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RESUMO 

 

BORGES, Leandro Caixêta. A Sala de Recursos no contexto das práticas de 
inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais : a 
experiência em uma escola rural do Distrito Federal. Brasília: IP-UnB, 2011. 120 
f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 
2011. 

Esta monografia é um relatório de pesquisa que analisou as implicações da Sala 
de Recursos no processo de Inclusão Escolar de alunos com necessidades 
educacionais especiais em uma escola rural da rede pública de ensino do 
Distrito Federal. De início, o propósito do presente trabalho foi aferir a hipótese 
de que a Sala de Recursos de uma escola rural do Distrito Federal corrobora 
para a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais da 
comunidade atendida. Para sustentar a argumentação em favor dessa 
modalidade de atendimento educacional especializado, a base teórica foi 
constituída da compilação e discussão das ideias de Angelucci (2002), Vigotsky 
(1991), Kelman (2010), Mitjáns-Martínez (2006), Raposo e Carvalho (2010), 
Willinsky (2002), Madeira-Coelho (2010), entre outros, a respeito de alguns 
pilares que servem de suporte para a Inclusão Escolar. São contemplados pelo 
mesmo referencial os objetivos do Atendimento Educacional Especializado — 
Sala de Recursos — à luz da Orientação Pedagógica do Distrito Federal para a 
Educação Especial. A pesquisa é norteada pela metodologia qualitativa e 
utilizou-se de aplicação de questionários e de realização de entrevistas para a 
geração de dados. A análise dos dados levou em consideração a perspectiva 
dos professores do contexto pesquisado a respeito da relevância do atendimento 
educacional especializado realizado na unidade de ensino. Com mais este 
estudo, modesto em sua proposição, espera-se promover uma reflexão de que a 
Sala de Recursos é um importante instrumento para a promoção da Inclusão 
Escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais que dela 
usufruem, segundo sugeriram os dados levantados. Por fim, verificou-se por 
meio das falas dos participantes da pesquisa que a Sala de Recursos converteu-
se, na unidade de ensino, em importante instrumento de promoção da Inclusão 
Escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais que frequentam 
esta escola. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Inclusão Escolar; Sala de Recursos. 
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ABSTRACT 

 

BORGES, Leandro Caixêta. The Resource Room in the context of the 
practices of scholar inclusion of students with special educational needs : 
the experience in a rural school in Distrito Federal. Brasília: IP-UnB, 2011. 120 
sh. Monograph (Specialization in Human Development, Education and Scholar 
Inclusion) – Institute of Psychologies, University of Brasília, Brasília, 2011. 

This monograph is a research report that examined the implications of the 
Resource Room in the process of school inclusion of students with special 
educational needs in a rural school in the public schools of the Federal District. 
Initially, the purpose of this study was to assess the hypothesis that the Resource 
Room in a rural school in the Federal District contributes to the inclusion of 
students with special educational needs of the community served.  To sustain the 
argument for this type of specialized educational services, was formed the 
theoretical basis of the compilation and discussion of ideas by Angelucci (2002), 
Vygotsky (1991), Kelman (2010), Mitjáns-Martínez (2006), Raposo & Carvalho 
(2010), Willinsky (2002), Madeira-Coelho (2010) and others about some of the 
pillars that support for school inclusion. Also, the objectives of specialized 
educational services (Resource Room) are covered by the same reference in 
accordance with the Educational Guidance of the Federal District for Special 
Education. The research is guided by a qualitative methodology and was used 
the application of questionnaires and interviews to generate data. The data 
analysis considered the perspective of teachers from the context studied about 
the importance of specialized educational services performed in the school. This 
study was modest in his proposal and hopes to promote reflection, that the 
Resource Room is an important instrument for the promotion of school inclusion 
of students with special educational needs benefit from it, according to the data 
collected suggested. Finally, through the speeches of the study participants was 
verified that the Resource Room has become, in the unity of teaching, an 
important instrument for promoting the School Inclusion of pupils with special 
educational needs who attend this school. 

Keywords: Inclusive Education; Scholar Inclusion; Resource Room. 
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RESÚMEN 

 

BORGES, Leandro Caixêta. El Aula de Recursos en el contexto de las 
prácticas de inserción escolar de alumnos con necesidades educativas 
especiales: la experiencia en una escuela rural en Distrito Federal. Brasilia: IP-

UnB, 2011. 120 h. Monografía (Especialización en Desarrollo Humano, 
Educación e Inserción Escolar) – Instituto de Psicología, Universidad de Brasilia, 
Brasilia, 2011. 

Esta monografía es un informe de investigación que examina las implicaciones 
del Aula de Recursos en el proceso de inserción escolar de los alumnos con 
necesidades educativas especiales en una escuela pública rural en Distrito 
Federal. Inicialmente, el propósito de este estudio fue evaluar la hipótesis de que 
los servicios del Aula de Recursos a disposición de una escuela rural en Distrito 
Federal contribuyen a la inserción de alumnos con necesidades educativas 
especiales de la comunidad atendida. Para sostener los argumentos a favor de 
este tipo de servicios educativos especializados, se formó la base teórica a partir 
de la discusión de ideas de Angelucci (2002), Vigotsky (1991), Kelman (2010), 
Mitjáns-Martínez (2006), Raposo y Carvalho (2010), Willinsky (2002), Madeira-
Coelho (2010), entre otros, con respecto a algunos pilares que apoyan a la 
inserción escolar. Están cubiertos por la misma referencia los objetivos del 
Servicio Educativo Especializado, conocido por Aula de Recursos, desde el 
punto de vista de la Orientación Educativa para la Enseñanza Especial en 
Distrito Federal. La investigación está guiada por una metodología cualitativa, y 
se ha utilizado cuestionarios y entrevistas para generar datos. El análisis de los 
datos tomó en cuenta el punto de vista de los maestros del contexto estudiado 
acerca de la importancia del servicio educativo especializado de educación a 
cabo en la escuela. Con este estudio, modesto en su propuesta, se espera 
fomentar una reflexión acerca del Aula de Recursos como un instrumento 
importante para la promoción de la inserción escolar de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales que se benefician de ella, de acuerdo con lo 
que han sugerido los datos recogidos. Por último, verificado por las 
declaraciones de los participantes en la investigación que el Aula de Recursos se 
ha convertido, en el contexto analizado, una herramienta importante para 
promover la inserción escolar de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales que asisten a esta escuela. 

Palabras clave: Educación Inclusiva; Inserción Escolar; Aula de Recursos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho expõe os resultados de uma investigação que parte 

da observação empírica dos processos de ensino e aprendizagem dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais mediados pelo serviço de 

atendimento especializado conhecido como Sala de Recursos em uma escola 

rural da rede pública de ensino do Distrito Federal.  

Ele tem a intenção de construir um esboço explicativo que permita a 

compreensão dos processos ligados à aprendizagem significativa, ao 

desenvolvimento humano e à inclusão escolar desse público. Do mesmo modo, 

também representa uma tentativa de contribuir para o melhoramento das 

práticas de inclusão escolar na referida unidade de ensino e para a valorização 

de sua Sala de Recursos.  

A unidade de ensino que constituiu o locus da pesquisa localiza-se na 

zona rural do Distrito Federal e atende a crianças e adolescentes residentes em 

chácaras e parcelamentos irregulares de sua circunvizinhança; entre os 

aprendizes que frequentam a escola, há um número significativo de portadores 

de necessidades educacionais especiais identificados. Assim, foi por meio deste 

precedente que a instituição educacional conquistou em 2008 uma Sala de 

Recursos para prestar assistência a esse público e desde então surgiram 

divergentes opiniões entre o professorado a respeito dos ―resultados‖ imediatos 

de aprendizagem dos estudantes por ela atendidos.  

Portanto, da observação empírica deste contexto nasceu o seguinte 

problema de análise e investigação: O atendimento educacional especializado 

realizado por meio da Sala de Recursos em uma escola situada na zona rural do 

Distrito Federal corrobora, de modo efetivo, para a inclusão escolar dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais? 

Neste sentido, acredita-se que a melhoria da qualidade do ensino 

oferecido pelas escolas da rede pública perpassa pela consolidação de políticas 

de Estado para a educação inclusiva. Entretanto, que vem a ser Educação 

Inclusiva? De que modo a Educação Inclusiva está presente na instituição de 
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ensino? De que maneira as práticas de Inclusão Escolar se manifestam na 

instituição de ensino? Qual é a visão que os professores e os gestores têm de 

Educação Inclusiva? Que é o atendimento educacional especializado no contexto 

escolar? Em que consiste a Sala de Recursos presente na instituição de ensino? 

Quem são os profissionais responsáveis pelo atendimento educacional 

especializado? De que meios a Sala de Recursos dispõe para a realização de 

suas tarefas? A Sala de Recursos da escola conta com suportes de natureza 

institucional? Que dificuldades estão presentes para o desempenho dos 

trabalhos de inclusão promovidos pela Sala de Recursos? Quais são as 

impressões dos professores e gestores a respeito da Sala de Recursos e do 

atendimento que ela proporciona?  

Apesar de a leitura e a análise de outros trabalhos científicos oferecerem, 

em parte, respostas aos presentes questionamentos, não obstante, as 

observações do ambiente escolar somadas à experiência em classes regulares 

inclusivas reforçaram a necessidade de, em âmbito local, ouvir os sujeitos 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais no contexto investigado e dar-lhes voz 

para expressar seus pontos de vista, sugerir estratégias para o aperfeiçoamento 

das práticas inclusivas e elucidar, ainda que parcialmente, algumas dessas 

questões de pesquisa.  

Assim, este trabalho tem por Objetivo Geral analisar as contribuições do 

atendimento educacional especializado — Sala de Recursos — para a efetiva 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em uma 

escola rural da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Em sentido estrito, a pesquisa ainda possui os seguintes Objetivos 

Específicos:  

a) Identificar as características do atendimento educacional especializado 

— Sala de Recursos — presente na instituição de ensino; 

b) Caracterizar o público a quem se destina o atendimento educacional 

especializado conhecido como Sala de Recursos; 

c) Apontar as estratégias utilizadas pelo atendimento educacional 

especializado — Sala de Recursos — para a promoção do desenvolvimento 
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humano e da inclusão escolar dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais regularmente matriculados na instituição de ensino; 

d) Investigar a ausência ou existência de ―preconceitos‖ e avaliações 

pejorativas da parte dos demais professores da instituição de ensino em relação 

à Sala de Recursos para a inclusão escolar e para a aprendizagem e a formação 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais da escola; 

e) Identificar aspectos positivos advindos da existência e funcionamento 

da Sala de Recursos na instituição de ensino.  

Por fim, o presente trabalho foi organizado da seguinte forma:  

1. O primeiro capítulo constitui-se do referencial teórico para sustentação 

dos argumentos da pesquisa, dando enfoque: (a) às concepções a respeito de 

Educação, Multiculturalismo e Construção Identitária à luz do pensamento de 

Willinsky, Werneck e Kelman; (b) às percepções de Deficiência, Mecanismos de 

Compensação e Empoderamento sob as bases teóricas de Vigotsky, Madeira-

Coelho, Kelman e Paula; (c) à Inclusão Escolar fundamentada nas ideias de 

Vigotsky, Angelucci, Mitjáns-Martínez e Madeira-Coelho; (d) às estratégias de 

inclusão escolar através do atendimento educacional especializado em 

conformidade com a legislação pertinente ao tema. 

2. O segundo capítulo apresenta os objetivos do presente trabalho de 

forma minuciosa, como resultado decorrente da fundamentação teórica.  

3. O terceiro capítulo discute as opções metodológicas empregadas nas 

etapas de realização da pesquisa, a descrição dos instrumentos utilizados para o 

levantamento dos dados e a descrição do contexto e dos grupos pesquisados 

fundamentados no arcabouço teórico proposto por Barbato, Maciel e Raposo, 

Lima e Martins. 

4. O quarto capítulo destina-se à apresentação, à análise e à discussão 

dos dados coletados à luz do referencial teórico cotejado. 

Finalmente, nas considerações finais, o pesquisador revisa a trajetória 

metodológico-teórica da proposta e registra comentários à guisa de conclusão. 
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Capítulo 1: AS SALAS DE RECURSOS COMO ESTRATÉGIA PARA 

A INCLUSÃO ESCOLAR  

 

 

1.1. Educação, Multiculturalismo e Construção Identitária 

 

Atualmente, o reconhecimento do princípio de igualdade jurídica entre as 

pessoas, o respeito às diferenças culturais e as práticas inclusivas nas 

sociedades alicerçadas em princípios democráticos corroboram para a 

construção de uma nova visão acerca do conceito de dignidade humana e de 

cidadania. Nesta direção, Willinsky (2002, p. 41) entende que uma ―educação 

multicultural, antirracista‖, representa o ―investimento aprendido sobre a 

significância das diferenças e divisões no seio da humanidade.‖ 

Por outro lado, em direção oposta, a globalização econômica tem 

contribuído significativamente para debilitar culturas regionais ou minoritárias e 

promover a sobreposição dos valores culturais — que também considerados 

mercadorias sob a perspectiva do capitalismo mundial — das sociedades que 

Kelman (2010, p. 29) considera ―economicamente dominantes‖, impregnados, na 

maioria das vezes, ora pelo Etnocentrismo1, ora pelo monoculturalismo.  

Por conseguinte, o reconhecimento da diversidade cultural estimula a 

valorização da identidade dos indivíduos e de seus grupos sociais respectivos, 

fomenta a tolerância, o respeito e o pensamento crítico em relação às ―certezas‖ 

que se apoiam em preconceitos. Em relação a isto, Willinsky (2002, p. 35) 

lembra:  

A missão do multiculturalismo, então, poderia ser caracterizada como a 
de libertar os prisioneiros do reconhecimento inadequado. O 
reconhecimento da pluralidade cultural permitirá que aquelas pessoas 
aprisionadas em um modo de ser distorcido e limitado sejam aquilo que 
são, total e completamente. O significado de ser o que se é na sua 
totalidade não é exatamente uma questão fácil e pretendo retomá-la 
depois de apresentar, de forma mais ampla, os argumentos de Taylor 

                                            
1
 Considerado um fenômeno universal, é um conceito antropológico segundo o qual a visão ou 

avaliação que um indivíduo ou coletividade faz de um grupo social diferente do seu é apenas 
baseada nos valores, referências e padrões adotados pelo grupo social ao qual o próprio indivíduo ou 
grupo fazem parte. Essa avaliação é, por definição, preconceituosa, pois parte de um ponto de vista 
específico (Wikipedia). Sobre este entendimento, ver também Kelman (2010, p. 29). 
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sobre modos de ser nas esferas políticas mais abrangentes da 
democracia. 

Portanto, a definição do termo multiculturalismo implica, inevitavelmente, 

na compreensão do conceito de cultura. Este termo, de modo análogo, é 

empregado em sentidos diferentes, todavia semelhantes, em conformidade com 

as teorias da área do conhecimento que dela se apropria como objeto de estudo.  

De acordo com Werneck (2008, p. 426): 

Cultura seria, numa primeira acepção, o resultado de toda e qualquer 
interferência humana na natureza, no outro ou em si mesmo. Seria a 
modificação causada pela ação humana que alteraria o modo de ser 
natural independente do valor ou contravalor que lhe fosse agregado.  

[...] 

A segunda vertente entende a cultura como o resultado da instauração 
de valor na natureza, no outro ou em si mesmo feita pela ação humana. 

Assim, o entendimento de que cultura representa um novo modo de ser, 

está associado ao costume. Neste contexto, em conformidade com a tese de 

Santos (2003, p. 26), o termo multiculturalismo ―originalmente designa a 

coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas 

diferentes no seio de sociedades ‗modernas‘‖. 

Ainda, Werneck (2008, p. 429) reforça que ―em linhas gerais o 

multiculturalismo pode consistir na justaposição ou presença de várias culturas 

em uma mesma sociedade e também na relação entre elas‖. Todavia, Santos 

(2003, p. 28) considera que seu conceito ―é controverso e atravessado por 

tensões‖, apontando para diferentes noções, ―nem todas de sentido 

emancipatório‖2.  

Segundo Kelman (2010, p. 29), ―reconhecer democraticamente a riqueza 

da diversidade é aceitar um outro tipo de saber. É negar um autoritarismo e 

reconhecer que diversidade cultural implica em relativizar esse saber‖. Isto é, 

não se pode considerar arbitrariamente que uma cultura seja superior à outra e, 

em nome disto, alimentar o desejo de eliminar valores considerados inferiores, 

pouco evoluídos ou insuficientemente civilizados.  

Para isto, necessariamente, o reconhecimento da existência da 

diversidade cultural no âmago das sociedades modernas caminha pelas sendas 

                                            
2
 Cf. SANTOS, 2003, p. 26.  
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do entendimento do mundo sob a perspectiva multicultural, que, conforme 

Kelman (2010, p. 30), ―tem um viés democrático de aceitar o outro‖ e, portanto, 

se opõe à cultura etnocêntrica preconceituosa e discriminatória que se fez 

presente até o fim do século 20.  

Werneck (2008, p. 427) lembra que ―a cultura é a expressão 

primeiramente da satisfação das necessidades fundamentais que constituem a 

identidade fundamental do homem‖ e, neste sentido, convém ressaltar que não 

se pode silenciar diante de atitudes advindas, sobretudo, de grupos sociais 

majoritários com o propósito de promover a assimilação ou a homogeneização 

cultural das minorias.  

Assim, de modo que a aproximação entre aqueles que são diferentes logre 

êxito, é necessário que todos estejam empenhados em um único propósito: o 

rompimento com as atitudes individualistas que alimentam os preconcei tos e 

inibem o orgulho do indivíduo pela sua identidade. 

 

 

1.2. A Deficiência e os Mecanismos de Compensação: Estratégias 

Biológicas para o Desenvolvimento Humano 

 

Os indivíduos deficientes, de acordo com Kelman (2009, p. 45), ―durante 

muito tempo foram alvos do assistencialismo e da beneficência e definidos pelo 

estigma da incapacidade.‖ 

Por sua vez, Paula (2009, p. 412) reforça essa tese ao afirmar que a 

atribuição de um rótulo para a deficiência ―é carregado, no imaginário social, de 

estigma, de estereótipo, de deficiência, e significa a urgência da necessidade de 

normalização, em antagonismo ao conceito de diferença.‖ 

Neste contexto, a realização de grandes feitos por parte de indivíduos 

portadores de algum tipo de deficiência é tida como algo improvável para a 

maioria das pessoas.  
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Diante disso, casos específicos como, por exemplo, o do compositor 

Ludwig van Beethoven que, sendo surdo, conseguiu compor algumas obras-

primas da música universal3, provoca perplexidade a muitos. 

Em relação a este feito, segundo Kelman (2010, p. 143), normalmente ―o 

ouvinte vê no indivíduo surdo um ser que está desprovido de algumas 

ferramentas indispensáveis para fazer parte da sociedade [...].‖  Todavia, a 

qualidade da obra do músico é inquestionável e, por essa razão, a revelação de 

sua surdez costuma causar estranheza aos admiradores de suas sonatas.  

Essa surpresa deve-se à longa história de estigmatização e exclusão 

social dos portadores de deficiência4 (KELMAN, 2010), pois ―suas possibilidades 

de participar ativamente com e na comunidade ouvinte são bastante reduzidas5.‖ 

Em sentido oposto a isso, Vigotsky enuncia afirmações que reforçam uma nova 

concepção a respeito de pessoas portadoras de deficiência ao partir do 

pressuposto de que o desenvolvimento humano é regido pelas leis da 

diversidade6. 

A considerar que o desenvolvimento da linguagem está associado ao 

desenvolvimento do pensamento7, os indivíduos portadores de deficiência dão 

contínuas demonstrações de que o desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento é realizado por caminhos diversos.  

De acordo com Raposo e Carvalho (2010, p. 156), ―a reorganização 

psíquica de um sujeito com deficiência tem nessa condição a força propulsora 

direcionada à compensação [...].‖ Para elas, esse mecanismo de compensação é 

um processo psicológico ―altamente criativo e gerador de muitas possibilidades.‖ 

Em outras palavras, significa dizer que o desenvolvimento de um indivíduo 

desencadeado por uma deficiência representa um processo de criação e 

recriação de sua personalidade por meio da formação de funções psicológicas e 

orgânicas substitutivas. 

                                            
3
 Beethoven ―é considerado um dos pilares da música ocidental, pelo incontestável desenvolvimento, 

tanto da linguagem, como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como 
um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos.‖ (Wikipédia) 
4
 Em outro trabalho, Kelman (2010, p. 141) enfatiza que os surdos ―eram considerados incapazes e 

excluídos da sociedade, sem que seus direitos básicos fossem garantidos, entre eles o direito à 
educação.‖ 
5
 SOUZA, 1998, apud PAULA, 2009, p. 413. 

6
 VIGOTSKY, 1995, apud RAPOSO; CARVALHO, 2010, p. 156. 

7
 VIGOTSKY, 1993; LURIA, 1987 apud GIL; SANTOS; BARBATO, 2010, p. 132. 
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Neste sentido, Vigotsky estabelece uma concepção sociocultural para o 

ser humano cujo desenvolvimento se dá primeiramente no ―plano intersubjetivo‖ 

e posteriormente no ―plano intrassubjetivo‖ nos quais a linguagem desempenha 

um papel fundamental como mediadora das interações e da significação do 

mundo8, possibilitando ao indivíduo a construção e consolidação de sua 

identidade9.  

Nesta direção, Madeira-Coelho (2010, p. 62) lembra que ―ao lado da 

limitação imposta pelo problema em si, há a criação de estímulos para a 

elaboração de um movimento compensatório que determina um caráter criativo 

ao desenvolvimento compreendido como processo histórico-cultural.‖ 

Por sua vez, Kelman (2010) reforça que o trabalho é um importante 

instrumento de inclusão social, de desenvolvimento humano e de fortalecimento 

identitário do portador de deficiência, haja vista que é responsável pela sua v ida 

independente e empoderada. Da mesma forma, a atividade criativa é outro 

aspecto importante a considerar que também exerce um impacto significativo no 

desenvolvimento do indivíduo.  

Portanto, o desenvolvimento atípico de habilidades e competências em 

pessoas portadoras de algum tipo de deficiência não se relaciona diretamente ao 

defeito físico ou sensorial; está ligada ao que Raposo e Carvalho (2010, p. 156) 

chamam de ―alternativas criativas de apropriação das ferramentas culturais 

capazes de desenvolver as funções psicológicas superiores‖, como a linguagem 

humana10. 

Madeira-Coelho (2010, p. 60) lembra, ainda: 

A abordagem histórico-cultural enfatiza a natureza social da atividade 
mental e assume a linguagem como eixo do desenvolvimento humano, 
tanto em relação à ontogênese específica do pensamento verbal, 
quanto em relação aos aspectos do desenvolvimento posterior, no papel 
desempenhado pela palavra como guia do pensamento em direção a 
formas adultas de conceituação e controle comportamental. 

Assim, essas afirmações reforçam a posição aqui defendida de modo 

subliminar que o portador de deficiência não perde sua autonomia; ele é capaz 

                                            
8
 VIGOTSKY, 1993, apud PAULA, 2009, p. 412. 

9
 Cf. GESUELI, 2006, apud PAULA, 2009, p. 412. 

10
 Neste sentido, é recomendável a leitura de Chomsky (1998, p. 27), eminente linguista que defende 

a tese do inatismo da linguagem humana, a reforçar que esta é uma função psíquica superior que 
distingue os seres humanos dos seus demais seres vivos. 
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de superar as adversidades, distanciar-se da vitimização que se lhes impõe e 

prosseguir com suas atividades quotidianas e, não raro, de modo a dar 

significativas contribuições às diversas áreas do conhecimento humano. 

