema de intensos debates e produções teóricas desde a década de 90. 
Assumindo um papel preponderante nas discussões sobre a necessidade urgente de superação da 
exclusão e da elaboração de estratégias para a inclusão de pessoas com deficiência nos sistemas 
regulares de ensino do País. No entanto, embora se admita a existência dessas dificuldades verifica-
se iniciativas plausíveis dos professores do ensino regular e do atendimento educacional especializado 
por meio de excelentes práticas pedagógicas pautadas na inclusão escolar de alunos com deficiência 
visual, contribuindo para que a escola a qual pertencem seja uma referência estadual no atendimento 
ao aluno com deficiência visual em salas regulares. Este trabalho encontrou embasamento teórico em 
Chauí 1981, apud PATTO 2008, Paulo Freire 2005, MEC 2006, Oliveira e Leite 2011,decretos e 
constituições entre outros autores e sites pertinentes ao assunto. 

 

 

Palavras-chave:Inclusão.Aprendizagem.Capacidade.Professor. 
 

 

 
 

SUMMARY 
 

 
Inclusive education has been the subject of intense debates and theoretical productions since the 1990s. 
Assuming a preponderant role in the discussions on the urgent need to overcome exclusion and the 
elaboration of strategies for the inclusion of people with disabilities in the regular education systems of 
the However, although these difficulties are admitted, there are plausible initiatives by teachers of 
regular education and specialized educational services through excellent pedagogical practices based 
on the inclusion of schoolchildren with visual impairment. belong to a state reference in attending the 
visually impaired student in regular rooms. This work found theoretical basis in Chauí 1981, apud 
PATTO 2008, Paulo Freire 2005, MEC 2006, Oliveira and Leite 2011, decrees and constitutions among 
other authors and sites pertinent to the subject. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A escolha por esse tema surgiu pela dificuldade que a escola comum e 

seus profissionais apresentam no cotidiano em sala de aula, ao trabalhar com a 

inclusão.  

O principal objetivo desse serviço de apoio é identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade com foco na eliminação das 

barreiras para a plena participação dos estudantes com deficiência em prol da 

autonomia e independência na escola e fora dela. E trabalhar cooperativamente é 

condição fundamental para que o AEE cumpra sua função, do contrário, ele perde o 

sentido. 

Embora a escola precise ser repensada, para atender a cada necessidade, 

é necessária uma reflexão, a começar pelo profissional, que não esteja ali apenas 

pelo seu salário, mas sim para desenvolver um trabalho diferenciado, atendendo cada 

um dentro da sua necessidade e que esse profissional possa desenvolver seu trabalho 

com êxito, embora ele seja preparado para trabalhar com a diversidade, acaba tendo 

que adaptar-se ao meio, sem qualquer valorização ou capacitação especifica. 

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

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

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

especiais. No que consiste no atendimento em sala de recursos, o trabalho exige que 

o professor seja capaz de organizar as situações de aprendizagem considerando a 

diversidade dos alunos. Essa nova competência implica a organização dos tempos e 

dos espaços de aprendizagem, dos agrupamentos dos alunos e dos tipos de 

atividades para eles planejadas. 
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2. EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

As primeiras iniciativas para a educação de pessoas com deficiências 

surgiram na França em 1620, com a tentativa de Jean Paul Bonet em ensinar mudos 

a falar. Foram fundadas em Paris as primeiras instituições especializadas na 

educação de pessoas com deficiências: a educação de surdos com o abade Charles 

M. Eppé, que criou o “Método de sinais” para a comunicação com os surdos. O 

instituto Real dos Jovens Cegos, em Paris, fundada por Valentin Hauy, em 1784, 

destinava-se a leitura tátil pelo sistema de letra em relevo. Mais tarde em 1834, Louis 

Braille criou o sistema de leitura e escrita por caracteres em relevo, denominado 

sistema braile, abrindo expectativas de comunicação, educação e independência para 

pessoas cegas. 