 

 

1.3. Inclusão Escolar: Acesso, Aprendizagem e Permanência 

 

 A garantia de igualdade de acesso à escola pública para os alunos com 

necessidades especiais e seus consecutivos desenvolvimento humano e 

aprendizagem escolar são, muito além de direitos assegurados pelo arcabouço 

jurídico brasileiro, objetivos passíveis de realização em classes regulares.  

Neste entendimento, Glat, Pletsch e Fontes (2006, p. 3) lembram que ―a 

Educação Inclusiva consiste na ideia de uma escola que não selecione crianças 

em função de suas diferenças individuais, sejam elas orgânicas, sociais ou 

culturais.‖ Todavia, para isso, faz-se necessário o comprometimento efetivo de 

todos os envolvidos (Estado, família, professorado e sociedade) no processo 

educativo dessa clientela assaz peculiar para o êxito das propostas de inclusão 

escolar.  

Em outras palavras, segundo Mitjáns-Martínez (2008), da mesma forma 

que professores estão encarregados de modificar seu trabalho pedagógico, cabe 

ao Estado a parcela de responsabilidade de assegurar as condições mínimas de 

permanência desses estudantes considerando, de acordo com Angelucci (2002, 

p. 121), ―os saberes produzidos pelos profissionais no atendimento educacional 

que prestaram até hoje aos alunos com necessidades especiais.‖ 

Embora algumas providências tenham sido tomadas em esfera 

governamental desde a promulgação da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) em 20 de 

dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

para a implantação de um modelo educacional que proporcione a todos os 

cidadãos a chamada ―igualdade de condições‖11 independentemente de suas 

origens sociais ou de seus potenciais planos para a vida. Todavia, ainda se 

                                            
11

 BRASIL, 1999, p. 92. 
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verifica que o projeto de inclusão escolar tem sua existência arraigada ao campo 

ideológico, pois as resoluções muitas vezes impostas pelas secretarias de 

educação dos Estados e municípios brasileiros não resultaram em mudanças 

significativas no contexto escolar.  

Além disso, não é raro encontrar escolas cuja estrutura física ou cujos 

recursos materiais e humanos refletem o descaso dos agentes públicos em 

relação à educação pública inclusiva de qualidade.  

Salas de aula com lotação que extrapola os limites físicos de sua 

capacidade, barreiras arquitetônicas nos acessos aos ambientes de 

aprendizagem e à própria escola, professores sem preparação adequada para o 

trabalho pedagógico sob a perspectiva inclusiva, a reproduzir, muitas vezes, os 

estigmas e preconceitos sociais, e a carência de recursos pedagógicos e de 

infraestrutura para a aprendizagem são algumas adversidades atuais. 

Diante de um cenário semelhante, em sua dissertação de mestrado, 

Angelucci (2002, p. 130-139) cita o caso do menino ―Julinho‖, seu objeto de 

estudo, para ilustrar bem essa situação. Este aluno era considerado um ―menino-

furacão‖ com comportamentos bizarros, possuía um histórico de agitação e 

inquietação e sequer persistia sentado em seu lugar e que, em sua permanência 

no primeiro ano do Ensino Fundamental, passou pelas mãos de três diferentes 

professoras durante o ano letivo.  

A primeira professora era frequentadora assídua de cursos de capacitação 

em inclusão oferecidos pela Secretaria de Educação e, apesar disso, acreditava 

que o lugar da criança não era em uma classe regular e, após ambos 

experimentarem uma sofrível experiência, a direção da escola decide transferi -lo 

de turma.  

A segunda, estudante de Psicologia e professora temporária, foi 

responsável por significativas mudanças nos aspectos sociais e até mesmo por 

pelo menos um avanço pedagógico do menino.  

Com a terceira professora, uma mulher religiosa que considerava o aluno 

como uma provação, um desafio que somente sua fé metafísica explicaria, o 

aluno deixara de sair com frequência da sala de aula. 
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A pesquisadora esclarece que a inclusão escolar do estudante ―Julinho‖ é 

uma tentativa isolada por iniciativa exclusiva da mãe e de alguns profissionais da 

escola que, a despeito da ausência de recursos e apoio governamental, 

preocupavam-se com a aprendizagem e permanência da criança na instituição 

de ensino.  

Por meio deste exemplo, é possível inferir que as atitudes e os 

procedimentos da segunda professora, uma estudante de Psicologia que, em 

razão de sua formação acadêmica e profissional, era mais familiarizada com as 

teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem, possibilitaram a criação 

de vínculos afetivos com o estudante, pois, para Madeira-Coelho (2010, p. 63) a 

mediação social favorece ―o movimento compensatório que o defeito imprime na 

personalidade da criança‖ através de uma pedagogia criativa.  

Neste entendimento, Vigotsky12 defende que ―tudo reside no fato de que o 

pensamento e o afeto representam partes de um todo único — a consciência 

humana.‖ A consciência do professor em relação ao problema do estudante 

portador de necessidades educacionais especiais e a disposição em utilizar as 

contribuições da Psicologia no trabalho pedagógico colaboram significativamente 

para os resultados positivos que foram apresentados em menos de dois meses 

de aula13. 

Assim, é necessário que o professor, o eixo norteador do processo de 

conciliação dos interesses conflitantes em sala de aula, interfira na atividade 

psíquica dos estudantes para promover a aprendizagem escolar; deste modo, as 

múltiplas possibilidades de interação com o aprendiz concretizam o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Para isso, o educador precisa ter a sensibilidade de aceitar e trabalhar 

positivamente as eventuais diferenças que residem em suas classes utilizando-

se de sua criatividade e de todos os recursos materiais e metodológicos de que 

disponha para realizar, da melhor maneira possível, o seu papel de guiar o aluno 

nas trilhas da aprendizagem efetiva.  

                                            
12

 VIGOTSKY, 1997, p. 268 apud MADEIRA-COELHO, 2010, p. 64. 
13

 Cf. ANGELUCCI, 2002, p. 132. 
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Da mesma forma, o futuro reserva contínuas mudanças nas perspectivas 

das práticas de inclusão escolar, pois a sociedade aguarda por elas e a escola 

tem o dever de corresponder às necessidades dos estudantes e às expectativas 

da comunidade.  

Portanto, a tarefa de formar indivíduos proativos, livres dos estigmas, 

dispostos a conviver harmonicamente com as diferenças não é algo intangível 

quando há compromisso e disposição dos agentes do processo educacional em 

perseguir a aprendizagem significativa de todos os estudantes.  

 

 

1.4. A dimensão subjetiva dos sujeitos e a mediação do professor 

 

As dimensões subjetivas do indivíduo são potencializadas à medida que 

suas interações sociais tornam-se mais ricas, múltiplas e produtivas. Neste 

contexto, a escola, em razão de sua natureza democratizante, universal e 

culturalmente dinâmica, apresenta-se como ambiente adequado para a 

realização dessas interações tão diversificadas e para o atendimento das 

variadas demandas sociais. 

Todavia, quando são consideradas as dimensões dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, há que considerar suas trajetórias de vida, 

as peculiaridades de suas diferenças, seus processos psicológicos superiores e 

o seu potencial; no entanto, sem olvidar que seu desenvolvimento peculiar , de 

acordo com Vigotsky14, segue as mesmas leis gerais do desenvolvimento de um 

indivíduo sem deficiência.  

Por conseguinte, a dinâmica interativa das relações sociais, para o 

indivíduo com desenvolvimento atípico, é preponderante para a ativação dos 

mecanismos de compensação e realização de intercâmbios que contribuem para 

a constituição do sujeito. Neste sentido, o portador de deficiência, física ou 

intelectual, não é um indivíduo ―defeituoso‖ e, não obstante, se beneficia das 

relações sociais diversificadas que lhe são proporcionadas pelo ambiente 

                                            
14

 VIGOTSKY, 1989 apud RIBEIRO; MIETO; SILVA, 2010. 
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escolar constituído pela diversidade de pessoas e pela pluralidade de 

pensamento e experiências.  

Portanto, a interação social do aluno com deficiência contribui 

expressivamente para a formação de um novo paradigma de suas atitudes no 

mundo e estimula as situações de aprendizagem significativa e, não raro, a 

incompreensão das potencialidades do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos 

com esta condição suscita inquietações em relação à possibilidade de sucesso 

escolar.  

Neste contexto, o professor é desafiado, no processo de ensino e 

aprendizagem do estudante com necessidades educacionais especiais, a mediar 

os conhecimentos na diferença de forma prospectiva e revolucionária e, para 

isso, o educador deve necessariamente estar familiarizado com o arcabouço 

teórico e conceitual que possam fundamentar sua prática pedagógica de 

superação das supostas ―anormalidades‖. 

Assim, a mediação do professor por meio de estratégias de intervenção 

pedagógica baseadas na valorização dos processos interativos catalisa novos 

posicionamentos dos estudantes com deficiência frente às situações de 

aprendizagem para que suas competências intelectuais sejam ampliadas de 

modo eficiente e, de fato, seja viabilizada sua efetiva inclusão. 

 

 

1.5. As Políticas Públicas de Educação Especial: as bases legais para a 

inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais 

 

Por meio dos dados do censo escolar dos anos de 2007 e 2008, foi 

possível verificar o número reduzido de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais e a dificuldade na progressão desses estudantes no 

sistema de ensino; ou seja, existem entraves no acesso à escolarização e na 

eficiência de sua permanência no sistema de ensino. 

Diante dessas constatações, o Ministério da Educação, por meio do 

Conselho Nacional de Educação, elaborou um documento apontando os 
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principais desafios relacionados às oportunidades específicas dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Este documento, por sua vez, traz 

algumas contradições entre os instrumentos internacionais que tratam do tema 

da educação inclusiva dos quais o Brasil é signatário e a política pública de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva — uma vez que não 

existem políticas públicas brasileiras para a Educação Inclusiva a que se referem 

os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece 

que os portadores de necessidades educacionais especiais são as pessoas que 

apresentam impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, cujos obstáculos lhes obstruem a participação plena e efetiva em 

igualdade de condições com os demais indivíduos; em outras palavras, a 

deficiência concentra-se tanto na pessoa quanto nas condições ambientais que 

se configuram em barreiras para seus portadores.  

Por sua vez, a Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da 

Educação assinala que os estudantes com necessidades educacionais especiais 

são pessoas portadoras de deficiência, altas habilidades ou superdotação e 

transtornos globais do desenvolvimento; quer dizer, são os aprendizes que 

apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no seu 

processo de desenvolvimento humano que representam dificuldades à 

aprendizagem escolar.  

Nesta direção, a Lei 9.394/1996, em seu Artigo 58, estabelece a educação 

especial como uma modalidade de educação escolar que deve ser 

preferencialmente oferecida na rede regular de ensino, ou seja, em classe 

comum, para os estudantes com necessidades educacionais especiais: 

Art. 58 – Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular.  
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§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Por outro lado, o Artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2/200115, de 11 de 

setembro de 2001, estabelece outra definição de educação especial, ampliando 

este conceito ao estabelecê-la como uma modalidade de ensino e um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica organizada para apoiar, 

complementar, suplementar e, eventualmente, substituir os serviços 

educacionais comuns com o intuito de garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todas as modalidades e etapas da educação básica.  

Essa abordagem é, todavia, restringida pela Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva16, de 2008, que afirma 

que a educação especial é uma modalidade de ensino realizada por meio de 

atendimento educacional especializado destinado à orientação de alunos e seus 

professores que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades do ensino 

regular disponibilizando serviços e recursos próprios desse atendimento em 

classes comuns. 

A esse respeito, o Decreto nº 6.57117, de 17 de setembro de 2008, por 

meio do Parágrafo 1º, do Artigo 1º, sugere que o atendimento dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais deve ser realizado por meio dos 

serviços do atendimento educacional especializado, de caráter complementar ou 

suplementar à formação desses alunos no ensino regular. 

Assim, no contexto do atendimento educacional especializado, surge a 

figura da Sala de Recursos que é uma modalidade de atendimento especializado 

de caráter complementar ou suplementar presente nas instituições de ensino 

cuja finalidade é assistir o processo de desenvolvimento humano e 

aprendizagem escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais e 

garantir seu acesso à escola regular. 

Em consequência disso, na maioria das vezes, esses aprendizes são 

inseridos em classes regulares que não contam com professores com formação 

                                            
15

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001. 
16

 BRASIL, 2008 (b). 
17

 BRASIL, 2008 (a). 
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pedagógica adequada para atuar no contexto da educação inclusiva e ficam à 

mercê da disponibilidade de recursos físicos, materiais e humanos das 

Secretarias de Educação dos Estados e municípios que lhes garantam o 

atendimento educacional especializado, de que trata a legislação, nas 

instituições públicas de ensino.  

De modo semelhante, a figura jurídica dessa modalidade de atendimento 

da Educação Especial sob a perspectiva da educação inclusiva promove entre a 

enganosa impressão entre os professores das instituições de ensino de que a 

responsabilidade pelo desenvolvimento humano, pela inclusão escolar e pela 

aprendizagem significativa dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais seja responsabilidade exclusiva do profissional responsável pelo 

atendimento educacional especializado. 

 

 

1.6. A Sala de Recursos: uma estratégia de Inclusão no contexto escolar 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica18, as Salas de Recursos são o locus de realização 

das práticas de Educação Especial. Considerada uma modalidade de 

atendimento educacional especializado, a legislação nacional lhe aponta como 

um direito dos estudantes com necessidades educacionais especiais.  

A respeito dessa mudança de percepção dos direitos aos quais as 

pessoas com necessidades especiais fazem jus, Glat, Pletsh e Fontes (2006, p. 

3-4) afirmam que: 

[...] É importante reconhecer que a Educação Inclusiva como hoje a 
reconhecemos representa a etapa atual do processo de transformação 
das concepções teóricas e das práticas da Educação Especial, que 
historicamente vêm acompanhando os movimentos sociais e políticos 
em prol dos direitos das pessoas com deficiências. 

Neste sentido, em relação aos direitos dos portadores de necessidades 

educacionais especiais e seu pleno desenvolvimento, a Constituição Federal de 

1988 determina o seguinte: 

                                            
18

 BRASIL, 2001. 
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Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

[...] 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:  

[...] 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino ; 

[...] 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos:  

[...] 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental , 
bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação . 
(Grifos nossos) 

Em consonância com o texto constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional19 (Lei nº 9.394/1996), estabelece que: 

Art. 4º – O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de:  

[...] 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;  
[...] (Grifos nossos) 

Por fim, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 indica de forma mais clara e 

específica, em seu texto, as salas de recursos como a modalidade de 

atendimento educacional especializado a que se referem os diplomas legais 

supracitados: 

Art. 8º - As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 
organização de suas classes comuns:  

[...] 

                                            
19

 BRASIL, 1996. 
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V – serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, 
nas quais o professor especializado em educação especial realize a 
complementação ou suplementação curricular, utilizando 
procedimentos, equipamentos e materiais específicos; [...] 

Ainda, na esfera federal, esse atendimento também é regulado pela 

Resolução CNE/CEB nº 420, de 2 de outubro de 2009, que institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, e pela Nota Técnica MEC/SEESP/GAB nº 921, de 9 de abril de 2010, que 

fornece Orientações para a Organização de Centros de Atendimento 

Educacional Especializado. 

Em conformidade com este contexto, a finalidade da Sala de Recursos é a 

realização das adequações necessárias para a participação e aprendizagem dos 

alunos com necessidades educacionais especiais através de estratégias teóricas 

e metodológicas que são capazes de lhes promover o desenvolvimento cognitivo 

e a aprendizagem significativa. Todavia, suas atividades não podem ser 

consideradas substitutas dos trabalhos realizados em classe comum.  

Para isso, esse atendimento especializado se caracteriza pela 

complementação ou suplementação curricular de modo que sejam atendidas as 

necessidades educacionais dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, oportunizando 

atividades que permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Em âmbito distrital, o funcionamento das Salas de Recursos é regido por 

legislação específica, sobretudo pela Portaria nº 19122, de 27 de outubro de 

2010, que instituiu a atual Estratégia de Matrícula Anual que normatiza o 

processo de ingresso, de remanejamento e de atendimento de alunos na rede 

pública de ensino do Distrito Federal. 

Segundo a Orientação Pedagógica da Educação Especial23, o atendimento 

educacional especializado sob a modalidade da Sala de Recursos consiste em 

espaço adequado, assistido por um professor especializado, que pode ser 

disponibilizado nas unidades de ensino do Distrito Federal que adotam a filosofia 

                                            
20

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2009, p. 17. 
21

 BRASIL, 2010. 
22

 DISTRITO FEDERAL, 2010 (a). 
23

 DISTRITO FEDERAL, 2010 (b). 
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da Educação Inclusiva (embora, toda a rede pública de ensino distrital seja 

oficialmente inclusiva), organizadas funcionalmente sob dois modelos:  

a) salas de recursos de atuação generalista: prestam atendimento, 

individualmente ou em grupos, a estudantes portadores de deficiência física, 

mental, intelectual ou múltipla e portadores de transtornos globais do 

desenvolvimento;  

b) salas de recursos específicas: prestam atendimento aos estudantes 

com altas habilidades ou portadores de deficiência sensorial; são de três tipos: 

sala de recursos para estudantes com altas habilidades ou superdotação, sala 

de recursos para deficientes auditivos e sala de recursos para deficientes 

visuais. 

Portanto, o atendimento educacional especializado por meio das Salas de 

Recursos na atual conjuntura tem papel preponderante na promoção da 

Educação Inclusiva, garantindo o acesso e a permanência dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. Enfim, é uma 

maneira de igualar as condições de acesso à educação pública de qualidade que 

promova o desenvolvimento pleno destas pessoas e a sua inclusão plena e 

efetiva na sociedade. 
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Capítulo 2: OS OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O processo de construção do conhecimento que consiste em ―prática-

teórica‖, para Maciel e Raposo (2010), representa um momento de interação por 

meio do diálogo permanente entre pesquisador e participantes da pesquisa. Para 

isso, é importante que se perceba a escola como um sistema aberto influenciado 

por diferentes fatores sociais externos e internos sem desconsiderar o fato de 

que os sujeitos que de alguma forma estão relacionados a ela são seres ativos e 

doados de competência cognitiva que lhes possibilita a construção de seu 

próprio conhecimento. 

Neste sentido, a observação empírica do quotidiano escolar de uma 

escola pública situada na zona rural do Distrito Federal permitiu a constatação 

de críticas ao sistema educacional, às práticas pedagógicas e, também, aos 

contextos familiares dos estudantes que apresentam desenvolvimento atípico. 

Isso tem estimulado a autoconsciência do pesquisador sobre a necessidade de 

distinguir mito e realidade em relação às estratégias de inclusão escolar . 

Deste contexto, entre a observação, a discussão e a reflexão, surgiu o 

interesse, que subsidia o objetivo geral desta pesquisa, de investigar por meio da 

aplicação de questionários e da coleta de dados obtidos em entrevistas se o 

atendimento educacional especializado na figura da Sala de Recursos possibilita 

efetivamente a inclusão escolar dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais de uma escola rural da rede pública de ensino do Distrito Federal . 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

A partir da necessidade de investigar se o atendimento educacional 

especializado conhecido como Sala de Recursos possibilita efetivamente a 
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inclusão escolar dos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

surgiram outras questões adjacentes que foram, igualmente, consideradas 

importantes e que, da mesma maneira, contribuíram para a construção dos 

objetivos específicos deste trabalho. 

Sob essa perspectiva, surgiu a necessidade de conhecer o que vem a ser 

Educação Inclusiva; de que modo essa perspectiva de Educação está presente 

na escola que serviu de objeto de investigação; como as práticas de inclusão 

escolar se manifestam na unidade de ensino; como professores e gestores veem 

a inclusão escolar; que vem a ser o atendimento educacional especializado no 

contexto escolar; em que consiste a Sala de Recursos presente na instituição 

educacional; quem são os profissionais responsáveis pelo atendimento 

educacional especializado; de que recursos materiais o atendimento educacional 

especializado deve dispor; quais impressões os professores e os gestores têm 

da Sala de Recursos e do atendimento por ela prestado; quais dificuldades 

existem para a realização dos trabalhos da Sala de Recursos.  

Enfim, apesar de a revisão da literatura indicar respostas para essas 

questões apontadas, considerou-se necessário ouvir os sujeitos que trabalham 

com alunos com necessidades educacionais especiais, dando-lhes a 

oportunidade para expressar seus pontos de vista, sugerir estratégias para o 

aperfeiçoamento das práticas inclusivas de modo a esclarecer, ainda que 

parcialmente, algumas dessas interrogações decorrentes do problema inicial da 

pesquisa. 
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Capítulo 3: O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Fundamentos do percurso de produção do conhecimento: uma 

pesquisa qualitativa  

 

A descrição dos procedimentos metodológicos norteadores do presente 

trabalho científico, inspirado pelas observações pregressas que o pesquisador 

realizou de seu ambiente profissional, fundamentou-se nos princípios e nas 

necessidades investigativas do processo de pesquisa das Ciências Sociais, ao 

qual se coadunam os estudos relacionados às práticas de Inclusão Escolar.  

A investigação proposta caracterizou-se, portanto, como estudo 

exploratório-descritivo, que, de acordo com Martins (1994) tem como objetivo a 

busca de maiores informações e a descrição de características de determinado 

fato e o estabelecimento de relações entre as variáveis, sob a perspectiva da 

pesquisa-ação, pois, segundo o mesmo autor, se trata de uma pesquisa social 

com base empírica em que pesquisador e participantes estão envolvidos em 

estreita associação e de modo cooperativo com a resolução de um problema 

coletivo. Em virtude disto, a pesquisa científica exige uma variada fonte de 

informações que podem, conforme Kipnis (2004), seguir paradigmas 

quantitativos e qualitativos.  

De acordo com este entendimento, Marconi e Lakatos (2007) reforçam que 

todas as ciências são caracterizadas pela utilização de métodos científicos e, 

para Lima (2008), o campo educacional, como tal, é um campo instigante, 

dinâmico, complexo e repleto de desafios, cuja opção é pautada na busca da 

compreensão dos fenômenos e dos fatores que estejam causando dano ou a 

trazer solução para o campo educativo.  

As características associadas a esta pesquisa estão relacionadas, de 

maneira estrita, à pesquisa qualitativa, uma vez que procura traduzir as opiniões 

e informações prestadas pelos participantes. Maciel e Raposo (2010) defendem 

a ideia de que o processo de construção do conhecimento representa um 

momento de comunicação e troca entre o pesquisador e os participantes em um 
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diálogo permanente com o potencial de seguir diferentes direções a partir do 

processo de interação entre ambos.  

Assim, o presente trabalho contempla as estratégias dessa modalidade de 

pesquisa, pois seus métodos são potentes instrumentos para o registro de 

informações sobre as práticas sociais. Como apontam Lüdke e André (1986), a 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. Neste sentido, Martins24 afirma que 

a variedade de material obtido qualitativamente exige do pesquisador 

capacidade integrativa e analítica que depende do desenvolvimento da 

capacidade criadora e intuitiva.  

Para o desenvolvimento da proposta, o processo de pesquisa foi dividido 

em seis fases: 

a) Elaboração de esboço conceitual para o ambiente de desenvolvimento 

humano e inclusão escolar de estudantes com necessidades educacionais 

especiais; 

b) Aplicação de questionários aos professores que desempenhavam suas 

funções na supervisão e coordenação pedagógica, no serviço de orientação 

educacional e em regência de classes regulares inclusivas frequentadas por 

alunos com necessidades educacionais especiais que fossem assistidos pela 

Sala de Recursos da instituição de ensino; 

c) Realização de entrevistas semiorientadas com a professora que atuava 

no atendimento educacional especializado da Sala de Recursos e com a diretora 

da escola rural que serviu de contexto para a pesquisa; 

d) Levantamento dos dados relacionados à qualidade e à eficiência do 

atendimento especializado, às interações entre os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais 

especiais e ao desenvolvimento humano, desempenho acadêmico e inclusão 

desses estudantes; 

e) Análise qualitativa dos dados obtidos por meio das entrevistas e dos 

questionários; 

                                            
24

 MARTINS, 2004 apud LIMA, 2008. 
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f) Discussão dos resultados à luz do referencial teórico resultante de 

pesquisa bibliográfica. 

Para isso, a pesquisa procurou identificar a relevância do atendimento 

educacional especializado realizado há três anos na Sala de Recursos da 

unidade de ensino para a inclusão escolar dos aprendizes sob o ponto de vista 

dos sujeitos envolvidos em seu processo formal de ensino e aprendizagem.  

 

 

3.2. O Contexto da Pesquisa: uma escola rural inclusiva 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino rural pertencente 

à rede pública de ensino do Distrito Federal que, embora estivesse 

hierarquicamente subordinada e vinculada à Diretoria Regional de Ensino de 

Taguatinga, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, está 

geograficamente localizada na zona rural da Região Administrativa de Ceilândia 

(RA-IX), à distância aproximada de 50 quilômetros da zona central de Brasília.  

A unidade de ensino, em 2010, estava administrativamente organizada da 

seguinte maneira: Direção, Conselho Escolar, Secretaria Escolar, Corpo 

Docente, Serviço de Orientação Educacional e Atendimento Educacional 

Especializado — Sala de Recursos.  

A Direção estava constituída pelos seguintes membros:  

a) diretora e vice-diretora eleitas em dezembro de 2007 e nomeadas para 

a função em 5 de janeiro de 2008 em conformidade com a Lei nº 4.03625, de 25 

de outubro de 2007, que instituiu a Gestão Compartilhada nas instituições 

educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ; ambas são 

professoras da Educação Básica do quadro permanente da Carreira de 

Magistério Público do Distrito Federal.  

b) supervisora pedagógica, indicada pela diretora da unidade de ensino, 

que também é professora da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira de Magistério Público do Distrito Federal. 
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 DISTRITO FEDERAL, 2007, p. 1-4. 
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c) supervisora administrativa, servidora pública do quadro permanente da 

Carreira de Assistência à Educação designada pela diretora da escola para 

exercer a função. 

d) chefe de Secretaria, também escolhida pela diretora entre seus pares 

do quadro permanente da Carreira de Assistência à Educação para a função. 

A escola possuía, também, um Conselho Escolar, atuante e participativo, 

eleito no início do ano letivo de 2010 que, de acordo com suas atribuições 

normativas, funcionava como um órgão colegiado de natureza consultiva, 

deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras da instituição de ensino26. Ele se constituía de 

representantes dos diferentes segmentos que integravam a comunidade escolar, 

a saber: a diretora da instituição educacional, membro nato do colegiado, e oito 

membros eleitos para mandato de dois anos, entre os quais, a orientadora 

educacional, um representante do Corpo Docente, um representante do 

segmento Assistência à Educação, um representante do Corpo Discente com 

idade superior a 16 anos e quatro representantes dos pais (ou responsáveis 

legais) dos alunos regularmente matriculados na escola. 

O Corpo Docente da instituição educacional era constituído à época da 

realização da pesquisa por 23 professores legalmente habilitados para o 

exercício da profissão; destes, a maioria pertencia ao quadro permanente da 

Carreira de Magistério Público do Distrito Federal cuja ascensão à função 

ocorreu por meio de concurso público. De acordo com sua área de atuação, os 

professores se agrupavam da seguinte maneira: 

a) Séries Iniciais do Ensino Fundamental: seis professores (26% do total) 

lecionavam em turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

b) Séries Finais do Ensino Fundamental: 10 professores (44% do total) 

ministravam componentes curriculares específicos nas turmas de aceleração das 

Séries Finais e de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental , entre os quais o 

pesquisador; 

                                            
26

 De acordo com Borges (2008, p. 10), ―os Conselhos Escolares assumiram atribuições significativas 
e papel proativo na gestão da unidade escolar, com poderes de fiscalizar e aprovar a aplicação dos 
recursos financeiros da escola [...]‖. 
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c) Coordenação Pedagógica: dois professores (9% do total) atuavam como 

coordenadores pedagógicos, dos quais, um a cargo das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental e outro responsável pelos projetos da Educação Integral; 

d) Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos): uma 

educadora atuava como professor de recursos (4% do total);  

e) Serviço de Orientação Educacional: uma educadora atuava como 

Orientadora Educacional (4% do total); 

f) Direção: três professores (13% do total), anteriormente descritos, 

exerciam função comissionada nos cargos de Direção da Unidade de Ensino. 

O Serviço de Orientação Educacional, de caráter mediador, tinha a 

finalidade de estabelecer a articulação entre os segmentos escolares de modo 

que fosse possível reconhecer a realidade escolar para transformá-la. Neste 

contexto, de acordo com a Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação 

Educacional27, o Orientador Educacional assume o compromisso de colaborar 

para o desenvolvimento de estudantes críticos, participativos e responsáveis 

como cidadãos e desenvolver seu trabalho em parceria com os gestores, com o 

corpo docente e com o Atendimento Educacional Especializado da Unidade de 

Ensino e, também, com a comunidade. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) era realizado por meio 

da Sala de Recursos e considerava a Educação Especial integrada à proposta 

pedagógica do Ensino Regular28. Tinha a função de propor desafios pedagógicos 

que estivessem intimamente relacionados à aprendizagem dos estudantes no 

contexto da aplicação diferenciada do currículo escolar sob a supervisão de 

professor especializado em identificar as necessidades educacionais especiais e 

promover estratégias e procedimentos pedagógicos alternativos em resposta à 

diversidade humana e à necessidade de promover a inclusão de parte do corpo 

discente que demandasse esse serviço especializado. 

Também, trabalhavam na escola quatro servidores do quadro permanente 

da Carreira de Assistência à Educação, distribuídos em secretaria, mecanografia 

e apoio administrativo. A unidade de ensino também contava com quatro 
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 DISTRITO FEDERAL, 2010 (c). 
28

 Cf. BRASIL, 2008 (b). 
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auxiliares de conservação e limpeza, duas merendeiras e quatro agentes de 

vigilância contratados por empresas prestadoras de serviços escolhida pela 

própria Secretaria de Estado de Educação por meio de processo licitatório.  

As instalações físicas da instituição educacional dispunham de gabinete29 

do diretor e vice-diretor, sala para os supervisores (administrativo e pedagógico), 

sala de professores destinada à coordenação e demais atividades pedagógicas 

dos docentes, secretaria escolar, sala de mecanografia/reprografia, sala 

compartilhada pelo Serviço de Orientação Educacional e pelo Atendimento 

Educacional Especializado — Sala de Recursos, biblioteca escolar, seis salas de 

aula, cantina escolar com dois depósitos de suprimentos adjuntos, copa, seis 

banheiros em funcionamento, um banheiro adaptado para portadores de 

deficiência física utilizado como depósito de materiais de consumo e limpeza, 

quadra poliesportiva descoberta, horta e estacionamento externo. 

A instituição educacional oferece exclusivamente o Ensino Fundamental 

da Educação Básica, na modalidade regular, no período diurno. A unidade de 

ensino é frequentada por estudantes oriundos de famílias de baixo poder 

aquisitivo residentes no núcleo rural circunvizinho e nos condomínios irregulares 

das áreas adjacentes.  Existiam, ao todo, 379 alunos regularmente 

matriculados30. O corpo discente foi assim distribuído: 

a) turno matutino: destinava-se ao atendimento dos estudantes das Séries 

Finais do Ensino Fundamental e possuía 199 matrículas distribuídas da seguinte 

forma: 

Tabela 1 - Alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental – Turno Matutino 

Série Quantidade 
de Turmas 

Estudantes 
matriculados 

ANEE 
Diagnosticados 

ANEE 
Identificados 

6º ano 2 59 - 2 

7º ano 1 44 - - 

8º ano 1 32 1 - 

9º ano 1 35 - - 

ASF 1 29 1 1 

Total 6 199 2 3 

                                            
29

 O termo gabinete deve ser entendido em sua acepção original de escritório ou sala pequena 
adequadamente reservada para determinado trabalho. Não se trata, pois, de ironia assaz usual no 
jargão do serviço público. 
30

 Situação em Setembro/2010 (conforme os registros da Secretaria Escolar – SIGE Módulo Escola – 
nesta época).  
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b) turno vespertino: destinava-se ao atendimento dos estudantes das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental e possuía 180 matrículas distribuídas da 

seguinte forma: 

Tabela 2 - Alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Turno Vespertino 

 

 

 

3.3. Os Participantes: agentes da Inclusão Escolar 

 

Participaram da pesquisa os sujeitos que constituíam o corpo docente do 

contexto investigado, do qual o próprio pesquisador era membro; em outras 

palavras, os professores que exerciam suas funções em classes comuns 

inclusivas, no atendimento educacional especializado, no serviço de orientação 

educacional, na coordenação pedagógica e na Direção da unidade de ensino.  

Em princípio, o presente trabalho objetivava ouvir todos os sujeitos desse 

segmento profissional, entretanto, fatores associados ao desligamento e à 

remoção dos profissionais de ensino somados ao princípio da manifestação da 

vontade dos potenciais informantes em participar da coleta dos dados 

contribuíram para que o universo de sujeitos participantes fosse menor que o 

número de professores da escola. 

Os sujeitos tiveram sua privacidade assegurada e suas identidades foram 

consideradas dados confidenciais da pesquisa. Para efeito de organização dos 

dados e sua consecutiva análise, os participantes que forneceram as 

informações contidas nas entrevistas e nos questionários foram apontados no 

corpus deste trabalho por letras do alfabeto, sem qualquer indicação que 

favoreça, implícita ou explicitamente, sua identificação por parte de terceiros. 

Série Quantidade 
de Turmas 

Estudantes 
matriculados 

ANEE 
Diagnosticados 

ANEE 
Identificados 

1º ano 1 30 1 1 

2º ano 2 32 1 2 

3º ano 1 38 - 2 

4º ano 1 43 - 2 

5º ano 1 37 - - 

Total 6 180 2 7 
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Os participantes escolhidos para participar das entrevistas foram os 

seguintes: 

a) Professor A: professora da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ela é a diretora eleita da 

unidade de ensino. É graduada em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais 

e pós-graduada em nível de especialização em Administração Escolar. Possui 27 

anos de experiência profissional no campo da Educação, dos quais, quinze no 

exercício do Magistério. Foi conduzida à função de diretor por indicação em 

fevereiro de 2007 e reconduzida ao cargo após ser eleita em dezembro do 

mesmo ano. Embora não possua formação específica ou complementar em 

Educação Especial, sua proposta de trabalho e suas atitudes como dirigente 

escolar demonstram sua preocupação com a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Por ter sido pessoalmente responsável 

pela implantação da Sala de Recursos na escola, é uma informante privilegiada 

para a investigação. 

b) Professor B: professora da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal , ela é a responsável pelo 

Atendimento Educacional Especializado — Sala de Recursos. Egressa do Curso 

Normal, graduada em Pedagogia e pós-graduada em nível de especialização em 

Educação Infantil, possui oito anos de exercício do Magistério, dos quais, quatro 

em Educação Especial e, destes, três exclusivamente em Salas de Recursos. 

Tem, ainda, formação complementar variada para atuar com Educação Especial, 

entre as quais as mais significativas são: Atendimento Educacional 

Especializado, Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, 

Síndrome de Down, Condutas Típicas, Psicanálise aplicada à Educação, 

Comunicando com o Surdo 1 e Tecnologias Assistivas. Desse modo, ela é uma 

informante extremamente importante, pois é a profissional que está intimamente 

relacionada ao objeto da pesquisa e possui qualificação para apontar aspectos 

particulares da Sala de Recursos. 

Para participar dos questionários, o pesquisador convidou pessoalmente 

cada professor que constituía o corpo docente da unidade de ensino no ano 

letivo de 2010, todavia, apenas seis responderam às questões deste instrumento 

de coleta de dados. Entre eles: 
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a) Professor C: é a Orientadora Educacional da Unidade de Ensino e 

parceira mais próxima da Sala de Recursos. Graduada em Pedagogia com 

habilitação em Orientação Educacional e Administração Escolar e pós-graduada 

em nível de especialização em Educação Inclusiva e formação complementar 

nesta última área, possui 21 anos de exercício do Magistério, dos quais, três no 

Serviço de Orientação Educacional. 

b) Professor D: professora da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ela atuou como coordenadora 

pedagógica da unidade de ensino. Graduada em Pedagogia e pós-graduada em 

nível de especialização em Avaliação Escolar, possui quatorze anos de exercício 

do Magistério. Esta educadora, em razão da função que exercia na escola, era 

responsável por articular todos os professores em torno da proposta pedagógica 

da instituição educacional. 

c) Professor E: professor da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ele atuou como coordenador 

do programa de Educação Integral. Graduado em Educação Física e pós-

graduado em nível de especialização em Educação Física Escolar, possui dez 

anos de exercício do Magistério. Sua função era programar e executar 

estratégias diferenciadas de aprendizagem no contexto da Educação Integral . 

d) Professor F: professor da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ele lecionou História e Projeto 

Interdisciplinar em classes regulares inclusivas das Séries Finais do Ensino 

Fundamental. Graduado em Filosofia e pós-graduado em nível de especialização 

em Ciências Humanas, possui dezessete anos de exercício do Magistério.  

e) Professor G: professor da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ele lecionou Matemática em 

classes regulares inclusivas das Séries Finais do Ensino Fundamental. 

Graduado em Matemática e pós-graduado em nível de especialização, possui 

dezenove anos de exercício do Magistério.  

f) Professor H: professora da Educação Básica do quadro permanente da 

Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ela lecionou Ciências Naturais 

e Projeto Interdisciplinar em classes regulares inclusivas das Séries Finais do 



41 
 

Ensino Fundamental. Graduada em Biologia e pós-graduada em nível de 

especialização em Educação Inclusiva, possui dez anos de exercício do 

Magistério.  

g) Professor I: professora temporária da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, ela lecionou em classe regular inclusiva das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. Egressa do Curso Normal, ela cursa Graduação em Pedagogia e 

possui cinco anos de exercício do Magistério. Apesar de não possuir formação 

complementar em Educação Especial, realizou leituras e pesquisas sobre o tema 

com o propósito de subsidiar sua prática docente e, ainda, estudou 

informalmente Libras em nível básico. 

 

 

3.4. Materiais: recursos necessários à coleta de dados 

 

Foram utilizados os seguintes recursos materiais: microcomputadores; 

impressoras; roteiro impresso das entrevistas; equipamento de gravação de 

áudio; questionários impressos; sistemas de informática (banco de dados do 

Sistema Integrado de Gestão Escolar – SIGE Módulo Escola); materiais de 

consumo para anotação ou registro de outras informações reveladas pelos 

participantes que não foram abordadas nos instrumentos de pesquisa, porém 

relevantes para o estudo; material bibliográfico (livros, periódicos de divulgação 

científica, artigos impressos); e outros. 

 

 

3.5. Instrumentos de construção de dados: entrevistas e questionários 

 

A realização da coleta de dados desta pesquisa foi feita por meio da 

realização de entrevistas, com a professora responsável pela Sala de Recursos 

e com a diretora da unidade de ensino, e aplicação de questionários, 

direcionados aos professores que exerciam suas funções em classes regulares 
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inclusivas, na supervisão e coordenação pedagógica e no serviço de orientação 

educacional, além dos dados levantados por meio de observação indireta, 

resultantes da atuação do pesquisador como docente do contexto pesquisado.   

Considerando que a presente pesquisa é um estudo descritivo, tanto a 

escolha quanto o planejamento dos instrumentos de pesquisa ponderou a 

necessidade de conduzir os sujeitos pesquisados a informar de modo direto os 

aspectos sob investigação, diretamente associados aos objetivos e hipóteses da 

pesquisa e a refletir criticamente sobre sua experiência profissional com 

estudantes que dispõem do atendimento educacional especializado. 

 

3.5.1. Entrevistas 

 

A escolha da entrevista como instrumento de coleta de dados considerou 

o fato de que esta modalidade permite um diálogo orientado entre entrevistado e 

entrevistador que procura, através da arguição, informações e dados relevantes 

para a pesquisa.  

Em virtude da necessidade de obter informações em maior número e 

detalhamento, optou-se pela entrevista semiestruturada, a partir de roteiro 

previamente planejado, porém flexível, uma vez que, segundo Maciel e Raposo 

(2010), é possível o surgimento no decurso desse processo de elementos 

significativos que não foram pensados pelo investigador.  

Desse modo, foram entrevistadas pessoas que, devido à função que 

exerciam na instituição de ensino, foram considerados informantes privilegiados 

e apresentavam condições de contribuir para aprofundar a investigação, a saber:  

a) a diretora da unidade de ensino, cujo roteiro de entrevista (Apêndice 1) 

foi estruturado em torno dos seguintes eixos temáticos: (a) formação acadêmica 

e experiência profissional, (b) concepção de Educação Inclusiva e Inclusão 

Escolar, (c) relevância, eficácia e desafios da Sala de Recursos e (d) desafios da 

escola frente à proposta da Educação Inclusiva; e,  

b) a professora da do atendimento educacional especializado, cuja 

entrevista (Apêndice 2) foi organizada em torno dos seguintes temas: (a) 
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formação acadêmica e experiência profissional, (b) concepção de Educação 

Inclusiva e Inclusão Escolar e (c) desafios do trabalho da Sala de Recursos 

frente à proposta da Educação Inclusiva.  

Essas entrevistas foram gravadas e transcritas para a análise qualitativa 

das informações obtidas dos informantes. 

 

3.5.2. Questionários 

 

Em relação à escolha do questionário, convém esclarecer que a utilização 

deste instrumento foi motivada pela possibilidade de aplicação em escala para 

maior número de pessoas e pelo potencial de permitir maior uniformidade na 

mensuração dos resultados. Ao mesmo tempo, o questionário permite que os 

sujeitos participantes possam informar as questões sob investigação de acordo 

com suas expectativas.  

Assim, foram utilizados dois modelos de questionários com perguntas 

abertas, uma vez que este modelo é indutor de informação ao conduzir os 

informantes a responder livremente, facilitando a expressão e reflexão de sua 

experiência. Essa opção objetivou não estabelecer limite às respostas dos 

informantes e possibilitar a coleta de informações desconhecidas pelo 

pesquisador que pudessem ser relevantes para a análise. 

O primeiro modelo de questionário (Apêndice 3), constituído de onze 

questões, destinou-se aos professores que atuavam fora da sala de aula, ou 

seja, no serviço de orientação educacional e na supervisão e coordenação 

pedagógica, uma vez que, em razão da função que desempenhavam na unidade 

de ensino, eram responsáveis em auxiliar a diretora na articulação dos 

segmentos escolares em favor da proposta de Inclusão Escolar presente no 

Plano de Trabalho dos gestores e no Projeto Político Pedagógico da escola.  

As questões desse modelo foram elaboradas a partir de enfoques 

considerados pertinentes para a abordagem desse universo de informantes. A 

primeira questão referia-se aos aspectos da formação acadêmica e experiência 

profissional do professor; as questões de dois a sete arguiam a respeito das 
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concepções de Educação Inclusiva e Inclusão Escolar do participante e sua 

percepção do fenômeno; e, por fim, as questões a partir da oitava interrogavam 

o investigado sobre o trabalho pedagógico relacionado à Sala de Recursos. 

O segundo modelo (Apêndice 4), constituído de treze perguntas, destinou-

se aos professores que lecionavam em turmas regulares inclusivas e, neste 

sentido, eram os profissionais que percebiam de modo imediato os efeitos do 

atendimento educacional especializado.  

Os itens presentes neste tipo de questionário foram pensados sobre a 

relevância para informantes deste segmento. A primeira questão referia-se aos 

aspectos da formação acadêmica e experiência profissional do professor; as 

questões de número dois e três analisavam as concepções de Educação 

Inclusiva e de Inclusão Escolar; as questões de quatro a nove questionavam 

percepções dos educadores a respeito de alunos com necessidades 

educacionais especiais; e, as questões a partir do item dez analisavam a visão 

dos professores sobre o trabalho pedagógico da Sala de Recursos. 

 

 

3.6. Procedimentos de construção de dados 

 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de dezembro de 2010 e 

fevereiro de 2011 na Unidade de Ensino em que, à época, o pesquisador exercia 

a atividade docente em turma regular inclusiva e, por esta razão, fora escolhida 

como contexto para este trabalho de base empírica.  

Assim, os participantes eram igualmente pessoas com quem o 

pesquisador mantinha relacionamento profissional e social e, neste sentido, 

estavam familiarizados com os interesses que motivaram a investigação. 

Entretanto, é pertinente esclarecer que, em respeito à privacidade e à 

preservação da identidade da instituição de ensino e dos informantes, o estudo 

procurou atender aos aspectos éticos do consentimento e do sigilo e anonimato 

dos sujeitos. 
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Por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, os sujeitos 

autorizaram os procedimentos de coleta dos dados por meio de sua participação 

voluntária na pesquisa, tendo-lhes sido assegurado o direito de retirarem o 

consentimento em qualquer fase do trabalho. Porquanto, a opção dos 

participantes, tanto ao conceder a entrevista quanto ao responder às questões 

do questionário, representou sua manifesta autorização em relação à utilização 

das informações obtidas por meio desses instrumentos.  

Para a construção dos dados, procurou-se inquirir os sujeitos a respeito do 

maior número possível de situações relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais assistidos 

pela Sala de Recursos da escola rural e dar voz aos participantes para que 

tomassem posição em relação ao atendimento educacional especializado que se 

realizava na instituição-contexto. 

Tanto os questionários aplicados quanto os roteiros de entrevistas 

utilizados contemplaram questões que visavam a detectar a percepção em 

relação às necessidades de aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e à eficiência do atendimento especializado da Sala de 

Recursos para o desenvolvimento e a inclusão desta clientela escolar do corpo 

docente que trabalhava à época da coleta de dados na instituição de ensino 

pesquisada.  

Para isso, o pesquisador conversou com a diretora da unidade de ensino e 

com a professora da Sala de Recursos, no início de dezembro de 2010, para 

manifestar a intenção de realizar o trabalho de campo naquele contexto, e definir 

os sujeitos participantes do levantamento de dados. Todavia, os dados foram 

coletados após as férias coletivas dos professores da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, entre os dias 14 e 21 de fevereiro de 2011, durante o expediente 

escolar na própria escola. 

Entre os 23 potenciais informantes do universo de professores que 

trabalhavam no contexto da pesquisa em 2010, nove (39% do total) colaboraram 

voluntariamente com o fornecimento dos dados, dos quais, dois (9% do total) 

concederam entrevistas e sete (30% do total) responderam ao questionário. 

Convém ressaltar que entre os que se abstiveram de participar da pesquisa, uma 

professora (4% do total) estava licenciada para tratamento de saúde e oito (35% 
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do total) não trabalhavam mais na escola à época da aplicação dos instrumentos 

de coleta.  

 

3.6.1. Entrevistas 

 

O pesquisador optou por entrevistar a diretora da unidade de ensino e a 

professora que atua no atendimento educacional especializado. A primeira, por 

ter sido a pessoa responsável por decidir e por agir em favor da implantação do 

atendimento educacional especializado na escola; a segunda, por ser a pessoa 

responsável pela promoção da Inclusão Escolar através do atendimento 

realizado na Sala de Recursos.  

Assim, no dia 02 de dezembro de 2010, o pesquisador conversou com a 

professora de recursos sobre a pesquisa que estava em curso e lhe confidenciou 

a intenção de entrevistá-la para obter informações sobre a modalidade de 

atendimento educacional especializado que era ofertado na Unidade de Ensino. 