As primeiras iniciativas para a educação de pessoas com deficiência mental 

foram do médico francês Jean Marc Itard, no século XIX, que sistematizou um método 

de ensino inspirado na experiência do menino selvagem de Ayeron (sul da França), 

que consistia na repetição de experiências positivas. A primeira instituição pública 

para a educação de crianças com deficiência mental foi residencial, fundada pelo 

médico francês Edward Seguin, que criou um método educacional originado da 

neurofisiologia, que consistia na utilização de recursos didáticos com cores e músicas 

para despertar a motivação e o interesse dessas crianças. 

A educação especial, no Brasil, teve início na época do Império, começou 

com duas instituições: Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual instituto Benjamin 

Constant -IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857, hoje denominado Instituto 

Nacional da Educação INES, os dois no Rio de Janeiro. Na segunda metade do século 

XIX e inicio do século vinte, as escolas especiais proliferaram por toda Europa e 

Estados Unidos. A educação especial surgiu sob o enfoque médico e clínico, com o 

método de ensino para crianças com deficiência mental criado pela médica italiana 

Maria Montessori, no inicio do século XX. O método Montessori, inspirado na rotina 

diária e na ação funcional, fundamenta-se na estimulação sensório-perceptiva e 

autoaprendizagem. Emprega rico e variado material didático como: blocos, cubos e 

barras em madeira, objetos variados e coloridos, material de encaixe e seriação, letras 
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grandes em lixas entre outros. O método Montessori foi mundialmente difundido e até 

hoje é utilizado, inclusive no Brasil, na educação pré-escolar de crianças sem qualquer 

deficiência. 

 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SALA DE RECURSOS. 

 

Embora a questão da inclusão escolar não devesse ser tão controvertida, o 

tema tem despertado um debate fervoroso nos últimos 30 anos, em parte porque, esta 

filosofia não afeta apenas os estudantes com deficiência, mas implica também em 

modificar a educação de todos os alunos. E é na necessidade de reestruturar a escola 

brasileira que reside o fascínio desta filosofia que promete dinamizar uma escola 

básica que tem um dos piores desempenhos do planeta, mas que ao mesmo tempo 

representa um enorme desafio, frente à complexidade que este tipo de reforma impõe 

a um sistema educacional que resiste a mudanças. Chauí (1.981, apud PATTO, 2008, 

p.34) diz:  

A escola de fato inclusiva é a escola que esclarece, a partir da própria 
experiência dos dominados. Numa sociedade dividida, essa consciência é 
dividida, nem inteiramente lúcida, nem inteiramente alienada, ela é 
contraditória, o que deixa espaço para a reflexão que se nutre da própria 
contradição. 

 

  Diante de tal complexidade quanto às questões que envolvem a escola e a 

educação ditas “inclusivas”, há que se refletir para se compreender a sociedade, o 

sujeito e a educação que se tem e qual a educação que se quer.  

Na verdade nesta sociedade, o que tem sido possível são apenas experiências 

isoladas de inclusão que dão certo, pois a tarefa educativa transformadora é muito 

maior e está condicionada pelas determinações no modo de se produzir a própria 

riqueza material. Para Paulo Freire (2005, p.41)  

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica, é propiciar as 
condições em que os educandos, nas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos capaz de ter raiva porque é 
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capaz de amar. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. 

 

Enfim, a idéia de que o melhor lócus para a escolarização de estudantescom 

deficiência  na classe comum da escola regular, não é nova e emergiu em meados da 

década de 70, de modo que temos hoje um acúmulo de mais de trinta anos de 

pesquisas investigando essa possibilidade. As salas de recursos no Brasil foram 

criadas nos anos 80, embora tenha começado a ser pensada na década de 70, tendo 

como objetivo atender as pessoas com algum tipo de deficiência que estavam 

freqüentando o ensino regular. Portanto, historicamente, a constituição da sala de 

recursos se deu no Brasil no ano de 1980, configurando-se em uma alternativa ao 

processo de segregação que as pessoas com deficiências enfrentavam no cotidiano. 

De forma abrangente, a constituição da sala de recursos objetiva, exatamente, 

atender as pessoas que estão freqüentando o ensino regular, visando obviamente 

expandir seu conhecimento, oportunizando que os estudantes possam desenvolver 

suas capacidades a fim de superar as lacunas que ainda existem no ensino regular. 