No dia 10 de janeiro de 2011, o pesquisador visitou a escola para 

conversar com a diretora sobre a pauta da entrevista e para esclarecer 

detalhadamente o tema e o objetivo da pesquisa, o aspecto da participação 

voluntária e anônima, o sigilo dos dados coletados e formalizar o convite para 

sua participação.  

As duas professoras convidadas a participar da entrevista mostraram-se 

prontamente dispostas a colaborar com o fornecimento dos dados. Após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram realizadas as 

entrevistas na própria instituição de ensino, apoiadas em roteiros 

semiestruturados elaborados em consonância com as questões de pesquisa 

(Apêndices 1 e 2). As entrevistas ocorreram em dois momentos diferentes:  

a) no dia 14 de fevereiro de 2011, foi realizada a entrevista com a 

professora do atendimento educacional especializado, que durou cerca de duas 

horas, e se apoiou em um roteiro constituído de quatorze questões; 

b) no dia 16 de fevereiro de 2011, o pesquisador retornou à escola para 

entrevistar a diretora da instituição. A entrevista, apoiada em um roteiro de 
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dezessete questões, durou cerca de duas horas e meia e, após a isto, o 

pesquisador prosseguiu em conversa informal com a entrevistada sobre 

aspectos relacionados à gestão escolar e à Sala de Recursos que contribuiu 

para esclarecer algumas interrogações sobre o problema inicial da pesquisa. 

 

3.6.2. Questionários 

 

Os professores da instituição de ensino pesquisada foram abordados no 

início de dezembro de 2010 quando lhes foram explicados os propósitos da 

investigação acadêmica ora em curso. Eles foram convidados pessoalmente por 

meio de contato verbal e informal da parte do pesquisador que, por sua vez, lhes 

informou a respeito do trabalho do qual seriam participantes e a data em que 

seriam distribuídos os questionários.  

Desta forma, os participantes da pesquisa foram definidos de maneira que 

fossem prestigiados docentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos com necessidades educacionais especiais que exerciam suas 

funções na escola em atividades tanto pedagógicas quanto administrativas. 

Enfim, o critério utilizado pelo pesquisador para a seleção dos participantes foi o 

da relação profissional ou institucional dos informantes potenciais com alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

A abordagem dos sujeitos foi facilitada pelo fato de o pesquisador ter 

integrado o corpo docente da instituição educacional e manter com eles 

relacionamento interpessoal. Assim, os questionários foram aplicados e 

recolhidos no início do ano letivo de 2011 em três momentos: 

a) no dia 14 de fevereiro de 2011, a escola foi visitada para a aplicação de 

questionários a alguns professores entre os inicialmente selecionados; durante a 

distribuição dos instrumentos de coleta, o pesquisador reforçou que sua 

participação era anônima e voluntária. Não foi estipulado tempo mínimo para o 

preenchimento do questionário, entretanto, foi solicitada àqueles que não tinham 

interesse em participar a devolução em branco dos formulários;  
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b) no dia 16 de fevereiro de 2011, o pesquisador visitou a escola para 

proceder ao recolhimento de alguns questionários não devolvidos na visita 

anterior e reforçar o convite para que outros professores participassem. Da 

mesma forma, não foi estipulado tempo mínimo para o preenchimento dos 

questionários; 

c) no dia 18 de fevereiro de 2011, o pesquisador retornou à unidade de 

ensino para o recolhimento dos instrumentos de pesquisa que não foram 

restituídos anteriormente. 

Durante a aplicação dos questionários, dez foram distribuídos ao corpo 

docente do contexto investigado, porém sete (70% do total) foram respondidos e 

três (30% do total) ou não foram preenchidos ou não foram devolvidos.  

 

 

3.7. Procedimentos de análise dos dados 

 

Durante a fase de planejamento dos roteiros de entrevistas e dos 

questionários, os elementos indicadores dos resultados foram previamente 

categorizados com o propósito de facilitar organização e análise das informações 

a adquirir. Após a etapa de coleta, os dados obtidos foram analisados em 

conformidade com os seguintes procedimentos:  

a) Leitura crítica das informações e respostas dos professores 

participantes coletadas por meio das entrevistas e dos questionários 

aplicados;  

b) Validação das categorias de informações previamente planejadas;  

c) Organização sistematizada dos dados em unidades de análise por 

critérios temáticos;  

d) Análise dos dados categorizados pelo seu conteúdo, associando-os ao 

referencial teórico. 

As entrevistas e os questionários continham questões que visavam à 

detecção das necessidades de aprendizagem relacionadas à eficiência da 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais nas 
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diversas situações escolares; desse modo, serviram neste estudo como um 

instrumento de verificação e análise do processo de inclusão escolar e de ensino 

e aprendizagem desses estudantes proporcionados por meio do serviço prestado 

pela Sala de Recursos. 

Os dados coletados por meio das entrevistas e dos questionários são 

qualitativos e, portanto, sua análise seguiu qualitativamente as proposições de 

Barbato (2008), Lima (2008) e Maciel e Raposo (2010) de construção do 

conhecimento por meio de uma intervenção mediadora com a finalidade de 

interpretar as crenças e os valores dos envolvidos no processo de pesquisa do 

contexto sociocultural, visando a obter, em síntese, uma descrição significativa 

do ambiente de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Para a análise dos dados, as questões que nortearam as entrevistas e os 

questionários foram agrupadas em torno de eixos de análises pertinentes a cada 

um dos grupos de sujeitos pesquisados. 

 

3.7.1. Entrevistas 

 

As entrevistas visavam a investigar o histórico de implantação da Sala de 

Recursos no contexto investigado, as motivações que levaram à implantação 

desta modalidade de atendimento educacional especializado e a percepção que 

os responsáveis tanto pela sua implantação quanto pelo atendimento das 

proposições de Inclusão Escolar. Dessa maneira, os dados obtidos em cada 

seção de entrevista foram analisados individualmente, uma vez que foram 

obtidos de profissionais do ensino que atuam em segmentos distintos na 

Unidade de Ensino pesquisada, conforme especificado no item 3.3 deste 

capítulo. 

As respostas das questões das entrevistas foram catalogadas em 

conformidade com três eixos temáticos de abordagem: (a) Concepções de 

Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar; (b) Relevância, eficácia e desafios da 

Sala de Recursos; (c) Desafios da unidade de ensino frente à proposta de 

Educação Inclusiva. 
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3.7.2. Questionários 

 

Também, foram analisadas as respostas que os participantes desta 

pesquisa registraram nos questionários que lhes foram aplicados por meio de 

categorias de análise em que as respostas foram agrupadas em torno de eixos 

temáticos.  

Considerando que os questionários foram aplicados para professores que 

atuam em segmentos distintos, as categorias de análise refletem as 

peculiaridades dirigidas a cada um destes grupos: (i) professores que 

lecionavam em classes regulares inclusivas e (ii) professores que assessoram a 

Direção em atividades pedagógicas específicas, ou seja, que atuavam Serviço 

de Orientação Educacional e na Coordenação Pedagógica. O primeiro grupo 

trabalha diretamente com os alunos com necessidades educacionais especiais 

em sala de aula e, em razão disso, percebe os efeitos no nos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento e à Inclusão Escolar destes; o segundo grupo 

constitui-se dos principais agentes da articulação entre o Corpo Docente e as 

propostas de Inclusão Escolar da Unidade de Ensino.  

A análise dos questionários também se estruturou em torno de três eixos 

temáticos, a saber: (a) Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão 

Escolar; (b) Percepção do corpo docente em relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais e de suas necessidades no universo 

escolar; (c) Visão, eficácia e desafios da Sala de Recursos.  
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Capítulo 4: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1. Primeiras palavras 

 

Este capítulo destinou-se a, primeiramente, apresentar as informações 

obtidas por meio dos instrumentos de coleta aplicados pelo pesquisador. Em 

seguida, o conteúdo discursivo apresentado pelos informantes foi interpretado à 

luz do referencial construído por meio da pesquisa bibliográfica. Por fim, o 

pesquisador revisita os dados com o propósito de apresentar uma síntese dos 

dados. 

Neste contexto, após a etapa de coleta de dados por meio da realização 

das entrevistas e da aplicação dos questionários, todas as informações 

apresentadas pelos sujeitos foram integralmente transcritas, conforme é possível 

verificar nos Apêndices 6 a 8.  

Desta forma, as transcrições das falas dos sujeitos foram qualitativamente 

analisadas por meio de categorias de interpretação, de acordo com o segmento 

de atuação profissional dos informantes, com o objetivo de facilitar a 

apresentação, a discussão e a síntese dos resultados. 

 

 

4.2. Apresentação dos resultados: a transcrição das falas dos sujeitos 

 

4.2.1. Entrevistas 

 

4.2.1.1. As impressões do Professor A 

 

a) Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 

 

A visão que o Professor A tem de Educação Inclusiva e de Inclusão 

Escolar associa-se à sua percepção empírica do fenômeno, uma vez que 
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reconhece o direito essencial do aluno com necessidades educacionais 

especiais à educação em escola regular. Em sua fala, o professor afirma que via 

a rejeição desses alunos sob o argumento da suposta dificuldade que este 

estudante traria ao trabalho pedagógico e se incomodava, à época em que 

atuava em sala de aula, com a postura de rejeição à proposta de Educação 

Inclusiva por parte dos antigos gestores da unidade de ensino.  

Esta postura dos dirigentes escolares de então suscitou neste educador a 

preocupação com o futuro dos alunos com necessidades educacionais especiais 

de sua comunidade, “uma vez que nós estamos em um núcleo rural e as 

crianças teriam oportunidade educativa nesta escola, por que rejeitar esse aluno 

[...]‖, e lhe serviu de estímulo para abraçar a causa da Inclusão e transformá-la 

em realidade após sua ascensão ao posto de diretor da instituição educacional. 

Para o entrevistado, o que transforma a Inclusão em realidade ―é a força 

de vontade mesmo da equipe diretiva juntamente com a equipe docente‖, pois 

não há assistência e reconhecimento por parte da Secretaria de Estado de 

Educação das necessidades demandadas pela unidade de ensino. 

Apesar de considerar que há muito a fazer para a melhoria do processo de 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, uma vez que ―as 

escolas não estão preparadas para receber esses alunos‖ e não contam com 

suporte adequado de outras instâncias da Secretaria de Estado de Educação 

que frequentemente nega a maioria das solicitações de recursos necessários à 

Inclusão. 

Por fim, o Professor A considera que as propostas de Educação Inclusiva 

e de Inclusão Escolar que constam no Projeto Político Pedagógico da unidade de 

ensino se realizam de maneira positiva, de modo que esta tem assistido e dado 

suporte por meio de sua Sala de Recursos às outras escolas rurais da região 

que não dispõem de atendimento educacional especializado. 

 

b) Relevância, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

De acordo com o Professor A, diretor da escola, a Sala de Recursos, 

apesar de sofrer todo início de ano letivo a ameaça de fechar — seu principal 
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desafio —, foi uma conquista da instituição de ensino em prol da inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais haja vista que a instituição de 

ensino ―nunca foi assistida de maneira que atendesse a necessidade da escola‖ 

pelas equipes itinerantes de atendimento especializado que, teoricamente, 

deveriam assistir às instituições educacionais de sua jurisdição.  

Em sua opinião, a Sala de Recursos é o instrumento de apoio que 

assegura a Inclusão desses alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na unidade de ensino, que garante ―uma Educação Inclusiva de 

fato‖, uma vez que a escola não era assistida adequadamente pelas equipes 

itinerantes.  

Em relação ao auxílio dos professores itinerantes, o diretor revela que: 

“[...] nessa ocasião, em 1995, [...] foi quando eu recebi um 
professor itinerante [...] De 1995 a 2007, quando eu assumi 
a gestão da escola, não tinha a atuação de um itinerante 
aqui, e a escola resistia receber esses alunos [...]”.  

E complementa que “os motivos que alegam é que é dificultoso vir à 

escola, que os profissionais são poucos, que eles não conseguem atender à 

demanda.” 

Neste contexto, a Sala de Recursos presta atendimento tanto aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais da própria instituição e 

das escolas rurais vizinhas quanto aos seus professores, que, por sua vez, “[...] 

acreditaram no trabalho, sentiram o suporte alicerçado, tiveram mais segurança 

porque ali na sala de recursos tinha um profissional que dava o suporte de fato 

para esse atendimento especializado em sala de aula.”  

Assim, para este sujeito, a Educação Inclusiva acontece de maneira 

positiva na unidade de ensino, devido ao trabalho desenvolvido pela Sala de 

Recursos da escola, afinal, “você vê nitidamente a diferença do que era e agora, 

do que está acontecendo.”  

Para o entrevistado, “a sala de recursos tem contribuído para a formação, 

para o crescimento e para a inclusão educacional e social dos nossos alunos e 

da nossa comunidade” e, neste sentido, é uma ferramenta essencial para as 

práticas de Inclusão Escolar desenvolvidas na escola, embora ainda não 
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disponha ―na sua totalidade‖ dos recursos materiais necessários para o 

pertinente trabalho desenvolvido com os aprendizes. 

 

c) Desafios da unidade de ensino frente à proposta de Educação 

Inclusiva: 

 

Para o Professor A, a proposta de Educação Inclusiva perpassa pelo 

atendimento educacional especializado na própria escola do estudante com 

necessidades educacionais especiais. Em sua visão, essa modalidade de 

atendimento “foi uma conquista tendo em vista que a lei dava esse direito à 

inclusão na escola, a essa inclusão educacional.”, apesar de que ainda se possa 

fazer mais em favor da melhoria do processo de inclusão desses alunos. 

O primeiro desafio enfrentado por essa proposta de inclusão foi o trabalho 

de sensibilização dos componentes da equipe de Direção da unidade de ensino 

por parte do diretor. O Professor A lembra que, inicialmente, os membros desta 

equipe não receberam de maneira simpática sua proposta de transformar a 

instituição educacional em escola inclusiva, não obstante, a ideia amadureceu e 

a equipe “viu que de fato era necessário, viu que a comunidade tinha 

necessidade dessa assistência inclusiva [...]”.  

Por outro lado, o gestor afirma que o corpo docente não oferece 

resistências, “ele aceita com mais facilidade, desde que tenha apoio [...]”, pois 

“[...] entendeu a validade do trabalho e a necessidade da Educação Inclusiva 

[...]”. Por outro lado,  

“[...] ele não quer estar só com o aluno, porque o profissional não 
é preparado para lidar com essa inclusão [...]. Ele tem medo do 
novo, mas desde que você ofereça suporte, apoio, [...] o professor 
se sente seguro e aceita normalmente, sem nenhuma 
dificuldade”.  

Para o entrevistado, as adversidades vêm da “[...] resistência da parte 

administrativa, principalmente da Secretaria de Educação [...]” que “[...] não 

mostra aquela boa vontade [...]” em atender às necessidades da escola. 

Neste contexto, o principal desafio para a unidade de ensino frente à 

Educação Inclusiva é o trabalho de sensibilização das autoridades da Secretaria 
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de Estado de Educação para que a Sala de Recursos se mantenha em caráter 

definitivo na escola e não sofra ameaças contínuas de encerramento das suas 

atividades ao fim de cada ano letivo, ―inclusive, este ano [de 2011] ela foi 

fechada, quando eu fui fazer a modulação, eu recebi a triste notícia de que a 

sala [de Recursos] estava fechada.”  

E, embora a escola necessite da Sala de Recursos como sua principal 

ferramenta de inclusão escolar, “[...] a Secretaria [de Estado de Educação do 

Distrito Federal] não vê que a sala de recursos deve permanecer para atender o 

aluno especial, não. Ela vê a sua dificuldade de assistir a essa escola, de manter 

a sala de recursos.” 

Em relação a essa situação, o Professor A considera desgastante a 

condição transitória da Sala de Recursos sob o ponto de vista administrativo, 

“[...] porque a Secretaria [de Estado de Educação] acredita que não há 

necessidade dessa sala de recursos”. Desta forma, todos os anos, é necessário 

que a equipe diretiva recorra “às autoridades, no âmbito da Secretaria de 

Educação”, que, por sua vez, repensam o assunto e autorizam a oferta deste 

atendimento educacional especializado ora em funcionamento mediante o 

empenho da unidade de ensino em comprovar sua necessidade e sua demanda 

por este serviço. 

 

4.2.1.2. As impressões do Professor B 

 

a) Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 

 

A concepção que o Professor B tem de Educação Inclusiva está 

intrinsecamente unida à sua percepção do papel que ele desempenha na 

unidade de ensino de “[...] favorecer a inclusão dos alunos na escola, em todos 

os sentidos, em relação ao acesso e à aceitação da direção, dos alunos e dos 

professores”. Sob seu ponto de vista, a Inclusão perpassa pelo respeito mútuo 

ao jeito de ser de cada um e às diferenças.  

Sua paixão pelo trabalho com os alunos com necessidades educacionais 

especiais contribui significativamente para que Professor B se identifique com a 
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proposta de trabalho da Sala de Recursos no contexto da Inclusão Escolar , na 

promoção do respeito às diferenças. Em sua opinião, é importante destacar que 

“cada aluno está em um nível, cada um aprende em um ritmo e o aluno especial 

não é diferente disso.” 

Em razão de sua atuação na Sala de Recursos, o entrevistado é o 

responsável por organizar e operacionalizar essa proposta e por sugerir 

modificações e acréscimos a ela. Neste sentido, concorda com a proposta de 

Educação Inclusiva desenvolvida na Unidade de Ensino, que considera o direito 

do portador de necessidades educacionais especiais de estar em turmas 

regulares. Caso contrário, “[...] se partir desse ponto, vai haver a exclusão desse 

aluno e isso não pode ocorrer no sistema educacional [...].” 

 

b) Relevância, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

De acordo com o Professor B, a Sala de Recursos da escola procura 

realizar suas atividades de atendimento estabelecendo uma relação de 

proximidade das famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Este trabalho tem-se mostrado bastante favorável, uma vez que “os pais 

percebem” e dão “um retorno positivo” para a sua tentativa de “trabalhar de 

forma diferenciada com eles [os estudantes]”. 

Considerando que “quem faz mesmo essa proposta é o professor da sala 

de recursos”, essa modalidade de atendimento desempenha uma função de 

grande relevância na unidade de ensino, uma vez que possibilita ―um 

crescimento significativo‖ dos alunos atendidos e, inclusive, pelo fato de 

acompanhar o desenvolvimento escolar de estudantes que ainda não foram 

oficialmente diagnosticados como portadores de necessidades educacionais 

especiais. 

A Sala de Recursos atende aos alunos com necessidades educacionais da 

unidade de ensino uma vez por semana, desde o início do segundo semestre de 

2010, no turno contrário das aulas regulares, no qual ele permanece sob 

supervisão do professor especialista durante todo o horário de aula, em razão da 
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dependência que os aprendizes têm em relação ao transporte escolar para 

deslocar-se até a escola. 

Ainda, segundo o entrevistado, a Sala de Recursos acompanha os alunos 

em suas atividades diária e bimestralmente para verificar a evolução os avanços 

do quadro de aprendizagem. E, embora nem sempre os estudantes com 

necessidades educacionais especiais demonstrem avanços significativos no 

campo cognitivo, o desenvolvimento “no campo das relações sociais” tem sido 

notório e, ainda assim, os estudantes têm demonstrado desempenho escolar 

necessário à sua aprovação.  

Também, o corpo docente sempre é contatado semanalmente pelo 

professor de recursos, no horário destinado à coordenação pedagógica, para 

fazer as adequações curriculares, sugerir e planejar atividades conjuntas e 

verificar suas necessidades e demandas em relação aos estudantes atendidos 

pelo atendimento especializado. 

Para o Professor B, um dos desafios da Sala de Recursos diz respeito às 

condições de funcionamento. Apesar de muitos materiais pedagógicos serem 

confeccionados por ele, existe a carência por recursos, sobretudo, de informática 

uma vez que estes possibilitam desenvolver por meio das tecnologias assistivas 

e de jogos a coordenação motora e o raciocínio lógico dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

 

c) Desafios da unidade de ensino frente à proposta de Educação 

Inclusiva: 

 

Para o entrevistado, a unidade de ensino tem uma boa proposta de 

inclusão, com a qual concorda, haja vista que veio “de escolas em que havia 

esse preconceito por parte dos alunos e aqui na escola esse problema não 

existe”.  

Todavia, considera que a aquisição de “[...] recursos materiais e um olhar 

especial da [Diretoria] Regional [de Ensino] para a realidade daqui da escola [...]” 

seriam passos necessários para assegurar a atual proposta de Educação 

Inclusiva da unidade de ensino. 
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Neste contexto, o principal desafio da escola é assegurar a permanência 

da Sala de Recursos que convive com a ameaça de encerrar suas atividades em 

razão de, a cada ano, não poder garantir o número mínimo de alunos com 

necessidades educacionais especiais oficialmente identificados. 

 

4.2.2. Questionários 

 

4.2.2.1. As impressões dos professores que atuavam no Serviço de Orientação 

Educacional e na Coordenação Pedagógica 

 

Em relação ao questionário voltado ao professorado que atuava em 

atividades técnico-pedagógicas na instituição de ensino, foi possível aferir os 

seguintes resultados: 

 

a) Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 

 

Os professores deste grupo acreditam que a Educação Inclusiva “é 

fundamental” e significa ―respeito e permanência na escola”, que, por sua vez, 

deve oferecer aos alunos com necessidades educacionais especiais “[...] 

condições de serem participantes de sua aprendizagem”.  

Nesta direção, demonstram concordância com a proposta de inclusão da 

instituição de ensino cujo eixo de ação se apoia nas atividades desenvolvidas na 

Sala de Recursos; para este grupo de educadores, isto se deve ao “fato da sala 

de recursos funcionar e correr atrás dos ideais e ajudar os alunos que 

necessitam”, favorecendo a ―interação entre alunos x alunos, alunos x professor, 

ocorrendo, assim, o desenvolvimento de ambos”.  

Em relação à proposta de inclusão incorporada pela unidade de ensino, os 

participantes consideram que levar à escola “profissionais capacitados na área 

(psicólogos, psicopedagogos, médicos, etc.)” seria uma opção plausível para 

complementar essa proposição. 
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b) Percepção da Inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais e de suas necessidades no universo escolar: 

 

Os profissionais que trabalhavam fora de sala de aula consideram que, 

além da falta de capacitação dos professores, os pais dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, cuja “participação efetiva” é essencial 

“para o sucesso desses alunos”, representam naquele contexto um obstáculo 

para a inclusão escolar e o desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos, 

devido à sua “falta de conhecimentos” e às dificuldades para “se deslocarem 

para procurar ajuda” em razão da “falta de condições financeiras”. 

Em relação à resistência em aceitar a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular, os professores que 

constituem este universo de informantes apresentam divergência de opiniões. 

Para o Professor C, os pais mostram-se resistentes em “aceitarem a deficiência 

do próprio filho”; para o Professor D, a resistência advém dos professores. Eles 

também discordam quanto ao espaço educacional mais apropriado para esses 

aprendizes. Enquanto o Professor C acredita que o lugar desta clientela seja o 

ensino regular “junto com os alunos ditos normais” sob a assistência da Sala de 

Recursos, o Professor D considera que os Centros de Ensino Especial sejam 

mais adequados “pela equipe e recursos já apropriados e especializados para 

esse fim”. 

Considerando o que se pode fazer para a melhoria do processo de 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais na unidade de ensino, 

estes informantes consideram a necessidade de ―ajuda constante de 

profissionais capacitados‖ e de ―investir na capacitação do professor‖. 

 

c) Visão, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

Para este grupo de sujeitos, o atendimento da Sala de Recursos ―contribui 

muito‖ para a inclusão e a aprendizagem escolar dos alunos com necessidades 

educacionais que estudam na unidade de ensino, seja porque “auxilia nas 

tarefas [dos estudantes] e ajuda o professor quanto à adequação dos exercícios” 
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ou porque “a escola inclusiva necessita desse atendimento, pois somente esses 

profissionais [que atuam na Sala de Recursos] têm a formação adequada para 

auxiliar e a ter sucesso com esses alunos”.  

Neste sentido, a interação e a colaboração deste grupo de professores 

com a Sala de Recursos acontecem conforme a frequência dos atendimentos e a 

necessidade desses colaboradores.  

Quando questionado sobre a forma como se dá essa interação, o 

Professor C afirmou que auxilia e recebe ajuda, trabalhando junto com o 

professor da Sala de Recursos; para ele, “a interação é mútua e acontece 

diariamente” haja vista que “por dividirmos a mesma sala, estamos sempre 

juntas e estamos sempre conversando fatos cotidianos em relação aos alunos 

especiais”. Por sua vez, o Professor D afirmou que os contatos são 

estabelecidos “informalmente, no dia a dia, ou quando há necessidades de 

informações ou busca de soluções”. 

Por fim, na opinião do Professor C, o atendimento da Sala de Recursos 

poderia ser melhorado com a aquisição de recursos materiais que auxiliem os 

trabalhos pedagógicos desenvolvidos nesse espaço com os alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados na unidade de ensino. Para 

ele, é imprescindível “ter recursos pedagógicos necessários, como computador, 

jogos e espaço adequado”.  

 

4.2.2.2. As impressões dos professores que lecionavam em classes regulares 

inclusivas 

 

Em relação ao questionário aplicado para os professores que exercem 

suas funções em classes regulares inclusiva, foi possível obter as seguintes 

respostas às questões que lhes foram dirigidas: 

 

a) Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 
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A percepção que os professores atuantes em classes regulares inclusivas 

têm de Inclusão Escolar é bastante diversa, todavia, em comum há o 

reconhecimento de sua importância no contexto escolar, ainda que não se tenha 

segurança em responder à questão.  

Quando questionados acerca de sua opinião sobre a Educação Inclusiva, 

a maioria do grupo pesquisado considera-a “muito importante”, “uma questão 

fundamental”, “uma necessidade”, todavia, reconhece que “ainda falta muito para 

que o aluno regular esteja realmente incluso no ensino regular” e lamenta que 

“infelizmente no Brasil ela foi adotada de cima para baixo, priorizando o 

cumprimento de metas numéricas, preterindo a formação dos educadores”.  

Embora a maioria considere a proposta de Inclusão Escolar “uma questão 

fundamental a ser concretizada” para a construção de “uma sociedade mais 

solidária”, os professores não consideram importante a realização de um 

planejamento diferenciado para trabalhar com alunos com necessidades 

especiais. Uma vez questionados sobre esse tema, os participantes foram 

unânimes em responder negativamente, embora, entre eles existam aqueles que 

o faz “às vezes, quando o assunto requer outro planejamento”, ou, ainda, planeja 

com o intuito de “atender a todas as diferenças que houver em sala de aula”.  

Em relação à percepção que o corpo docente tem sobre o atendimento da 

proposta de educação inclusiva por parte da escola, os educadores mostraram-

se críticos à questão e afirmaram que a instituição educacional abraça o tema 

parcialmente, pois “apesar da existência da sala de recursos os professores não 

estão formados para essa situação” e, diante dessa situação, ainda se sentem 

“inseguros em relação ao procedimento com os alunos”.  

 

b) Percepção do corpo docente em relação aos alunos com necessidades 

educacionais especiais e às suas necessidades no universo escolar: 

 

A maioria dos professores da unidade de ensino que atuava em classes 

regulares inclusivas considera que os alunos com necessidades especiais não 

prejudicam os trabalhos pedagógicos nas turmas regulares, “absolutamente, o 

que pode haver é o próprio aluno incluso sair prejudicado”, e reconhece que 
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esse público tem uma demanda por atendimento diferenciado no ambiente 

escolar e exige procedimentos diferenciados dos educadores, pois, “o que falta é 

uma maneira correta de atendê-los em sala de aula”.  

Por outro lado, alguns sujeitos declararam que, em sua vivência, os 

“alunos não exigiam procedimentos diferenciados”; outros acreditam que estes 

educandos podem atrapalhar o andamento dos trabalhos em classe, 

demonstrando certa preocupação em relação aos procedimentos operacionais 

da sala de aula, pois, “se atendermos o aluno especial da maneira que ele 

necessita, sobra menos tempo para a explicação do conteúdo”.  

Houve consenso, entre os participantes em apontar, além da falta de 

recursos, o despreparo dos professores cujos “pré-conceitos que se refletem em 

sala na atuação dos alunos” como a principal dificuldade enfrentada pelo aluno 

com necessidades educacionais na escola. Para eles, essa falta de qualificação 

profissional em favor da Educação Inclusiva somada às “salas de aula muito 

cheias” podem fazer com que “o aluno seja bastante prejudicado”. 

Nesta direção, os educadores sinalizaram que existem resistências na 

aceitação da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, sobretudo, por parte dos próprios profissionais da educação; por 

outro lado, eles acreditam que “o próprio sistema não oferece condições para 

que a inclusão aconteça”, apesar de que “atualmente a situação melhorou muito 

[...]”. Na opinião de alguns sujeitos, também, “alguns alunos mostram 

resistência” que “ainda se manifesta nas brincadeiras [...]”.  

Todavia, o corpo docente se mostra confuso em relação à identificação do 

ambiente educacional mais apropriado para esses estudantes; alguns 

educadores consideram que a depender das necessidades específicas do 

estudante com necessidades educacionais especiais deveria estar nos Centros 

de Ensino Especial, pois, “dependendo da necessidade do aluno, o professor 

precisa ser especializado”. Por outro lado, a maioria dos informantes considera 

que o atendimento desta categoria de aprendizes é adequado no ensino regular 

desde que seja acompanhado pelo suporte de uma Sala de Recursos, haja vista 

que, na opinião dessa parcela de profissionais, “o ensino regular com suporte da 

sala de recursos se completam” e “nos Centros de Ensino Especial eles são 

excluídos”. 
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c) Visão, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

De acordo com o exposto no item anterior, os professores participantes 

consideram o suporte da Sala de Recursos essencial para a Inclusão dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais uma vez que estejam em 

classes regulares. De acordo com eles, para que a aprendizagem aconteça de 

modo eficiente, além da quantidade de alunos adequada em sala de aula e da 

capacitação dos professores, é necessária a existência de salas de recursos nas 

escolas regulares, uma vez que “o apoio da sala de recursos responderia a essa 

demanda” e, também, “os profissionais da sala de recursos são de extrema 

importância, pois ajudam os professores e atendem” os estudantes que dela 

necessitam. 

Em relação à Sala de Recursos da unidade de ensino, os professores 

foram unânimes em afirmar que tanto eles quanto seus estudantes com 

necessidades educacionais especiais recebem apoio do atendimento 

educacional especializado “regularmente, toda semana e sempre que 

necessário”, sendo que “os alunos têm atendimento agendado semanalmente 

[...]”, uma vez que “a sala de recursos existe [...]” e os docentes recebem “[...] a 

visita do AEE nas [coordenações] coletivas”. 

Quanto às atribuições e às finalidades da Sala de Recursos da escola, os 

educadores acreditam que seu papel consiste em apoiar e oferecer suporte 

pedagógico ao professor das classes regulares inclusivas e assistir os alunos 

com necessidades educacionais especiais. Segundo os sujeitos, a Sala de 

Recursos deve “prestar atendimento individualizado e peculiar à deficiência 

observada ou diagnosticada do aluno especial”, “sinalizar a adequação curricular 

e atendimento” e “dar apoio e suporte ao professor nas suas „dificuldades‟ em 

sala [...]”. 

Neste sentido, os participantes consideram de modo uníssono que “é 

inegável” e “fundamental” a contribuição do atendimento prestado pela Sala de 

Recursos da escola para a Inclusão Escolar dos alunos com necessidades 

educacionais por ela atendidos e “melhora muito a autoestima desses alunos”. 

Da mesma maneira, consideram que “a sala de recursos é fundamental para a 

inclusão dos alunos especiais”, “pois além de subsidiar os alunos na quase exata 
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medida que necessitam, [...] ainda oferece aos docentes um „feedback‟ muito 

importante”. 

Por fim, apesar do reconhecimento da importância e da necessidade da 

existência da Sala de Recursos na unidade de ensino, a maioria dos educadores 

acredita, sem tom de crítica, que o serviço prestado por este espaço ser 

melhorado, embora seja “muito bom e fundamental para o processo de 

aprendizagem dos alunos especiais”, sobretudo em relação aos “recursos 

[materiais] da dita sala”. 

 

 

4.3. Discussão dos resultados: os fundamentos que estão por trás da 

experiência empírica dos sujeitos 

 

4.3.1. Entrevistas 

 

4.3.1.1. Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 

 

É interessante observar que a concepção que os entrevistados têm de 

Educação inclusiva e de Inclusão Escolar está fortemente associada à práxis da 

função que eles desempenham na unidade de ensino.  

Quando questionados a respeito de suas concepções, o discurso do 

Professor A imediatamente faz inferência ao direito descrito no Inciso III do 

Artigo 208 da Carta Magna de 1988 e ao Parágrafo 1º do Artigo 58 da Lei nº 

9.39431, possivelmente influenciado pelas atribuições do cargo de diretor da 

unidade de ensino; essa capacidade do gestor de reconhecer no outro, 

independentemente de suas condições físicas, cognitivas e sociais, o princípio 

de igualdade jurídica a que alude Kelman (2010) serviu-lhe de motivação para 

lutar em favor do multiculturalismo.  

                                            
31

 BRASIL, 1996. 
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Por sua vez, o Professor B apoia-se tanto nos fundamentos do 

reconhecimento democrático da riqueza representada pela diversidade 

(KELMAN, 2010; WERNECK, 2008) quanto em sua percepção afetiva do 

fenômeno e aponta suas atribuições de professor responsável pelo atendimento 

educacional especializado para tratar de suas percepções sobre o tema da 

Inclusão, reafirmando sua atribuição de promover a inclusão e combater a 

exclusão e o preconceito no ambiente escolar aos quais Paula (2009) faz alusão. 

Nesta direção, os entrevistados consideram que a Sala de Recursos 

promove adequadamente a Inclusão dos portadores de necessidades 

educacionais especiais da comunidade rural na qual se situa e cumpre sua 

atribuição de promover o desenvolvimento humano e o respeito às diferenças, 

apesar de existirem deficiências administrativas e carências de natureza material 

na rede pública de ensino que podem prejudicar o atendimento.  

 

4.3.1.2. Relevância, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

De acordo com as informações prestadas pelos entrevistados, o principal 

desafio da Sala de Recursos da unidade de ensino é a ameaça de ser 

desativada ao fim de cada ano letivo. Apesar de a legislação assegurar o di reito 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais de receber 

atendimento educacional especializado da Sala de Recursos preferencialmente 

na própria escola regular, não é isto que foi possível verificar nas falas desses 

participantes.  

A considerar que esses educandos não eram anteriormente assistidos por 

professores itinerantes e por se tratar de uma escola situada em núcleo rural, o 

que dificulta tanto o acesso das equipes quanto o deslocamento para a busca do 

atendimento especializado gratuito garantido pelas normas jurídicas, a Sala de 

Recursos em questão destaca-se como único instrumento de promoção e de 

efetivação da Educação Inclusiva para as pessoas com necessidades 

educacionais especiais daquela comunidade rural. 

Neste sentido, considera-se que o tratamento que a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, órgão oficial mantenedor da instituição 
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educacional pesquisada, está em descompasso com o que a legislação federal 

estabelece.  

Em relação a isto, é conveniente ressaltar que os regulamentos federais 

não especificam número mínimo de alunos com necessidades especiais para a 

oferta do atendimento educacional especializado que, de acordo com a Nota 

Técnica nº 932, se realiza em salas de recursos multifuncionais; todavia, os 

sistemas de ensino têm prerrogativas para regular a organização deste serviço. 

Assim, não é razoável que uma única pessoa portadora de necessidades 

educacionais especiais seja privada de seus direitos em razão de a escola 

próxima de seu domicílio não ter a quantidade mínima de estudantes 

―necessários‖ com diagnóstico oficial conclusivo para a disponibilização do 

serviço, de acordo com a Estratégia de Matrícula aprovada pela Portaria nº 

19133, de 27 de outubro de 2010.  

Os dados fornecidos pelos sujeitos entrevistados revelam que a Sala de 

Recursos foi uma conquista da instituição de ensino em favor da Inclusão 

Escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais tanto da 

instituição de ensino pesquisada quanto das escolas rurais localizadas nas 

proximidades.  

Os resultados do trabalho de mediação da aprendizagem realizados na 

Sala de Recursos do contexto pesquisado contribuem significativamente para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (RAPOSO; CARVALHO, 

2010), para a promoção do reconhecimento da diversidade e do respeito ao 

outro (KELMAN, 2010) e para a adequação dos procedimentos pedagógicos dos 

professores que lecionam nas classes regulares inclusivas (MITJÁNS-

MARTÍNEZ, 2008).  

Embora não disponha de recursos materiais adequados, a Sala de 

Recursos da unidade de ensino é relevante e pertinente para a materialização 

das propostas de Educação Inclusiva da equipe a cargo da gestão da escola, 

uma vez que o trabalho realizado neste espaço apresenta resultados que, por 

sua vez, são percebidos pela comunidade. 
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4.3.1.3. Desafios da unidade de ensino frente à proposta de Educação Inclusiva:  

 

Para os entrevistados, o primeiro desafio da unidade de ensino em relação 

à sua proposta de Educação Inclusiva está relacionado à manutenção da sua 

Sala de Recursos, que é considerada ferramenta temporária sob o ponto de vista 

administrativo, pela Secretaria de Estado de Educação.  

A considerar que a Inclusão perpassa pela existência necessária do 

atendimento educacional especializado que assiste alunos com necessidades 

educacionais especiais matriculados em turmas regulares inclusivas na própria 

unidade de ensino, a eventual extinção da Sala de Recursos afetaria 

negativamente os trabalhos desenvolvidos. 

Apesar de os entrevistados declararem que não existirem resistências da 

parte do corpo docente em relação à proposta de inclusão, outro desafio é o 

trabalho constante de sensibilização das equipes de professores e funcionários 

da escola para que a proposta seja abraçada por todos, haja vista que o trabalho 

da Sala de Recursos depende da colaboração dos demais agentes escolares, 

em conformidade com o que preconiza o Inciso VIII do Artigo 13 da Resolução 

CNE/CEB nº 434, de 2 de outubro de 2009. 

 

4.3.2. Questionários 

 

4.3.2.1. Concepções de Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar: 

 

Os professores da unidade de ensino concebem as propostas de 

Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar sob a perspectiva multicultural de 

Willinsky (2002) e Kelman (2010), uma vez que em seus discursos enfatizam o 

respeito às diferenças e a interação interpessoal e as reconhecem, de imediato, 

                                            
34

 A referida norma estabelece que é atribuição do professor do atendimento educacional 
especializado ―estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 
promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.‖ (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2009). 
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como direito a que fazem jus os alunos com necessidades educacionais 

especiais. Por outro lado, criticam a com que o Estado promove a inclusão 

escolar, por força de leis e regulamentos sem que sejam garantidos os recursos 

materiais e humanos para isso.  

Entretanto, apesar de se posicionarem a favor das diferenças, alguns 

sujeitos ainda não sabem como lidar com essas diferenças em sala de aula, já 

que apontaram em seu discurso que não sabem como lidar com essa clientela 

quando afirmam que os educandos “podem atrapalhar o andamento dos 

trabalhos em sala”. 

Nesta direção, sinalizam sua concordância com a proposta de Educação 

Inclusiva apoiada nas atividades da Sala de Recursos da unidade de ensino, 

uma vez que consideram produtivos os resultados do atendimento por ela 

realizado. Entretanto, é interessante observar que os professores não 

consideram o planejamento diferenciado das aulas relevante para os processos 

de Inclusão em sala de aula. 

Por fim, os participantes consideram que a formação docente adequada 

para que a proposta de educação inclusiva por parte da escola seja atendida 

plenamente, reconhecendo que a Sala de Recursos, embora seja um importante 

instrumento de promoção da Inclusão, isoladamente não resolve os problemas 

relacionados ao tema.  

 

4.3.2.2. Percepção da Inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais e de suas necessidades no universo escolar: 

 

A maioria dos sujeitos pesquisados considera que os alunos com 

necessidades educacionais especiais não representam obstáculo para os 

procedimentos didáticos desenvolvidos em turmas regulares inclusivas e os 

aceita com naturalidade neste espaço, apesar de apontarem a si mesmos como 

grupo que mais resiste à Inclusão.  

Todavia, o professorado considera que a falta de qualificação profissional 

para trabalhar com Educação Especial seja um empecilho para o 
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desenvolvimento da aprendizagem e para a inclusão daqueles estudantes.  

Neste entendimento, os participantes apontam a falta de recursos 

materiais e de preparação profissional para atuar com Educação Especial como 

as principais adversidades enfrentadas pelos estudantes com necessidades 

educacionais especiais em classes regulares inclusivas. Esta percepção dos 

sujeitos se coaduna com a de Angelucci (2002, p. 151) sobre a necessidade nas 

escolas da ―existência de recursos de apoio e de profissionais que acompanhem 

o trabalho na sala de aula [...].‖ 

Apesar disso, os educadores consideram apropriado que as pessoas 

portadoras de necessidades especiais estejam inseridas em turmas regulares, 

desde que sejam assistidos por uma Sala de Recursos.  

 

4.3.2.3. Visão, eficácia e desafios da Sala de Recursos: 

 

Os professores participantes veem a Sala de Recursos como um 

importante instrumento de suporte pedagógico tanto para os docentes de classes 

regulares inclusivas quanto para os alunos com necessidades educacionais 

especiais.  

Nesta direção, eles consideram e reconhecem que o atendimento 

realizado pela Sala de Recursos contribui de modo significativo tanto para a 

Inclusão e para a aprendizagem desses alunos, quanto para o auxílio em relação 

ao trabalho pedagógico do professor.  

Estes sujeitos julgam importantes e imprescindíveis a interação e a 

colaboração com a Sala de Recursos à medida que surgem as necessidades 

como estratégia para a solução dos problemas relacionados, sobretudo, à 

aprendizagem dos alunos. 

Em relação ao funcionamento da Sala de Recursos, os participantes 

demonstram satisfação com o atendimento prestado e preocupação em relação 

à precariedade e à ausência de recursos materiais necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As instituições educacionais costumam converter-se em espaços sociais 

nos quais ocorrem conflitos e defesa de interesses que podem prejudicar o pleno 

desenvolvimento dos estudantes e, não raro, destoam dos interesses da 

comunidade35. Todavia, a unidade de ensino que serviu de contexto a esta 

pesquisa passou por um processo de catalisação de interesses em favor da 

comunidade local, ao investir esforços, inicialmente concentrados na figura do 

seu diretor, para implantar uma Sala de Recursos que assistisse seus 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 

À época, o pesquisador era membro do corpo docente e suas observações 

desse processo de implantação do atendimento educacional especializado 

motivaram a formulação da questão inicial da pesquisa. Portanto, 

preliminarmente, foi considerada a hipótese de que a Sala de Recursos fosse um 

instrumento significativo para a concretização da inclusão escolar e do processo 

de ensino e aprendizagem necessários ao desenvolvimento das competências 

dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

A análise da literatura indicou que a Educação Inclusiva deve ser 

entendida como momento propício para a preparação do jovem para a vida em 

sociedade e, da mesma maneira, oferecer-lhe, independentemente de sua 

origem ou destino socioprofissional, a oportunidade de perceber a escola como 

ferramenta de acesso às principais atividades humanas, de preparação para 

futuras escolhas profissionais, de exercício da cidadania e o contexto para dar 

significação efetiva às aprendizagens e às interações humanas. 

De acordo com este entendimento, a Sala de Recursos no contexto do 

atendimento educacional especializado reflete o compromisso da norma jurídica 

que assegura a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, promove a alteração das dinâmicas interativas das relações 

sociais e fomenta o rompimento com o Etnocentrismo no contexto escolar. 

                                            
35

 Cf. MACIEL; RAPOSO, 2010, p. 74. Para elas, ―a escola, lugar principal das práticas educativas, é 
uma instituição social complexa marcada por influências variadas e contraditórias ao longo da 
história‖. 
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De posse dos dados da análise, foi possível confirmar por meio das falas 

dos sujeitos que a Sala de Recursos representa na unidade de ensino uma 

importante ferramenta para a promoção da Inclusão Escolar dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Deste modo, os resultados apresentados 

mostram que os professores da instituição de ensino pesquisada acreditam na 

proposta de Educação Inclusiva em prática naquele estabelecimento e 

reconhecem o valor e a relevância do serviço especializado.  

Neste sentido, apesar de os sujeitos indicarem em seus discursos a 

simpatia e a aprovação dos pais aos trabalhos desenvolvidos pelo Atendimento 

Educacional Especializado da unidade de ensino pesquisada, convém ressaltar 

que o presente trabalho mostrou-se lacônico neste aspecto, por não ter 

investigado o que pensam os familiares e os próprios estudantes atendidos pela 

Sala de Recursos, sugerindo, assim, a realização de investigações futuras sobre 

o tema que contemplem esta dimensão de análise. 

Entretanto, foi possível constatar que, embora o acesso ao atendimento 

educacional especializado seja um direito da pessoa portadora de deficiência, de 

transtornos globais do desenvolvimento e de altas habilidades ou superdotação 

assegurado pela legislação vigente, a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal não considera adequadamente as demandas da unidade de 

ensino para que sua Sala de Recursos funcione em caráter definitivo, sem que 

os estudantes assistidos sofram ao termo de cada ano letivo com a potencial 

ameaça de fim deste serviço na própria escola.  

Assim, espera-se que seja possível reforçar a necessidade de um 

processo educativo que contemple a contextualização de competências e 

habilidades que requer do corpo docente o rompimento com o modelo de 

formação academicista36, competitivo e excludente que, lamentavelmente, ainda 

conta com árduos defensores e representa um empecilho para o acesso e a 

permanência do educando com necessidades educacionais especiais na escola 

regular. 

Não obstante, este estudo reconhece e reafirma a importância da 

existência de espaços nas unidades de ensino dotados de recursos mater iais e 

                                            
36

 Cf. BRASIL,1999, p. 91-97; BORGES, 2009, p. 15. 
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professores com formação específica para atuar com Educação Especial, 

apaixonados pelo trabalho a realizar, destinados ao atendimento educacional 

especializado como estratégia eficiente para a inclusão das pessoas com 

necessidades especiais de modo que lhes seja garantida a educação para o 

exercício da cidadania e a sua participação em uma sociedade multicultural . 

Por fim, nutre-se a expectativa de que o presente trabalho contribua para 

a formulação de outras investigações científicas a respeito do tema, suscite o 

interesse pela construção, nas instituições de ensino, de projetos político-

pedagógicos que privilegiem as estratégias para a inclusão escolar e o 

desenvolvimento humano dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, de modo que as barreiras do preconceito possam ser transportas em 

benefício da coexistência das diferenças, da promoção da igualdade de 

oportunidades e da aprendizagem significativa de todos os aprendizes, pois, 

para Vigotsky (1991, p. 1-2), ―a psicologia deve fazer dessas relações e de suas 

variações ao longo do desenvolvimento o problema central, o foco de estudo, em 

vez de simplesmente postular a inter-relação geral de todas as funções‖.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Roteiro para Entrevista com a Diretora da Instituição de Ensino 

1. Dados profissionais: 

a) Tempo de Magistério? 

b) Formação profissional:  

(   ) Ensino Médio/Normal (magistério) 

(   ) Graduação/Licenciatura em ... 