As salas de recursos multifuncionais fazem parte da ação do MEC, sendo 

desenvolvida com os estados e municípios, constituindo-se em um espaço para 

atendimento educacional especializado (AEE), tendo como objetivo oferecer suporte 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, favorecendo seu acesso ao 

conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de algumas competências e 

habilidades próprias. Nesse processo, a formação dos professores é fundamental 

para que a aprendizagem esteja centrada no potencial de cada aluno, de forma que 

uma incapacidade para andar, ouvir, enxergar, ou um déficit no desenvolvimento não 

sejam classificados como falta de competência para aprender e nem causa para que 

os alunos desistam da escolarização. De acordo com o MEC (2006, p.17).  

 

O professor da Sala de Recursos Multifuncionais, deverá ter curso de 
graduação, pós-graduação e ou formação continuada que o habilite para 
atuar em áreas da educação especial para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos. A formação docente, de acordo com sua 
área específica, deve desenvolver conhecimentos acerca de: Comunicação 
Aumentativa e Alternativa, Sistema Braille, Orientação e Mobilidade, 
Soroban, Ensino de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, Ensino de Língua 
Portuguesa para Surdos, Atividades de Vida Diária, Atividades Cognitivas, 
Aprofundamento e Enriquecimento Curricular, Estimulação Precoce, entre 
outros.  
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A Sala de Recursos Multifuncionais atende alunos: Cegos, Surdos, com 

Deficiência Mental/Intelectual, cegos e surdos, e que são atendidos em outros 

programas específicos para suas necessidades especiais por isso os professores que 

atuam nas salas de recursos devem participar de maneira colaborativa com o 

professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o acesso ao aluno com deficiência ao currículo e a sua interação no grupo, 

entre outras ações para promover a inclusão deste aluno. Podemos afirmar que a sala 

de recursos não pode ser um mecanismo de segregação das pessoas com algum tipo 

de deficiência que se encontram matriculadas no ensino regular, mas sim atuar no 

sentido de propiciar o acesso, sucesso e permanência de todas as pessoas que 

freqüentam o ensino regular escolar. A educação regular e educação especial nos 

remetem ao fato de que as recomendações da Declaração de Salamanca não se 

referem, especialmente, às pessoas com deficiência, mas a todas as crianças: 

 

As escolas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de 
rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, 
crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças 
de outros grupos desavantajados ou marginalizados (UNESCO, 1994, p.35). 

 

Estatísticas estimadas pela UNESCO (2005) apontam que nos países pobres 

e em desenvolvimento, mais de 140 milhões de crianças e jovens não tinham acesso 

à escolarização básica; e que apenas 2% de uma população dos indivíduos com 

deficiências, estimada em mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, estavam 

recebendo algum tipo de educação. Tais evidências reforçaram o consenso sobre a 

necessidade de concentrar esforços para atender as necessidades educacionais de 

inúmeros alunos até então privados do direito de acesso, ingresso, permanência e 

sucesso, na escola básica. Na atualidade o direito dos alunos com deficiência de 

freqüentar uma classe comum da escola regular de seu bairro, para onde eles iriam 

se não fossem considerados “diferentes”, tem sido uma prática cada vez mais 

defendida na maioria dos países, e muitas reformas educacionais nos sistemas 

educacionais públicos estão sendo conduzidas para este alvo.  
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O Decreto Presidencial nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 trata do 

atendimento educacional especializado e tem a finalidade de ampliar a oferta do 

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 

rede pública de ensino regular,  em seu  Art. 3º deste decreto especifica que o MEC 

prestará apoio técnico e financeiro às seguintes ações voltadas à oferta do 

atendimento educacional especializado, entre outras que atendam aos objetivos 

previstos neste Decreto:  

I - implantação de salas de recursos multifuncionais;  

II - formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado;  

III - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para 

a educação inclusiva;  

IV - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;  

V - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade;  

VI - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior.  

§ 1o As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta 

do atendimento educacional especializado.  