(   ) Pós-graduação  em ... 

c) Você possui alguma formação complementar para atuar com Educação 

Especial? Qual? 

2. Qual a sua concepção de educação inclusiva? 

3. Qual o sentimento da equipe pedagógica em relação ao desafio da inclusão 

escolar? 

4. Como você avalia a inclusão na sua escola?  

5. Desde quando essa Unidade Escolar atende alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

6. De que maneira ocorre a inclusão escolar em sua escola?  

7. Sob seu ponto de vista, quais são as principais dificuldades que a escola 

encontra ao propor a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no Ensino Regular? 

8. Para você, quem tem mais resistência em aceitar a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular?  

9. O que você acha que pode ser feito para a melhoria do processo de inclusão 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 
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10.  Para você, qual seria o espaço educacional mais apropriado para a pessoa 

com necessidades educacionais especiais? Ensino Regular, os centros de 

Educação Especial ou o Atendimento Educacional Especializado (Sala de 

recursos)? Por quê? 

11. Você acha que o aluno com necessidades educacionais especiais pode 

prejudicar o andamento da turma regular? Por quê? 

12. Quando surgiu a idéia de implantar o Atendimento Educacional Especializado 

(Sala de Recursos)? Que motivou isso e de que maneira ocorreu? 

13. Houve apoio institucional da DRE ou da Secretaria de Estado de Educação 

para a implantação da Sala de Recursos? Existiram dificuldades neste 

processo? Quais? 

14. Você considera que esse atendimento contribui para efetivar a inclusão e a 

aprendizagem escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Por quê? 

15. A Sala de Recursos dispõe de materiais pedagógicos adequados para o 

trabalho com estudantes com necessidades educacionais especiais? 

16. A Secretaria de Estado de Educação ou a DRE oferece algum suporte ou 

recurso (de pessoal e pedagógico) adequado e em quantidades suficientes para 

o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais? 

17. A escola promove ou possui outras iniciativas para a inclusão escolar dos 

alunos com necessidades educacionais especiais? Quais? 
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Apêndice 2: Roteiro para Entrevista com o Professor do Atendimento 

Educacional Especializado (Sala de Recursos) 

1. Dados profissionais: 

a) Tempo de Magistério? 

b) Tempo de serviço em Educação Especial? 

c) Tempo de serviço na Sala de recursos? 

d) Formação profissional:  

(   ) Ensino Médio/Normal (magistério) 

(   ) Graduação/Licenciatura em... 

(   ) Pós-graduação  em ... 

e) Você possui alguma formação complementar para atuar com Educação 

Especial? Qual? 

2. Qual é a sua concepção de Inclusão Escolar? 

3. Você concorda com a proposta de inclusão desta instituição de ensino?  

4. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa proposta, que mudança faria? 

5. Você gosta de trabalhar com os alunos com necessidades educacionais 

especiais? Por quê? 

6. Quais as dificuldades encontradas por você na inclusão escolar e no processo 

de ensino e aprendizagem desses alunos? 

7. De que forma e com que freqüência acontece o atendimento da Sala de 

Recursos? Como são estabelecidos os contatos entre você e os professores das 

classes comuns? Vocês discutem sobre os alunos que estão sob 

responsabilidade de ambos? 

8. Você utiliza algum instrumento para aferir o desempenho dos alunos com 

necessidades educacionais especiais? Qual? 
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9. A Sala de Recursos dispõe de materiais pedagógicos adequados para o 

trabalho com estudantes com necessidades educacionais especiais? Existe 

alguma preparação da escola para atender a estes alunos? 

10. É realizado algum tipo de acompanhamento ou orientação por parte da DRE 

das atividades desenvolvidas na Sala de Recursos? 

11. Dos alunos atendidos pela Sala de Recursos, qual seria a estimativa de 

aprovação, de evasão e de reprovação? 

12. Que fatores devem ser levados em consideração para que a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais ocorra com sucesso? 

13. Em sua opinião, o que poderia ser mudado ou feito para melhorar o 

atendimento na Sala de Recursos? 

14. Você acha que o aluno com necessidades educacionais especiais pode 

prejudicar o andamento da turma regular? Por quê? 
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Apêndice 3: Questionário para Coordenador Pedagógico e Orientador 

Educacional 

 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR 

QUESTIONÁRIO  

 

Professor(a), o presente questionário é parte de uma pesquisa realizada para o Instituto de 

Psicologia da Universidade de Brasília por meio do curso de Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. Sinta-se à vontade para responder às 

questões abaixo, pois você não precisa identificar-se. Asseguro, ainda, a confidencialidade e 

sigilo dos dados, que serão utilizados com o único propósito de subsidiar a investigação 

científica. Desde já, agradeço sua colaboração. 

 

1. Dados profissionais 

a) Tempo de Magistério: Anos:___ Meses:___ 

b) Formação profissional:  

(     ) Ensino Médio/Normal (magistério) 

(     ) Graduação/Licenciatura em_________________________________________________ 

(     ) Pós-graduação  em _______________________________________________________  

c) Você possui alguma formação complementar para atuar com Educação Especial? 

Qual?______________________________________________________________________ 

2. Qual é a sua concepção de educação inclusiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Você concorda com a proposta de inclusão desta instituição de ensino?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa proposta, que mudança faria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Quais são as dificuldades que você considera existir na inclusão escolar e no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na 

sua escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Sob seu ponto de vista, quem tem mais resistência em aceitar a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. O que você acha que pode ser feito para a melhoria do processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais em sua escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Para você, qual seria o espaço educacional mais apropriado para a pessoa com necessidades 

educacionais especiais? Ensino Regular, os centros de Educação Especial ou o Atendimento 

Educacional Especializado (Sala de Recursos)? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Você interage ou colabora de alguma com o professor da Sala de Recursos? De que forma e 

com que freqüência acontece essa interação ou colaboração?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Como são estabelecidos os contatos entre você e o professor da Sala de Recursos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Você considera que o atendimento da Sala de Recursos contribui para efetivar a inclusão e 

a aprendizagem escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Em sua opinião, o que poderia ser modificado ou melhorado no atendimento na Sala de 

Recursos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 4: Questionário para os Professores que lecionam em Classes 

Inclusivas 

 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR 

QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR 

 

Professor(a), o presente questionário é parte de uma pesquisa realizada para o Instituto de 

Psicologia da Universidade de Brasília por meio do curso de Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. Sinta-se à vontade para responder às 

questões abaixo, pois você não precisa identificar-se. Asseguro, ainda, a confidencialidade e 

sigilo dos dados, que serão utilizados com o único propósito de subsidiar a investigação 

científica. Desde já, agradeço sua colaboração. 

 

1. Dados profissionais: 

a) Tempo de Magistério: Anos:___  Meses:___ 

b) Formação profissional:  

(  ) Ensino Médio/Normal (magistério) 

(  ) Graduação/Licenciatura em_________________________________________________ 

(  ) Pós-graduação  em _______________________________________________________  

c) Você possui alguma formação complementar para atuar com Educação Especial? 

Qual?______________________________________________________________________ 

 

2. Qual é a sua opinião sobre Inclusão Escolar ou Educação Inclusiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você considera que sua escola atende a proposta de educação inclusiva? 

(  ) Sim. 

(  ) Parcialmente. Como acontece? _______________________________________________ 

(  ) Não. Por quê?_____________________________________________________________ 

 

4. Para você, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno com necessidades 

educacionais especiais na escola?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Para você, existem resistências na aceitação da inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular? Quem se mostra mais resistente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você acha que o aluno com necessidades educacionais especiais pode prejudicar o 

andamento dos trabalhos pedagógicos nas turmas regulares? 

(  ) Sim 
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(  ) Não 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

7. Sob o seu ponto de vista, qual seria o espaço educacional mais apropriado para a pessoa 

com necessidades educacionais especiais? 

(  ) Ensino Regular 

(  ) Centros de Ensino Especial 

(  ) Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos) 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

8. Uma vez que um aluno com necessidades educacionais especiais esteja em uma classe do 

ensino regular, em sua opinião, o que seria necessário para que sua aprendizagem aconteça de 

modo eficiente? Se necessário assinale mais de uma questão. 

(  ) presença de monitor em classe 

(  ) redução do número de alunos por turma 

(  ) capacitação para professores regentes 

(  ) existência de Salas de Recursos na escola regular 

(  ) atendimento individualizado (em sala e no horário de coordenação) 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

9. Você faz um planejamento diferenciado para trabalhar com os alunos com necessidades 

educacionais especiais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Você e os alunos recebem apoio do Atendimento Educacional Especializado na Sala de 

Recursos? Com que freqüência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Para você, para que serve a (qual é a finalidade ou quais são as atribuições da) Sala de 

Recursos existente em sua escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Em sua opinião, o atendimento da Sala de Recursos contribui para a inclusão escolar dos 

alunos com necessidades educacionais especiais? Esse atendimento favorece ou auxilia a 

aprendizagem eficiente desses estudantes? Fale um pouco a respeito disso. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Você considera que o atendimento da Sala de Recursos precisa ser melhorado ou 

modificado? Caso sua resposta seja afirmativa, o que poderia ser modificado ou melhorado no 

atendimento na Sala de Recursos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 5: Transcrição da Entrevista com o Professor A  

Pesquisador – Em relação ao seu exercício profissional, quanto tempo de 

magistério você tem? 

Professor A – Eu tenho 15 anos de magistério. 

Pesquisador – Ao todo, ao longo de toda a carreira? 

Professor A – A de magistério sim. De Secretaria de Educação eu tenho 27 

anos, porém de magistério eu estou com 15 anos, só que eu trabalhei em duas 

carreiras, então eu tenho uma visão bem ampla; do administrativo, que era da 

carreira de assistência e do magistério, NE que é da docência.  

Pesquisador – A sua formação é em que área do conhecimento? 

Professor A – A minha é em Pedagogia. Eu tenho Pedagogia em séries iniciais 

e tenho minha formação também em administração escolar. 

Pesquisador – Você tem alguma formação complementar em Educação 

Especial? 

Professor A – Em educação especial eu não tenho. De fato eu não tenho 

nenhuma especialização em ensino especial, inclusive na ocasião em que eu 

tive minha formação pedagógica não se via a inclusão como se vê hoje. Então, 

na ocasião em que eu fui formada não tinha essa especialização e, depois disso, 

como eu vim para o ensino regular e essas oportunidades de especialização 

realmente são só para quem está atuando em ensino especial, geralmente não 

sobra vaga e a gente fica de fora desses cursos. Estamos fora, não é por falta de 

tentativa não, a gente vive de fora. Inclusive, você vai fazer na rede privada, ele 

é muito caro esse curso de inclusão e na rede eles dão preferência, eles dão 

pontuação, sempre ganha a concorrência são pessoas que estão atuando em 

ensino especial ou pessoas que tiveram uma pré-formação para dar continuidade 

e é sempre graduado, você precisa ter o curso 1 para fazer o curso 2 e assim 

sucessivamente, então sempre a oportunidade é muito pouca para que você faça 

essa formação e quando você não está atuando, o que é o meu caso, a gente 

nem corre atrás, tenta, mas se não dá, não consegue. 
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Pesquisador – Vejo na sua fala que você tem uma preocupação com a questão 

da Educação Especial, você embora não tenha tido a formação à época da 

graduação, você já pensou fazer, mas lhe faltou a oportunidade de ter essa 

formação complementar. Diante disso, qual é a concepção que você tem de 

Educação Inclusiva e de Inclusão Escolar? 

Professor A – Certo. Eu mesmo antes de entrar na administração da escola, 

como eu já trabalhava na escola como docente, eu via a rejeição que se tinha no 

guichê da Educação Inclusiva. Já assisti inúmeras vezes, nas gestões 

anteriores, dizer “não vamos fazer matrícula desse aluno porque ele tem essa 

deficiência; então nós não vamos fazer aqui porque é muito dificultoso.” Então 

aquilo dali me incomodava, porque diante da mídia a gente via um discurso, 

diante da LDB a gente vê outra normatização e também no Estatuto da Criança e 

do Adolescente a gente via outra normatização. E eu via aqui na nossa escola 

onde que eu também fazia parte, não na equipe diretiva, porém fazia parte da 

equipe docente, eu via a rejeição desses alunos porque seria mais difícil, seria 

mais dificultoso, não tinha um profissional apropriado para lidar com essas 

crianças; então, assim, tinham medo de enfrentar a situação mesmo que a 

Secretaria estivesse dando todo o respaldo, toda orientação para que tivesse, de 

fato, essa Educação Inclusiva. Então, eu me perguntava... isso me incomodou 

muito, me incomodou muito porque, uma vez que nós estamos em um núcleo 

rural e as crianças só teriam oportunidade educativa NESTA escola, por que 

rejeitar esse aluno, com DA, com DM, com DF, que é o caso que eu via a 

rejeição aqui. Aí eu falei “não!” e comecei a abraçar essa causa, fui buscar 

suporte, busquei a orientação junto à DRE e assim que a gente assumiu e 

mostramos nosso plano de trabalho para assumir a Direção da escola, uma das 

nossas propostas no plano de trabalho era a Educação Inclusiva e a sala de 

recursos nessa escola rural. Foi isso que me inquietou. 

Pesquisador – Essa sua inquietação é compartilhada com os demais membros 

da sua equipe pedagógica? Como a sua equipe pedagógica vê o desafio da 

Inclusão Escolar? 

Professor A – Bom, no início assustou, porque o novo sempre assusta. Não foi 

uma coisa que eu já falei e planejei e a equipe já abraçou a causa com muita 
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simpatia não. Foi uma conquista, está certo. Foi uma conquista tendo em vista 

que a lei dava esse direito à inclusão na escola, à essa inclusão educacional. E 

aí foi amadurecendo, e a minha equipe viu que de fato era necessário, viu que a 

comunidade tinha necessidade dessa assistência inclusiva, e aí foi uma 

conquista, foi por partes. Aí, depois que conseguimos matricular alunos que 

tinham deficiência, alunos que tinham de fato a necessidade desse atendimento 

especializado, aí vimos a necessidade de se ter um profissional especializado 

para atender esses alunos que já estavam matriculados na escola. Quando 

surgiu a necessidade de ter esse profissional, então foi passado para a Regional 

de Ensino a necessidade, a quantidade de alunos, o que a lei dizia, o que a LDB 

dizia, o que o MEC dizia e todos apontavam para o fato; foi quando a DRE 

autorizou a abertura da nossa sala de atendimento especializado, que é a sala 

de recursos. Aí a equipe começou a acreditar no trabalho, os docentes 

acreditaram no trabalho, sentiram o suporte alicerçado, tiveram mais segurança 

porque ali na sala de recursos tinha um profissional que dava o suporte de fato 

para esse atendimento especializado em sala de aula. Aí, a coisa andou, aí, 

todos acreditaram. Agora, de fato, nós temos uma sala de recursos, temos 

profissionais nessa sala de recursos, o aluno incluso, de fato agora o aluno está 

incluso, porque ele tem esse atendimento especializado... Então, não foi uma 

coisa assim aceitável no início não. Agora não, agora está alicerçado, a coisa 

andou, floriu, está dando frutos, haja vista que eu tenho aluno de atendimento 

especializado que está na 8ª série, nós pegamos essa aluna na 4ª série, foi daí 

nossa dificuldade. Agora não, agora nós temos realmente o apoio que 

deveríamos ter para a inclusão. Agora eu DIGO que a minha escola tem uma 

Educação Inclusiva de fato. 

Pesquisador – Então, você avalia que a Educação Inclusiva na sua escola está 

acontecendo? 

Professor A – É, agora está acontecendo. Está acontecendo de maneira 

positiva. Nós temos seis alunos diagnosticados e estamos com doze 

encaminhados e nós atendemos nossas escolas vizinhas que são rurais que não 

têm suporte, que estão nos procurando para esse atendimento também, uma vez 

que elas são rurais e não têm esse atendimento especializado, que eu acredito 
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que deveriam ter. Elas estão recorrendo a nós, à nossa sala de recursos para 

esse atendimento para seus alunos. 

Pesquisador – Existiram muitas adversidades em relação à implantação desse 

serviço de atendimento educacional especializado aqui na escola? Você 

enfrentou muitas resistências, seja por parte do corpo docente ou por parte da 

Secretaria de Estado de Educação em relação a isso? 

Professor A – Sim, houve sim resistências; não pelo corpo docente porque o 

corpo docente aqui entendeu a validade do trabalho e a necessidade da 

Educação Inclusiva, mesmo porque tanto a mídia quanto a comunidade cobra, 

como os familiares desses alunos que têm essas necessidades cobram, então 

de fato a escola não teve aquela resistência. Eu tenho mais resistência da parte 

administrativa, principalmente da Secretaria de Educação; inclusive, porque este 

ano e todos os anos, todo início de ano letivo nós temos a ameaça de fechar a 

nossa sala de atendimento especializado, a sala de recursos. Inclusive, este ano 

[de 2011] ela foi fechada, quando eu fui fazer a Estratégia de Matrícula, 

juntamente com a modulação, eu recebi a triste notícia de que a sala [de 

recursos] estava fechada. Aí, mais uma vez nós recorremos às autoridades, no 

âmbito da Secretaria de Educação, mostramos a necessidade, mostramos o que 

temos a oferecer e, aí, [a SEEDF] repensou e determinou que não se fechasse a 

nossa sala de recursos tendo em vista que ela está funcionando, que nós temos 

alunos diagnosticados e que aqui é um local de difícil acesso para que um 

professor itinerante estivesse na nossa escola; e foi que eles resolveram então 

revogar essa decisão e manter a nossa sala de recursos. Então, de fato eu tenho 

essas resistências; eles não vêem essa sala de recursos, a administração e a 

Secretaria não vêem a sala de recursos como uma sala permanente, 

efetivamente permanente. Todo início de ano letivo a sala de recursos é 

fechada, é ameaçada de ser fechada sem ao menos ouvir a equipe diretiva, sem 

ao menos ouvir os profissionais dessa sala, simplesmente é fechada porque a 

Secretaria acredita que não há necessidade nessa sala de recursos; é assim que 

eles dizem para nós. Quando a gente prova por A mais B que a nossa sala de 

recursos é necessária, precisa continuar, eles abrem, autorizam abrir 

novamente, mas sempre na iminência de ser fechada, na verdade. 
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Pesquisador – Você falou da questão do professor itinerante, de como é 

custoso para ele chegar à escola. Gostaria de te perguntar, somente para 

esclarecer, antes da sala de recursos, a escola era assistida de maneira 

satisfatória, com freqüência regular pelas equipes itinerantes de atendimento 

especializado? 

Professor A – Não. A escola nunca foi assistida de maneira que ATENDESSE a 

necessidade da escola. Eu comecei a atuar nesta escola em 1995; nessa 

ocasião, em 1995, eu peguei uma turma, fui atuar nessa turma como professora 

regente, na qual eu tinha três alunos com muita dificuldade, entre os quais, após 

o diagnóstico, um foi identificado como DM, leve e outro como DM “profundo”, o 

terceiro tinha dificuldade mesmo emocional, por isso que não se desenvolvia. 

Nessa ocasião que eu recebi,,, foi quando eu recebi um professor itinerante, em 

1995. De 1995 até 2007, quando eu assumi a gestão da escola, não tinha a 

atuação de itinerante aqui e a escola resistia receber esses alunos de 

atendimento especializado. Depois que teve a sala de recursos, aí sim a 

profissional da sala de recursos tem buscado por essa itinerante que tem 

resistido de vir à escola. Os motivos que alegam é que é dificultoso vir à escola, 

que os profissionais são poucos, que eles não conseguem atender à demanda; 

então, não tem essa facilidade da itinerância na escola não. E um dos respaldos 

que nos garante a permanência da sala de recursos é quando nós nos 

deparamos com essa situação e alegamos a dificuldade, a ausência desse 

profissional na escola. É um dos pontos que a gente sempre argumenta para não 

fechar a nossa sala de recursos. E eles nunca vêem, a Secretaria não vê que a 

sala de recursos deve permanecer para atender o aluno especial, não. Ela vê a 

dificuldade da Secretaria de assistir essa escola de manter a sala de recursos.  

Pesquisador – Para você, quem tem mais resistência em aceitar a inclusão do 

aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular? 

Professor A – Todos os segmentos? 

Pesquisador – Isso, aqui dentro da escola. 

Professor A – Aqui dentro da escola mesmo, local, aqui em nosso nível de 

escola. Quem tem mais resistência para a inclusão... ao meu ver, é a equipe 



91 
 

diretiva mesmo, é a equipe diretiva porque foi eu quem fez um trabalho de 

convencimento, como nós entramos nesta escola, para essa instituição como 

gestora da escola, nós tivemos que fazer um trabalho de conscientização da 

necessidade dessa inclusão. A primeira barreira que nós enfrentamos foi a 

equipe diretiva, em nível de secretaria e de direção. Quando você passa para o 

docente, para o professor, ele aceita com mais facilidade, desde que ele tenha o 

apoio, ele cobra o apoio da Direção, da equipe diretiva, ele não quer estar só 

com o aluno porque o profissional não é preparado para lidar com essa inclusão, 

porque ele, na faculdade, muitas das vezes, não foi preparado para trabalhar 

com essa inclusão. Ele tem medo do novo, mas desde que você ofereça suporte, 

apoio, estar lado a lado, a coisa flui, o professor se sente à vontade, se sente 

seguro e aceita normalmente sem nenhuma dificuldade. 

Pesquisador – Então, neste contexto, a aceitação por parte do docente é 

positiva, é favorável? 

Professor A – Bem, na minha gestão eu vi favorável e posit iva e não vi 

problema algum em relação à matrícula de alunos com necessidades especiais; 

assim eu vi mais dificuldade de aceitação das pessoas que recebem esses 

alunos para matrícula, não para entrar em sala de aula. 

Pesquisador – Bem, a gente vê, constata que esse processo de inclusão está 

acontecendo e, em sua opinião, existe algo mais que ainda possa ser feito para 

a melhoria desse processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais aqui na escola? 

Professor A – Há, com certeza, e muito. Falta muito; é como você falou, é um 

processo e ao meu ver, esse processo está ainda bem no início, está 

engatinhando, falta muito porque as escolas não estão preparadas para receber 

esses alunos. O que acontece na inclusão é a força de vontade mesmo da 

equipe diretiva juntamente com a equipe docente, porque ajuda de fora, de 

outras instâncias... não há suporte, não há suporte... haja vista que na minha 

escola não há sequer uma única rampa. Eu já tive aqui aluno cadeirante e que 

não tinha nenhuma rampa. Já solicitei um monitor para auxiliar os alunos 

especiais da minha escola, o corpo docente em turma inclusiva e foi negado, a 



92 
 

alegação é que eu só teria direito a esse monitor na educação inclusiva se o 

aluno fosse dependente, tivesse necessidades primárias como trocar fraldas, ir 

ao banheiro, etc. e nessa educação inclusiva não se vê bem assim. Quando você 

tem um aluno DM, como se diz, o aluno com deficiência intelectual ele é aquém, 

a expectativa intelectual dele é aquém daquela turma, a maturidade é para baixo 

da maturidade daquela turma; então, ele precisa sim de um acompanhamento de 

um monitor para ir ao banheiro para se dirigir a outra circunstância que requeira 

no momento da aula. Então eu acredito que quando se pensar a Educação 

Inclusiva de fato, toda escola inclusiva vai ter um monitor, porque a necessidade 

do aluno com necessidades educacionais especiais é diferente da necessidade 

do aluno que caminha com maior independência. Então, só a partir desse 

pressuposto é que se vê que falta muita coisa ainda que vem lá de outras 

instâncias que não depende da escola; porque a escola pede, todas as 

necessidades que ela tem para a inclusão, ela pede à Secretaria, mas a grande 

maioria das solicitações são NEGADAS, porque no crivo da Secretaria de 

Educação não é necessário esse suporte na escola. Mas, quem sabe o que se 

necessita em uma escola inclusiva ou não inclusiva são os docentes, é a 

coordenação, é a equipe diretiva. Mas já vem determinado de lá: “não, não pode 

receber esse tipo de assistência em sua escola”. Então, falta, falta muita coisa. A 

Educação Inclusiva, inclusive, acontece por boa vontade da equipe diretiva, da 

equipe da escola. Não por conta de boa vontade das instâncias superiores, como 

Secretaria de Educação, como Ministério, Conselho Tutelar e outros órgãos mais 

que cuidam desse tema. 

Pesquisador – Na verdade, a gente observa que a Educação Inclusiva no Brasil 

acontece de maneira meio autoritária. O Brasil assinou convenções e tratados 

internacionais que tratam da Educação Inclusiva e essas decisões chegam de 

cima para baixo e caem sobre a escola. Nesse sentido, a gente observa uma 

contradição do próprio Estado que, de um lado, o governo obriga, impõe a 

Educação Inclusiva. Por outro lado, as Secretarias de Educação não dão apoio. 

Em relação à nossa sala de recursos, houve apoio institucional da Secretaria de 

Estado de Educação para essa implantação? Houve suporte, material adequado, 

pessoal adequado ou foi uma luta trabalhosa? 
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Professor A – Não, realmente não foi assim tão fácil, não. A Secretaria não 

mostra aquela boa vontade, mas como eu já falei no início, cabe à equipe 

diretiva, à coordenação, à escola ir à luta porque a Secretaria não vê dessa 

maneira, haja vista que minha sala de atendimento especializado foi adaptada. 

Eu nem espaço físico eu tinha, o profissional quando chega aqui vai buscar sua 

formação continuada, lutei para uma turma bilíngüe, uma vez que eu estou com 

dois alunos DA; então eu fui à luta por uma turma bilíngüe e a Secretaria não viu 

essa necessidade, mas com muita dificuldade, abriu-se essa turma bilíngüe. 

Abrindo essa turma bilíngüe, eu acreditava que automaticamente, tanto a 

estratégia de matrícula quanto a modulação iria acusar a necessidade desse 

profissional; uma vez que tenho uma turma bilíngüe, do que eu preciso? Do 

profissional bilíngüe, mas não foi bem assim não, mandaram um professor sem 

formação alguma, inclusive de contrato temporário e parece que nem 

enxergaram minha turma bilíngüe; simplesmente jogou o profissional aqui e ele 

não ensinou nada, não computaram nada, é essa situação... então, agora eu 

estou acreditando que tem de lutar pelo profissional bilíngüe e, enquanto isso, a 

sala de recursos vai dar esse suporte, mas, de fato, a Secretaria de Educação 

não tem olhos para a Educação Inclusiva como a escola necessita. Você vai, 

busca as alternativas, busca as necessidades e muito poucas são atendidas, 

muito poucas. 

Pesquisador – Nessa sua busca pela concretização da Educação Inclusiva, 

quando é que surgiu essa idéia de buscar uma sala de recursos e o que te 

motivou a buscá-la? Acredito que você já tenha respondido falando um pouco a 

esse respeito anteriormente. 

Professor A – Bem, o que me fez, assim, me inquietou em relação à sala de 

recursos? Uma certa ocasião eu assisti uma mãe com um aluno que estava com 

uma deficiência, era uma deficiência auditiva, DA, e a mãe estava na janela, no 

“janelão” da secretaria tentando fazer a matrícula desse aluno; e quando foi 

negado pelo então diretor da escola: “não, não é para receber esse aluno por 

que nós não temos... não temos essa especialidade de atendimento na escola”; 

e quando se falou isso, o aluno entendeu, não sei se a mãe fez um gesto, e os 

olhinhos do aluno começaram a lacrimejar e eu vi aquela ansiedade; e eu olhei 

para aquela criança e comecei a pensar: “mas gente, é direito desse aluno, está 
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fora da faixa etária porque já tinha passado da idade escolar, de entrar na escola 

e mora aqui no núcleo rural, e não tem outra escola para estudar a não ser essa; 

o que impede esse aluno de ser matriculado e de se buscar um suporte para 

ele?” Claro, o professor não estava preparado para receber esse aluno e a 

escola, diante daquela cena, eu vi que não estava preparada; e o Estado muito 

menos, porque o Estado, naquele momento, deveria estar ali atuando a favor 

daquele aluno. Aí, foi o que me despertou para buscar... porque ali, naquela 

ocasião, eu não tinha ideia de que a sala de recursos ia dar esse apoio; eu 

queria saber o que me dava o direito de levar esse aluno para a sala de aula; foi 

quando eu descobri que eu poderia lutar por uma sala de recursos, mesmo não 

tendo esse profissional, mesmo sem o professor para atuar junto desse aluno. 

Então, como eu já falei, foi quando nasceu o meu plano de trabalho; uma das 

propostas, uma das metas do meu plano de trabalho, do plano de ação da minha 

gestão foi isso, a Educação inclusiva de fato, porque eu não via essa educação 

na escola em que eu atuava. Foi isso que me inquietou.  

Pesquisador – A sala de recursos existe e funciona há três anos neste 

estabelecimento de ensino. Durante esse período você considera que os 

resultados foram positivos? Você considera que esse atendimento tem 

contribuído, significativamente, para a inclusão, e também para a aprendizagem 

dos alunos com necessidades educacionais especiais desta escola? 

Professor A – Sim, eu vejo, assim, muito positiva essa sala de recursos, muito 

positiva, porque o que eu tenho? Se eu não me engano eu acho que estou com 

cinco ou seis alunos diagnosticados, eu tenho a aluna I., dois DA, a aluna H., já 

tive mais; e esses alunos tem se desenvolvido graças às adaptações no 

processo de ensino e aprendizagem para eles na sala de atendimento 

especializado. Eu estou com uma aluna que chegou à 8ª série; no ano passado, 

eu formei um aluno do atendimento especializado na turma de aceleração; e eu 

estou com esses três que estão ainda em séries iniciais, mas graças ao suporte 

da sala de recurso sé que nós estamos colocando esses alunos, estamos de fato 

incluindo esses alunos, estamos vendo o desenvolvimento deles, a atuação e o 

crescimento; você vê nitidamente a diferença do que era e agora, do que está 

acontecendo; então, a sala de recursos tem contribuído para a formação, para o 
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crescimento e para a inclusão educacional e social dos nossos alunos e da 

nossa comunidade. 

Pesquisador – Hoje, você acredita que a sala de recursos da escola dispõe de 

material pedagógico para trabalhar com os estudantes? 

Professor A – Ela não dispõe na sua totalidade, porque existe ainda material a 

comprar; inclusive não foi comprado por falta de recursos, mas, ela já não é o 

que era antes. Ela não está ainda com o material totalmente completo, mas nós 

já temos uma boa parte do material que já foi adquirido, seja com verba do 

PDAF, seja com verba do PDDE, ou seja através da Secretaria de Educação, 

diretamente repassado pela Secretaria; ela já está bem melhor do que era. O 

suporte pedagógico da sala de recursos ainda não está adquirido na sua 

totalidade principalmente no que diz respeito ao material; mas ela já cresceu, 

evoluiu, está melhor do que era antes.  

Pesquisador – Além da sala de recursos, existem outras iniciativas para 

promover a inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais 

especiais?  

Professor A – Existem. A Educação Integral, a gente faz questão que o aluno do 

atendimento especializado esteja na Educação Integral para ele interagir, para 

ele desenvolver suas habilidades, seus dotes artísticos; e também a Semana da 

Deficiência, uma iniciativa que não existia anteriormente, em que é trabalhado 

com muito afinco esse tema da Inclusão; nessa semana os alunos especiais são 

as estrelas da escola e mostram que trabalham de igual para igual com os 

outros. Essa iniciativa nasceu na sala de recursos e é promovida em favor da 

inclusão. 

Pesquisador – E as famílias nesse processo? Como elas têm agido, como têm 

reagido quando o aluno é encaminhado para a sala de recursos, inclusive após 

os resultados positivos lá obtidos? 

Professor A – Quando a família matricula seus filhos na escola, seus 

dependentes, ela já tem consciência de que o aluno já tem aquele perfil, 

apresenta aquele perfil. Quando você apresenta a sala de recursos como um 
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suporte para que o aluno consiga melhorar, na questão da inclusão, a família se 

sente mais segura, mais amparada; ela vê que não está lutando sozinha a favor 

da inclusão do seu filho. De repente, por falta de conhecimento, a família não vê 

o tema inclusão, mas vê que seu filho apresenta uma dificuldade e que ele vai 

ter um pouco de diferença em relação à escola, mas que a escola vê aquilo 

como igualdade, é um diferente-igual. Então, isso dá segurança à família, a 

família se sente em casa, ela vê que ela faz parte da sala de recursos; a família 

da criança incluída parece que é mais presente do que a família do aluno que já 

está incluso, vamos dizer assim. A dificuldade que a gente vê na família é se 

tiver necessidade de tirar o aluno dessa sala de recursos e ter que levar para 

outro atendimento; essa dificuldade é presente, por se tratar de núcleo rural, de 

famílias de baixa renda, sem recursos para se locomover ou de transporte; essa 

dificuldade nós temos aqui, mas no momento em que a escola se prontifica a 

acompanhar, levar, conduzir, eles são totalmente simpáticos e receptivos à 

nossa atuação. A resistência da família do nosso aluno da escola inclusiva é de 

se locomover do núcleo rural para receber uma assistência na cidade, no núcleo 

urbano. Essa resistência nós não conseguimos vencer ainda. 

Pesquisador – No seu entendimento, a sala de recursos supre essa 

necessidade de deslocamento, de locomoção do aluno com necessidades 

educacionais especiais em busca de atendimento especializado? 

Professor A – Até nisso, a sala de recursos atende perfeitamente, até nisso. Eu 

tenho inúmeros casos que a sala de recursos... inclusive, conduziu o aluno até o 

neurologista; existiu também o aluno, no momento eu não lembro bem a 

especialidade, um aluno que exigiu uma especialidade mais aprofundada em 

relação à audição, à fala e o desenvolvimento intelectual, a sala de recursos 

levou o aluno e a família até esse atendimento. Inclusive, era um custo muito 

alto, a família não tinha condição de custear esse atendimento, a sala de 

recursos teve a iniciativa de angariar recursos, de fazer uma “caixinha” que 

conseguiu o montante para levar a família, o aluno para fazer o exame.  
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Apêndice 6: Transcrição da Entrevista com o Professor B  

Pesquisador – Professora, há quanto tempo você exerce o magistério? E, deste 

tempo, quantos foram dedicados à Educação Especial? 

Professor B – Eu tenho oito anos de magistério, sendo quatro com Educação 

Especial. 

Pesquisador – Considerando o tempo em Educação Especial, há quantos anos 

você atua em sala de recursos? 

Professor B – Não, em sala de recursos eu trabalho há três anos, dois antes de 

vir para aqui, ano passado eu trabalhei aqui na escola e esse vai ser o segundo 

ano que eu trabalharei nesta sala de recursos. 

Pesquisador – Professora, qual é a sua formação profissional? 

Professor B – Eu cursei Pedagogia e depois eu fiz pós em Educação Infantil.  

Pesquisador – Você possui alguma formação complementar para atuar com 

Educação Especial? Quais? 

Professor B – Sim, várias. Quais? Deixa eu ver as mais importantes, que foram 

vários cursos com nomes parecidos... eu fiz curso para Atendimento Educacional 

Especializado, Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, 

que mais... Sindrome de Down, Condutas Típicas, também fiz Psicanálise 

aplicada à Educação que ajuda no trabalho aqui na sala de recursos. Ah, ainda 

cursei o Comunicando com o Surdo 1 e também fiz um que eu achei muito 

enriquecedor que é o de Tecnologias Assistivas. 

Pesquisador – Qual é a sua concepção de Educação Inclusiva e de Inclusão 

Escolar? 

Professor B – Inclusão... é assim... o meu papel na escola é favorecer a 

inclusão dos alunos na escola, em todos os sentidos, em relação ao acesso, à 

aceitação da direção, dos alunos, dos professores; assim, não deixar de forma 

alguma que haja a exclusão, o preconceito; tenho que passar para a escola que 
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todos tem de se respeitar, porque cada um tem o seu jeito de ser, e respeitando 

as diferenças.  

Pesquisador – Em relação a isso, você acredita que esta escola tem uma boa 

proposta de inclusão? Você concorda com essa proposta? 

Professor B – Tem, tem. Concordo, porque eu vim de escolas em que havia 

esse preconceito por parte dos alunos e aqui na escola esse problema não 

existe. Eles ajudam os colegas, eles respeitam; eu nunca vi ninguém agredindo 

com palavras os alunos que aqui estudam. 

Pesquisador – Nesse caso, você concorda com a proposta. Mas há algo nessa 

proposta que se você pudesse mudar ou modificar, que modificação faria? 

Professor B – A proposta não é bem a escola quem colocou no projeto. Quando 

eu cheguei aqui, a outra professora já tinha colocado; é um plano de ação que 

nós colocamos. Quem faz mesmo essa proposta é o professor da sala de 

recursos; já que a escola não tinha essa proposta, eu estou dando um jeito de 

implementar, de acrescentar. Então, tudo que eu sugiro a respeito disso, a 

diretora acata. Assim, em setembro, não sei se você estava aqui na escola, teve 

a semana da luta da pessoa com deficiência em que foram feitas 

conscientizações com os alunos, foram dadas palestras para os pais; e tudo que 

eu pedi para a diretora de apoio, de material, ela disponibilizou, correu atrás, 

então, assim, a escola é bem receptiva. 

Pesquisador – Você gosta de trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais? Por quê? Que há de diferente neste trabalho? 

Professor B – Assim, eu sou encantada pelos alunos com necessidades 

especiais; eu acho que é a forma, é o carinho que eles têm para com a gente. 

Você vê que eles precisam e eles são muito acolhedores; são os diferentes 

porquês. Eles têm a necessidade deles e precisam de alguém que, não sei bem 

se é a palavra mais adequada, que interceda, que olhe por eles. Então, quando 

eu comecei com a sala de recursos, eu me identifiquei muito porque eu gosto de 

ajudar o outro, eu gosto de correr atrás dos direitos deles e, às vezes, as 

famílias, por falta de informação ou por falta de preparação, elas não cuidam dos 
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filhos como deveriam. Então, assim, eu vejo dessa forma, de estar ajudando, de 

incentivar a procurar outros tratamentos, de correr atrás dos direitos, igual o 

passe livre, por exemplo; eu tenho ainda alunos que ainda não têm. Então... é 

assim, é esse amor, esse encanto de ajudar o outro mesmo . 

Pesquisador – Nesta escola há muitos alunos com necessidades educacionais 

especiais? 

Professor B – Há sim. Com diagnóstico são cinco.  

Pesquisador – E há outros casos de possíveis alunos com necessidades 

educacionais especiais que você tenha identificado e que, no entanto, ainda não 

possuem diagnóstico? 

Professor B – Tem sim. Tem mais ou menos quantos C.? Tem bem uns cinco, 

não é? Ou mais? [C.: Tem bem mais.]. O aluno J. é um, que está até hoje... 

assim, as psicólogas vieram e, assim, ficaram bem em cima do muro, a C. 

acompanhou comigo, porque elas disseram que... na análise que elas fizeram do 

aluno J. deu lá um nível que é limítrofe, ele está em cima do muro, nem está com 

a deficiência mental e nem está normal, mas antes de fechar esse diagnóstico, 

elas pediram para a gente realizar um exame com ele do PAC que é para ver o 

processamento auditivo central, porque elas acham que ele tem algum problema 

relacionado a isso. Agora, nós vamos fazer o exame dele em março e se não 

acusar nada, nós vamos sentar com elas e pedir para ele..., para fechar esse 

diagnóstico, porque no ano passado nós fizemos um trabalho com ele de 

alfabetização, pegamos ele muito, não foi C., mas, aí, o que foi que aconteceu? 

Nós entramos na turma dele esse ano porque estava sem professor e parece 

que ele se esqueceu de tudo, assim... Então, a gente sabe que tem alguma 

coisa..., que não tem cabimento. Então, nós estamos aguardando fazer esse  

exame para chamar a equipe e sentar novamente para ver o caso dele que é 

muito delicado; que elas pediram para a gente fazer intervenções antes delas 

fecharem esse laudo, que é muita responsabilidade para elas fecharem o laudo. 

Então, nós fizemos tudo que nós pudemos, mas quando chegou agora, a gente 

viu que voltou tudo, como se a gente não tivesse trabalhado absolutamente 

nada. E, o que eu te falei da família, a família dele, assim, tem as consultas e ela 
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não leva; então, esses exames mesmo, eu que estou levando a família para ir 

porque se depender da mãe ela não leva de jeito nenhum; a gente arrecadou o 

dinheiro porque o exame dá o que, R$ 190,00; nós arrecadamos a quantia 

porque a mãe não tinha condições, aí, várias pessoas aqui da escola 

participaram; então, nós já estamos com o dinheiro em mãos para fazer o 

exame. Assim, tem que correr atrás mesmo para poder ajudar esses alunos . 

Pesquisador – Você falou da questão da família, e as outras famílias, dos 

alunos que já são diagnosticados, que já são atendidos pela sala de recursos, 

qual é a necessidade deles? Sob o seu ponto de vista, como as famílias vêem o 

trabalho da sala de recursos? 

Professor B – Assim, das mães que eu tenho mais proximidade, porque esse 

ano a gente recebeu novos alunos, então, não tenho como falar dessas mães; 

mas as outras, elas acham muito válida a sala de recursos; tanto é que estava 

tendo o risco da sala de recursos fechar e eu passei a situação para elas que, 

por causa do quantitativo de alunos..., e elas: “não, não pode fechar”, porque os 

meninos tiveram um crescimento significativo com esse atendimento. Porque, 

tanto no atendimento aqui, eu tento trabalhar de forma diferenciada com eles e 

passo também essa forma de trabalhar para os professores, as sugestões de 

trabalho. Então, é um trabalho que a gente vê que surte efeitos e os pais 

percebem, em casa eles vêem, e eles falam: “Nossa, a H. melhorou demais”, que 

é uma aluninha que eu atendo, a aluna N. , a aluna I., assim, é um retorno 

positivo que eu tenho dos pais.  

Pesquisador – E esse crescimento significativo se dá somente no campo da 

aprendizagem significativa? Ou também em aspectos do desenvolvimento 

humano, da inclusão, da socialização desses indivíduos? 

Professor B – Não... Da socialização, igual o caso da aluna H., 

pedagogicamente ela não teve evolução nenhuma; mas, em relação à oralidade, 

em se comunicar com o outro, à auto-estima, à valorização dela mesma, ela 

progrediu bastante; a C. que a conheceu de outro ano pode falar nesse sentido... 

que eu só acompanhei no ano passado; então, do início do ano até o fim do ano 

eu vi esse crescimento, dos outros anos, as meninas podem estar falando um 
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pouco mais. A aluna I. também, eu cheguei... no ano retrasado e aí, como no 

outro ano ela teve esse acompanhamento a que eles têm direito, então ela 

evoluiu, não pedagogicamente, mas socialmente, no campo das relações sociais 

ela evoluiu. A aluna I. também pedagogicamente ela não evoluiu, mas o fato de 

ela se comunicar, que no início do ano, quando eu cheguei, os professores 

relataram que ela estava isolada, sentando nas carteiras da frente, não querendo 

sentar com ninguém, e aí fui fazendo esse trabalho com ela... esse ano ela está 

até “pra frente” demais, conversa, anda com as meninas, até a forma dela se 

vestir mudou, ela está mais bonita, ela está se cuidando mais, então, assim, 

nesse sentido das relações sociais eu vi que ela teve um avanço significativo, 

nesse sentido. 

Pesquisador – Voltando à questão do atendimento da sala de recursos, de que 

forma e com que freqüência acontece esse atendimento? 

Professor B – Ano passado, foi um pouco tumultuado; eu estava fazendo duas 

vezes por semana, mais ou menos uma hora. 

Pesquisador – O atendimento para o aluno? 

Professor B – Isso, com o aluno aqui comigo. Só que o certo é fazer o 

atendimento em horário contrário, mas como aqui é zona rural e eles precisam 

de almoço e não tem como eles virem e voltar para casa. Aí, depois do meio do 

ano eu comecei a fazer assim, pedi para eles virem no horário contrário; por 

exemplo, se estuda à tarde, vem de manhã e fica a manhã inteira aqui comigo, 

uma vez na semana; e fica de oito a... até uma hora, até começar a aula, e 

nisso, a gente lancha, faz o almoço... tudo isso eu vou trabalhando prát icas de 

vida diária com eles também. 

Pesquisador – Sob essa sistemática, o atendimento ainda ocorria duas vezes 

por semana? 

Professor B – Por causa do aumento do horário, ficou sendo uma vez por 

semana e esse ano vai ser assim também. Até para eles virem duas vezes por 

semana é mais complicado; mas eu acredito que como é uma vez, e é o período 
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inteiro, dá para aproveitar bastante. Eles ficam um pouco cansadinhos, mas a 

gente faz momentos de relaxamento. 

Pesquisador – O atendimento realizado dessa forma se mostra mais satisfatório 

que o realizado no primeiro semestre? 

Professor B – É. Assim, eles saem perdendo se eu atender no horário de aula, 

porque eu tinha que tirá-los de sala de aula e esse tempo que eu os tiro de sala 

de aula eles estão perdendo uma atividade, o que for, eles estão no prejuízo. 

Então, é ideal que seja no horário contrário. Então, como essa é a melhor forma 

que atende à realidade da escola, a realidade da família, e também a minha aqui 

com os horários, eu acredito que essa seja a melhor forma . 

Pesquisador – E como são estabelecidos os contatos entre você e os 

professores dos alunos atendidos pela sala de recursos? 

Professor B – Eles são realizados nas coordenações dos professores; aí eu os 

procuro para ver o que eles estão precisando, faço sugestões de atividades e a 

gente senta, planeja juntos; tem uma época que tem que fazer a adequação 

curricular; assim, é para o professor fazer, mas é um documento muito 

complexo, então, acaba que eu sento com eles e faço juntamente para que eles 

não se sintam sozinhos, desamparados. Então, sempre que eles precisam, eu 

estou à disposição no que for preciso. 

Pesquisador – Então, vocês sempre estão juntos, em contato? 

Professor B – Exatamente. 

Pesquisador – No seu caso, aqui na sala de recursos, você utiliza algum 

instrumento para aferir, para validar, enfim, para verificar o desempenho dos 

alunos com necessidades educacionais especiais? 

Professor B – Bem, só que é assim..., não é através de nota. Eu faço avaliações 

com eles diariamente, eu vejo a evolução; às vezes eu repito a aplicação de 

atividades dos bimestres anteriores e comparo com o atual para ver se houve 

algum avanço. Às vezes, o avanço é mínimo, mas há esse avanço. Então, com 
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nota não; eu acompanho as atividades diariamente e bimestralmente faço essas 

comparações para ver o crescimento deles. 

Pesquisador – Em relação às condições de funcionamento da sala de recursos, 

gostaria de saber se sua sala de recursos dispõe de materiais pedagógicos 

adequados para o seu trabalho com os estudantes com necessidades 

educacionais especiais? 