 

No entanto, muitas vezes o que é prescrito na legislação, principalmente no que 

se refere ao atendimento educacional especializado, deve atuar em conjunto com a 

sala de aula comum para o melhor desenvolvimento do rendimento do aluno, não 

corrobora o que vem sendo realizado na prática, como coloca Oliveira e Leite (2011, 

p. 204):  

Os resultados referentes à análise da realidade investigada mostram que, 
embora a escola em questão cumpra formalmente os requisitos legais 
estabelecidos para a construção da educação inclusiva, o papel da sala de 
recursos, as características do atendimento pedagógico ofertado nesta, bem 
como a população a que atende parecem divergir do estabelecido legalmente 
em função de possíveis déficits em relação ao ensino ofertado nas salas 
comuns.  
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Portanto, as escolas são chamadas a se reestruturarem para atender a 

proposta da inclusão escolar. Tal perspectiva nem sempre é fácil de ser posta em 

prática, tendo em vista a realidade complexa, histórica e cultural das escolas. 

Em relação aos níveis de ensino, a PNEE-EI prevê que o AEE seja ofertado: 

 a) Na Educação Infantil, incluindo os serviços de estimulação precoce. 

 b) Na etapa da escolaridade obrigatória, no ensino fundamental, com a ressalva de 

que deve “ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou 

centro especializado que realize esse serviço educacional” (BRASIL, 2007, p. 1).  

c) Na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, visando 

a ampliar oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do 

trabalho e efetiva participação social.  

d) Na educação indígena, do campo e quilombola deve ser assegurado que os 

recursos, serviços e o AEE estejam presentes nos projetos pedagógicos construídos 

com base nas diferenças socioculturais desses grupos.  

e) Na educação superior, estas ações envolvem o planejamento e a organização de 

recursos e serviços para a promoção da acessibilidadearquitetônica, nas 

comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, 

que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 

todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Adicionalmente, o Decreto Nº 6.571/08 (BRASIL, 2008) especifica que o AEE 

poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições 

especializadas e define as salas de recursos multifuncionais como ambientes dotados 

de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado. Como vemos a legislação educacional 

prescreve que o AEE deve se organizar preferencialmente pela oferta de “salas de 

recursos multifuncionais” para que alunos com NEEs não interrompam seus percursos 

escolares na classe comum, mas que ao mesmo tempo tenham supridas suas 

demandas de escolarização. De 2005 a 2009, foram oferecidas 15.551 salas de 

recursos multifuncionais, distribuídas em todos os estados e o Distrito Federal, 

atendidos. A Secretaria de Educação Especial oferece equipamentos, mobiliários e 
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materiais didático-pedagógicos e de acessibilidade para a organização das salas de 

recursos multifuncionais, de acordo com as demandas apresentadas pelas secretarias 

de educação em cada plano de ações municípios brasileiros - 82% do total da 

necessidade de salas de recursos multifuncionais. O programa é destinado às escolas 

das redes estaduais e municipais de educação que tenham alunos com NEEs 

registrados no Censo Escolar MEC/INEP.  

No entanto, nem sempre os dispositivos legais conseguem ser implementados 

na prática, visto a realidade complexa e dinâmica que envolve os sistemas escolares. 

Diante do contexto acima exposto, podemos afirmar que a sala de recursos não pode 

ser um mecanismo de segregação das pessoas com algum tipo de deficiência que se 

encontram matriculadas no ensino regular, mas sim atuar no sentido de propiciar o 

acesso, sucesso e permanência de todos(as) as pessoas que freqüentam o ensino 

regular escolar. 

Segundo Freitas (2006), para que a inclusão aconteça de fato, a escola deve 

transformar sua estrutura organizativa, desconstruindo práticas que promovem a 

segregação, questionando concepções e valores de modo a abandonar atitudes que 

discriminam não apenas as pessoas com necessidades especiais, mas todos os 

alunos. 

 

4. TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFESSORES COM ALUNOS DA 

SALA DE RECURSOS. 

 

Para o MEC (2008), o serviço do AEE é voltado aos alunos com deficiência, 

do desenvolvimento transtornos globais e altas habilidades/superdotação e poderá 

ser ofertado em classes, escolas ou serviços especializados, sendo complementar ou 

suplementar a escolarização dos mesmos matriculados em classes comuns de ensino 

regular. 