Professor B – Assim, temos alguns materiais, muitos eu confecciono, eu busco, 

mas precisaria de mais. Um recurso que eu acho de extrema importância, que eu 

percebi quando fiz um curso é o computador. Só que nosso computador aqui 

(risos) não funciona. E também o acesso à Internet, porque pela Internet a gente 

consegue acessar vários sites educativos, com jogos que exploram a 

coordenação motora, o raciocínio lógico. Mas, a escola não dispõe de Internet, o 

computador para a gente não chegou, mas quando é necessário, eu peço para 

usar o da Educação Integral, porém, às vezes eles estão tendo aula e não dá e 

então a gente tem de fazer, assim, um jogo de cintura para poder utilizar esse 

recurso que eu vejo que é muito importante para eles. 

Pesquisador – Então, você dispõe de parte dos materiais, dos que você mesma 

confecciona, porém ainda há uma carência de materiais? 

Professor B – Isso, no caso, de mais jogos, de tecnologia... 

Pesquisador – Existe algum suporte da parte da Secretaria de Estado de 

Educação, da Diretoria Regional de Ensino no fornecimento de recursos 

materiais? Eles se disponibilizam a isso? 

Professor B – Não. Assim, há as nossas reuniões coletivas; no ano passado 

funcionou dessa forma, não sei esse ano, em que nós... todos os professores 

das salas de recursos se reúnem e por vezes se dividem em grupos e cada 

grupo faz a apresentação de trabalhos diferenciados e, aí nós trocamos 

experiências: se, por exemplo, eu faço aqui um trabalho que está dando certo, 

eu vou e explano como foi, e passo para as colegas e elas, também da mesma 

forma. Então, há essa troca de experiência, mas de material mesmo elas não 

passam, a Regional não manda nada. A gente sabe que tem um programa do 
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MEC para eles mandarem materiais para todas as salas de recursos, mas aqui 

em Taguatinga eu acredito que só doze receberam essa sala tecnológica com 

equipamentos, jogos e tudo mais do MEC. A nossa aqui, a gente não tem nem 

idéia de quando vai receber. 

Pesquisador – Acredito que você já tenha respondido em parte a questão que 

farei agora, mas farei novamente para enfatizá-la. É realizado algum tipo de 

acompanhamento ou orientação por parte da DRE das atividades desenvolvidas 

na sala de recursos? 

Professor B – É, essa pergunta é um pouco diferente. Há sim. Em relação a 

documentos, igual eu falei do formulário de adequação curricular, então, sempre 

que tem alguma coisa para a gente fazer, elas explicam, elas passam as 

informações para a gente, às vezes convidam outras pessoas que estão 

relacionadas com o nosso trabalho, psicólogos, fisioterapeutas, para estarem 

trazendo informações que são necessárias para a gente... elas fazem isso . 

Pesquisador – Fazem alguma diligência para visitar a sala de recursos, para ver 

as condições in loco? 

Professor B – É para elas fazerem, só que elas falam que são muitas escolas 

em Taguatinga para só duas coordenadoras acompanharem; igual aqui na nossa 

escola, ano passado elas não vieram porque... tem a questão que elas confiam 

em alguns profissionais, sabem do trabalho, elas conversam com os diretores na 

Regional, fazem uma avaliação de cada professor, então, por aí elas têm uma 

idéia e essas escolas que elas não tem problema, elas deixam a gente 

caminhando sozinha. Já as que têm problemas, com freqüência, elas 

acompanham de perto. Mas elas deixam a desejar nesse ponto, de não vir; ano 

passado eu as requisitei umas três vezes para apreciar nossa Semana, para 

fazer estudos de caso em relação à retenção ou à aprovação de alguns alunos e 

elas não vieram; a gente teve que ir à Regional para estar fechando, então, é 

complicado para elas, até pelo fato de ser escola rural e a distância também . 

Pesquisador – Qual é a estimativa de aprovação, de evasão e de reprovação 

dos alunos atendidos pela sala de recursos? 
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Professor B – De evasão, ano passado teve um, mas porque ele foi para o 

Tocantins e ele não veio mesmo de jeito nenhum, saiu da escola e lá não 

estudou; e aí, esse ano ele voltou e está aqui sendo atendido. Reprovação, ano 

passado não teve nenhuma; porque, assim, nós temos que atender a redução da 

turma, atender a necessidade do aluno e, aí, para conseguir essa redução, a 

gente tem às vezes que fazer uns encaixes dos alunos e teve um caso ano 

passado que promoveu; mas não porque ele aprendeu, mas diante dessa 

realidade para atender a redução da turma, para esse aluno seria melhor ele 

ficar em uma turma reduzida que ficar em uma turma normal e ficar reprovado . 

Pesquisador – Perfeitamente, então, e linhas gerais, o perfil do aluno desta 

instituição de ensino atendido por essa sala de recursos não é o do estudante 

que evade e eles costumam ser aprovados. 

Professor B – Isso. 

Pesquisador – Que fatores devem ser levados em consideração para que a 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais ocorra com 

sucesso? 

Professor B – Quais os fatores? Ah, sim, da escola como um todo, de todos que 

fazem parte da escola? Assim, eu acho que, primeiro é o respeito ao próximo, do 

jeito que ele é e, a partir disso, é respeitando o próximo é que a gente vai 

respeitar as diferenças de cada um. É a partir deste ponto que eu faço o meu 

trabalho. É, respeito às diferenças e a valorização do que eles têm para oferecer; 

a gente precisa de valorizar o que eles podem oferecer; às vezes eles sabem de 

uma coisa que a gente nem imagina,  que eles gostam, que eles se interessam e 

a partir disso a gente consegue crescer bastante com eles, vendo o que eles 

gostam e lhes interessa, partindo da realidade deles, o que é muito importante; 

além do respeito, da valorização do que eles trazem e a participação de todos os 

membros da escola, que é de fundamental importância. Porque, assim, se a 

gente tem um professor preocupado em abraçar a causa da inclusão, em realizar 

um trabalho bem sucedido com esses alunos, a gente precisa bastante do 

interesse deles porque, às vezes, tem uns que não se preocupam, então, acaba 
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sendo um trabalho sozinho da sala de recursos. E aí, a sala de recursos sozinha 

não consegue obter um resultado pleno. 

Pesquisador – Então, a ausência de apoio do corpo docente da escola 

influencia o trabalho da sala de recursos? 

Professor B – O trabalho fica anulado. Sozinha eu vou conseguir um resultado, 

mas se eu tiver o apoio, a participação dos professores, com certeza o resultado 

vai ser bem melhor, bem mais bem-sucedido. 

Pesquisador – Em sua opinião, o que poderia ser mudado ou feito para 

melhorar o atendimento na sala de recursos? Se este for o caso, se assim você 

considerar. 

Professor B – O que poderia melhorar? Eu acho que, assim, os recursos 

materiais e um olhar especial da Regional para a realidade daqui da escola, 

porque eles queriam fechar a sala por cinco alunos, pelo fato de não atender ao 

quantitativo mínimo para abrir uma sala de recursos que são seis alunos. Então, 

para eles terem sempre esse olhar especial para a nossa escola, para não deixar 

fechar porque são poucos alunos, mas eles não têm como ir à cidade para 

receber esse acompanhamento, devido à localização, à distância e, se eles não 

tiverem essa sala aqui, eles vão ficar sem acompanhamento nenhum . 

Pesquisador – E isso é uma incongruência do sistema, privar cinco alunos de 

um atendimento de que necessitam em razão de faltar um para atingir o 

quantitativo mínimo de estudantes. 

Professor B – É, a gente teve que brigar e a sorte, para a escola estar 

respaldada, é que chegou um outro aluno da outra escola, da Escola Classe X, 

aí, fechamos com os seis. Então, não tem problema. Mas, antes estava com 

problema porque eles queriam fechar, e aí, nós resolvemos mostrando a 

necessidade da escola com documentos, e se resolveu tudo. 

Pesquisador – A próxima pergunta parecerá tola, mas sua resposta servirá de 

parâmetro para a comparação com as respostas de outros profissionais da 

escola nesta pesquisa.Você acha que o aluno com necessidades educacionais 
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especiais pode prejudicar o andamento dos trabalhos em turmas regulares? Por 

quê? 

Professor B – Não, de forma alguma. Não, porque na sala de aula há as 

diferenças; cada aluno está em um nível, cada aprende em um ritmo e o aluno 

especial não é diferente disso; ele vai ter o ritmo dele e como qualquer outro 

aluno, o ritmo dele precisa ser respeitado. Ele vai precisar de algumas atividades 

diferenciadas, concretas, mas com planejamento do professor, a preparação que 

ele faz, que antecede a entrada dele em sala de aula, eu não vejo nenhum 

problema nisso. Pelo contrário, ele é um ser humano, ele tem o direito de estar 

na turma regular e, aí, se partir desse ponto, vai haver a exclusão desse aluno e 

isso não pode ocorrer no sistema educacional, em minha opinião . 
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Apêndice 7: Respostas ao Questionário dos Professores C e D 

Questionário para os professores que atuam fora de sala de aula (Apêndice 3) 

Tempo de magistério 

Professor C 21 anos e 2 meses. 

Professor D 14 anos. 

Formação Profissional 

Professor C 
Licenciatura em Pedagogia (Orientação Educacional e Administração 

Escolar); Pós-graduação em Educação Inclusiva. 

Professor D Licenciatura em Pedagogia; Pós-graduação em Avaliação Escolar. 

Você possui alguma formação complementar para atuar com alunos especiais? 

Professor C Educação Inclusiva. 

Professor D Não. 

Qual é a sua opinião sobre Educação Inclusiva? 

Professor C 
É fundamental em todas as instâncias; respeito e permanência na 

escola. 

Professor D 

Aquela onde o aluno está inserido nas atividades cotidianas da 

escola, onde esta ofereça a esses alunos condições de serem 

participantes de sua aprendizagem. 

Você concorda com a proposta de inclusão desta instituição de ensino? 

Professor C 
Sim, pelo fato da sala de recursos funcionar e correr atrás dos ideais 

e ajudar os alunos que necessitam. 

Professor D 
Sim, há interação entre alunos x alunos, alunos x professor, 

ocorrendo assim o desenvolvimento de ambos. 
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Se você pudesse mudar alguma coisa nessa proposta, que mudança faria? 

Professor C 
Traria profissionais capacitados na área (psicólogos, 

psicopedagogos, médicos, etc.). 

Professor D Não respondeu. 

Quais são as dificuldades que você considera existir na inclusão escolar e no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais 

especiais matriculados na sua escola? 

Professor C 

Falta de conhecimentos por parte dos pais, dificuldade para os pais 

se deslocarem para procurar ajuda. Falta de condições financeiras. E 

os professores que atendem estes alunos não são capacitados para 

tal. 

Professor D A participação efetiva dos pais para o sucesso desses alunos. 

Sob seu ponto de vista, quem tem mais resistência em aceitar a inclusão do aluno 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular? 

Professor C Os próprios pais por não aceitarem a deficiência do próprio filho. 

Professor D O professor. Os alunos entre si já se ajudam, não há discriminação. 

O que você acha que pode ser feito para a melhoria do processo de inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais em sua escola? 

Professor C 
Ajuda constante dos profissionais capacitados (psicólogos, 

psicopedagogos, médicos, etc.). 

Professor D Investir na capacitação do professor. 

Para você, qual seria o espaço educacional mais apropriado para a pessoa com 

necessidades educacionais especiais? Ensino Regular, os centros de Educação 

Especial ou o Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos)? Por 

quê? 
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Professor C 

Ensino regular agregado com sala de recursos, pois no ensino 

regular ele (aluno) ficará incluso com os alunos ditos normais e 

auxiliados na sala de recursos. 

Professor D 
Centros de Educação Especial. Pela equipe e recursos já apropriados 

e especializados para esse fim. 

Você interage ou colabora de alguma com o professor da Sala de Recursos? De 

que forma e com que freqüência acontece essa interação ou colaboração? Como 

são estabelecidos os contatos entre você e o professor da Sala de Recursos? 

Professor C 

Sim, trabalhamos juntas. Auxilio no que for preciso e recebo ajuda 

também, discutimos estudo de caso, tarefas. A interação é mútua e 

acontece diariamente. Por dividirmos a mesma sala, estamos 

constantemente juntas e estamos sempre conversando fatos 

cotidianos em relação aos alunos especiais. 

Professor D 

Há a interação com os professores para saber a situação dos alunos 

e o que fazer para ajudá-los em sala de aula. Informalmente, no dia a 

dia, ou quando há necessidades de informações ou busca de 

soluções. 

Você considera que o atendimento da Sala de Recursos contribui para efetivar a 

inclusão e a aprendizagem escolar dos alunos com necessidades educacionais 

especiais? Por quê? 

Professor C 

Contribui muito, especialmente no caso de aprendizagem, visto que o 

professor de recursos auxilia nas tarefas e ajuda o professor quanto à 

adequação de exercícios. 

Professor D 

Sim. A escola inclusiva necessita desse atendimento, pois somente 

esses profissionais têm a formação necessária para nos auxiliar e a 

ter sucesso com esses alunos. 

Em sua opinião, o que poderia ser modificado ou melhorado no atendimento na 

Sala de Recursos? 
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Professor C 
Ter recursos pedagógicos necessários, como computador, jogos, 

espaço adequado. 

Professor D Não respondeu. 
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Apêndice 8: Respostas ao Questionário dos Professores E, F, G, H e I  

Questionário para os professores que lecionam em classes inclusivas (Apêndice 4) 

Tempo de magistério 

Professor E 10 anos. 

Professor F 17 anos e 5 meses. 

Professor G 18 anos e 11 meses. 

Professor H 10 anos. 

Professor I 5 anos em sala de aula e 14 anos de formada.. 

Formação Profissional 

Professor E 
Licenciatura em Educação Física; Pós-graduação em Educação 

Física Escolar. 

Professor F 
Licenciatura em Filosofia; Pós-graduação em Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. 

Professor G 
Licenciatura em Matemática; Pós-graduação em (Assinalou a opção, 

mas não respondeu). 

Professor H 
Ensino Médio: Curso Normal; Licenciatura em Biologia; Pós-

graduação em Educação Inclusiva. 

Professor I Ensino Médio: Curso Normal; Cursando Pedagogia. 

Você possui alguma formação complementar para atuar com alunos com 

necessidades educacionais especiais? 

Professor E Não. 

Professor F Não. 



113 
 

Professor G Não respondeu. 

Professor H Não respondeu. 

Professor I 
Não. Apenas leituras, pesquisas e um curso informal e básico de 

Libras (sem certificação. 

Qual é a sua opinião sobre Educação Inclusiva? 

Professor E 

Uma necessidade tanto logística, quanto humanística. Infelizmente no 

Brasil ela foi adotada de cima para baixo, priorizando o cumprimento 

de metas numéricas preterindo a formação dos educadores. 

Professor F 
É uma questão fundamental a ser concretizada de forma mais 

perfeita possível, já que desejamos uma sociedade mais solidária. 

Professor G Às vezes não é adequada em alguns casos. 

Professor H 
Acho muito importante, pois o contato estimula o aluno fazendo com 

que o mesmo tenha mais vivências. 

Professor I 

Acredito que o ideal de inclusão é muito bom, porém, na prática ainda 

falta muito para que o aluno especial esteja realmente incluso no 

ensino regular. 

Você considera que sua escola atende a proposta de educação inclusiva? Como 

acontece? 

Professor E Sim. 

Professor F 
Parcialmente. Apesar da existência da sala de recursos os 

professores não estão formados para essa situação. 

Professor G Parcialmente. Na sala de recursos por uma professora especializada. 

Professor H 
Parcialmente. Ainda ficamos inseguros com relação ao procedimento 

com os alunos. 
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Professor I Sim. 

Para você, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno com 

necessidades educacionais especiais na escola? 

Professor E 
A dificuldade, quando conscientes, em expor suas limitações aos 

colegas. 

Professor F 
O despreparo dos professores, os pré-conceitos que se refletem em 

sala na atuação dos alunos. 

Professor G Salas de aula muito cheias, falta de preparo dos professores. 

Professor H 
Nós professores ainda não nos sentimos preparados com isso, o 

aluno será bastante prejudicado. 

Professor I 
Falta de recursos para atender esse aluno; às vezes, a não aceitação 

por parte dos outros alunos. 

Para você, existem resistências na aceitação da inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular? Quem se mostra mais 

resistente? 

Professor E Sim, exatamente os agentes que lidam com eles, os professores. 

Professor F 
Atualmente a situação melhorou muito, mas a resistência ainda se 

manifesta nas brincadeiras de alunos. 

Professor G Sim, alunos e professores. 

Professor H Os professores. 

Professor I 

Sim. Alguns profissionais ainda se mostram resistentes e o próprio 

sistema não oferece condições para que a inclusão aconteça. Alguns 

alunos também mostram resistência. 
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Você acha que o aluno com necessidades educacionais especiais pode prejudicar o 

andamento dos trabalhos pedagógicos nas turmas regulares? Por quê? 

Professor E 
Não. Absolutamente, o que pode haver é o próprio aluno incluso sair 

prejudicado. 

Professor F Não. Eu não tenho notado isso no decorrer do meu trabalho. 

Professor G 
Sim. Se atendermos o aluno especial da maneira que ele necessita, 

sobra menos tempo para a explicação do conteúdo. 

Professor H 
Não. A vivência que tenho, meus alunos não exigiam procedimentos 

diferenciados. 

Professor I 
Não. Por que os alunos especiais têm muito a nos ensinar. O que 

falta é uma maneira correta de atendê-los em sala. 

Sob seu ponto de vista, qual seria o espaço educacional mais apropriado para a 

pessoa com necessidades educacionais especiais? Ensino Regular? Centros de 

Ensino Especial? Por quê? 

Professor E 
Todas. Ambos os ambientes em momentos distintos do processo 

educacional. 

Professor F 
Sala de Recursos. O ensino regular com suporte de sala de recursos 

se completam. 

Professor G 
Centros de Ensino Especial. Dependendo da necessidade do aluno o 

professor precisa ser especializado. 

Professor H 
Ensino Regular/Sala de Recursos. Nos Centros de Ensino Especial 

eles são excluídos. 

Professor I 

Ensino Regular. Desde que o aluno tenha atendimento em sala de 

recursos e o professor da sala de aula seja preparado e conte com 

recursos necessários para atender o aluno. 
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Uma vez que um aluno com necessidades educacionais especiais esteja em uma 

classe do ensino regular, em sua opinião, o que seria necessário para que sua 

aprendizagem aconteça de modo eficiente? Se necessário assinale mais de item. 

Opções disponíveis: (a) presença de monitor em classe; (b) redução do número de 

alunos por turma; (c) capacitação para professores regentes; (d) existência de salas 

de recursos na escola regular; (e) atendimento individualizado (em sala e no horário 

de coordenação). Por quê? 

Professor E 

Capacitação dos professores; redução de alunos por turma; 

existência de Salas de Recursos na escola regular. Creio que o 

comentário seja redundante. 

Professor F 

Capacitação para professores e existência de salas de recursos na 

escola regular. Acredito que uma boa preparação do professor e o 

apoio da sala de recursos responderia a essa demanda. 

Professor G Assinalou todas as opções, mas não esclareceu o porquê. 

Professor H 

Redução do número de alunos por turma, capacitação para 

professores regentes e existência de salas de recursos na escola 

regular. Os profissionais da sala de recursos são de extrema 

importância, pois ajudam os professores e atendem. A redução é 

necessária para que possamos dar mais atenção aos alunos com 

necessidades especiais. 

Professor I Assinalou todas as opções, mas não esclareceu o porquê. 

Você faz um planejamento diferenciado para trabalhar com os alunos com 

necessidades especiais? Por quê? 

Professor E 
Particularmente não. Porque meu planejamento visa atender a todas 

as diferenças que houver durante a aula. 

Professor F Não, pois me falta uma preparação adequada. 

Professor G Não. 
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Professor H Às vezes, quando o assunto requer outro planejamento. 

Professor I 
Não exatamente diferenciado, mas [faço] uma adaptação no 

planejamento geral da turma. As atividades, em si, são diferenciadas. 

Você e os alunos recebem apoio do atendimento educacional especializado na sala 

de recursos? Com que freqüência? 

Professor E 
Sim, os alunos têm atendimento agendado semanalmente e nós 

recebemos a visita do AEE nas coletivas. 

Professor F 
A sala de recursos existe, basta procurar que o atendimento é 

realizado. 

Professor G Os alunos, semanalmente. Os professores, quando necessário. 

Professor H Sim, principalmente com relação à avaliação. 

Professor I Sim. Regularmente, toda semana e sempre que necessário. 

Para você, para que serve a (qual é a finalidade ou quais são as atribuições da) 

sala de recursos existente em sua escola? 

Professor E 
Prestar atendimento individualizado e peculiar à deficiência 

observada ou diagnosticada do aluno especial. 

Professor F 
Penso que a sala de recursos exista para dar o suporte necessário 

aos alunos específicos e aos professores. 

Professor G 
Auxiliar os alunos com necessidades, independente de serem 

especiais ou não. 

Professor H Sinalizar a adequação curricular e atendimento. 

Professor I 
A sala de recursos deve dar apoio e suporte ao professor nas suas 

“dificuldades” em sala, principalmente atender os alunos especiais. 
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Em sua opinião, o atendimento da sala de recursos contribui para a inclusão escolar 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? Esse atendimento favorece 

ou auxilia a aprendizagem eficiente desses estudantes? Fale um pouco a respeito 

disso. 

Professor E 

Sim é fundamental. Pois além de subsidiar os alunos na quase exata 

medida que necessitam, tendo em vista que as aulas formais podem 

lhes ser falhas, ainda oferecem aos docentes um 'feedback' muito 

importante. 

Professor F 

A contribuição é inegável e as ações que são desenvolvidas com 

esses alunos ajudam no seu processo de aprendizagem. Melhora 

muito a auto-estima desses alunos. 

Professor G 
Contribui, pois a professora responsável auxilia os alunos quando 

estes têm dificuldades. 

Professor H 
Contribui, pois além da evolução do aluno, o profissional sempre está 

presente nas coordenações e nos auxilia nos procedimentos. 

Professor I 

A sala de recursos é fundamental para a inclusão dos alunos 

especiais. Ela auxilia na aprendizagem dos mesmos, bem como dá 

suporte para os professores atuantes em sala de aula. 

Você considera que o atendimento da sala de recursos precisa ser melhorado ou 

modificado? Caso sua resposta seja afirmativa, o que poderia ser modificado ou 

melhorado mo atendimento da sala de recursos? 

Professor E 
Sim, sempre há possibilidade de melhoras. Principalmente com os 

recursos da dita sala. 

Professor F 
Melhorado, sem dúvida, pois todo trabalho precisa ser avaliado para 

superar suas deficiências e falhas. 

Professor G Não. 
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Professor H 
Não me sinto segura nesta questão, pois só percebo o resultado em 

sala e esse tem sido positivo. 

Professor I 

Acredito que falte, no caso da escola que trabalhei, uma equipe de 

psicólogo, para auxiliar no diagnóstico dos alunos, o que facilitaria o 

trabalho da professora da sala de recursos. Faltam também recursos 

materiais, como: computadores, brinquedos pedagógicos, etc., mas, 

apesar disso, o atendimento da sala de recursos é muito bom e 

fundamental para o processo de aprendizagem dos alunos especiais. 
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ANEXO 

Anexo Único: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Professor, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e estou 

realizando um estudo a sala de recursos desta unidade de ensino. Este estudo poderá  fornecer 

às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades com vistas à promoção de 

condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, 

favorecer o processo de formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa a aplicação de questionários ou a coleta de dados por meio de 

entrevistas (gravadas em áudio) com os professores. Para isso, solicito sua autorização para 

participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a você. Asseguro que 

sua identidade não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 

em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone ................... ou no endereço eletrônico ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Se tiver interesse em conhecer 

os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________  

Assinatura: ________________________________________________________________  

E-mail (opcional): _______________________________________________________ 

mailto:fleith@unb.br