Na educação inclusiva, todos têm direito ao mesmo currículo e ao mesmo 

conjunto de saberes. Por isso, o responsável por todos os estudantes, com ou sem 

deficiência, é quem faz o planejamento para todo o grupo: o professor regente da sala 
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comum. Quando o docente da sala de recursos participa, ele tem a oportunidade de 

propor atividades ao colega da sala comum considerando os interesses e as 

necessidades de cada aluno com deficiência, identificar possíveis barreiras à 

aprendizagem desses estudantes e apontar estratégias para que eles tenham as 

mesmas oportunidades que toda a turma. 

Destaca-se a importância da presença do professor junto ao educando, 

ajudando-o na superação das suas dificuldades, sendo ele o mediador nas leituras e 

produções, sendo assim o aluno compreenderá o que leu e terá compreensão de 

mundo para produzir os seus próprios textos. Importante ressaltar que devemos fazer 

o aluno conhecedor de todos os gêneros textuais. 

A prática, então, compreende a leitura, a compreensão e interpretação 

acerca das possibilidades de sentidos veiculados pelo texto literário e a produção 

escrita intertextual. As reescritas devem  passar pelo processo de reestruturação, 

observando, dessa forma, ao padrão da língua. 

Muitos alunos têm dificuldades para realizar cálculos rápidos; sendo assim, 

podemos observar que para auxiliar em expressões numéricas ou em atividades que 

necessitam de cálculos maiores, a tabuada de 1 até 10 é uma base que ajuda em 

desenvolvimentos mais rápidos e o aluno ganha mais tempo para outras atividades. 

Uso de materiais manipuláveis para formação de conceitos matemáticos, 

partindo para atividades com materiais concretos como material dourado e ábaco para 

a compreensão do Sistema Numérico Decimal. Interpretação de situações problemas 

envolvendo adição e subtração com e sem agrupamento, além do uso de softwares 

educativos que abordem as quatro operações básicas e demais conteúdos de 

matemática como sequencia numérica, antecessor e sucessor, números pares e 

ímpares, entre outros. 

Na construção de jogos é de suma importância o aprendiz ter contato com 

os materiais e ele mesmo construir a atividade, pois ajuda não só na aprendizagem, 

mas na autoestima do estudante.  

Os exemplos de aprendizagem são variados. Estudantes cegos aprendem 

o braile para a leitura, alunos surdos estudam o alfabeto em Libras para se beneficiar 
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do intérprete em sala, crianças com deficiência intelectual utilizam jogos pedagógicos 

que complementam a aprendizagem, jovens com paralisia descobrem como usar uma 

prancheta de figuras com ações como "beber água" e "ir ao banheiro", apontando-as 

sempre que necessário. "Desenvolver essas habilidades é essencial para que as 

pessoas com deficiência não se sintam excluídas e as demais as vejam com 

normalidade", diz Maria Teresa Mantoan, docente da faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma das pioneiras no estudo da 

inclusão no Brasil. 

Também vale lembrar que o trabalho não é um reforço escolar, como 

ocorria em algumas escolas antes de a nova política afinar o público-alvo do AEE. 

"Era comum ver nas antigas salas de recursos alunos que apresentavam apenas 

dificuldade de aprendizado. Hoje, a lei determina que somente quem tem deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades seja atendido nesses 

ambientes", afirma Maria Teresa. Com o foco definido, o professor volta a atenção 

para o essencial: proporcionar a adaptação dos alunos para a sala comum. Cada um 

tem um plano pedagógico exclusivo, com as atividades que deve desenvolver e o 

tempo estimado que passará na sala.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Reconhecemos que é necessário melhorar as condições de trabalho dos 

professores da sala regular, que ao trabalhar em parceria com os profissionais da sala 

de recursos multifuncionais e a família desses alunos, para que o progresso seja 

notável. Soluções conjuntas é de fato, a solução viável. Promover reuniões é 

fundamental para a articulação entre  o professor da sala de aula regular e a família, 

buscando soluções específicas para os alunos incluidos na sala de recursos. 

Concluímos que realmente não existe um método ou planejamento único 

para se trabalhar com crianças com necessidades especiais, da mesma forma que 

elas não são iguais, cada um deles tem um brilho único, cada um deles é um ser único, 

e o seu desenvolvimento depende muito das pessoas que estão a sua volta.  
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