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RESUMO 
 

O trabalho teve como objetivo geral investigar os processos sociais no Brasil que 

levaram a afirmação da educação especial na perspectiva inclusiva.  Como objetivos 

específicos, após o levantamento desse quadro, mapeou-se as demandas relativas 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) identificando as motivações que 

pautaram a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, bem como suas 

vantagens e desvantagens e seu uso no contexto do ensino de ciências. Explorou-

se também as possíveis tensões demandadas à gestão escolar advindas com todas 

as mudanças que interpelaram a escola a se adequar a uma educação inclusiva. A 

pesquisa é de cunho bibliográfico sendo pesquisado em portais de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior – (CAPES) e da 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO),  abrangendo o período de 2005 a 2019. 

Os termos pesquisados foram: „salas de recursos multifuncionais; Atendimento 

Educacional Especializado; deficiências na escola, professores do AEE, inclusão 

escolar e gestão escolar. A pesquisa é qualitativa, quanto aos objetivos possui 

análise descritiva. De acordo com os autores pesquisados, é possível afirmar que as 

questões de acesso das pessoas com deficiência nas escolas regulares foram 

resolvidas. Porém, no tocante à permanência ainda são necessárias adequações 

dentro do ambiente escolar, tais como: currículo, recursos, e pessoal capacitado 

para atuar com o público alvo da modalidade da educação especial. Nesse sentido, 

as politicas que foram criadas e implantadas desde 2005 têm proporcionado 

melhores condições para os estudantes com necessidades especiais dentro do 

contexto escolar. Mas, gestão escolar e, especificamente, as salas de recursos 

multifuncionais ainda têm muito a evoluir para que sejam atendidas todas as 

limitações escolares dos alunos da educação inclusiva. Em conformidade com os 

autores da pesquisa, destacamos que a construção de uma escola inclusiva é um 

processo permanente. 

 

Palavras chave: Escola Inclusiva. Salas de Recursos Multifuncionais. Gestão Escolar 
Inclusiva. Professores do AEE. Atendimento Educacional Especializado. 
 



  

 

ABSTRACT 
 

The work had the general objective of investigating the social processes in Brazil that 
led to the affirmation of special education in an inclusive perspective. As specific 
objectives, after the survey of this situation, it was mapped as demands related to 
Specialized Educational Assistance (SEA) identifying as motivations that guided the 
implementation of the Multifunctional Resource Rooms (MRR), as well as their 
advantages and disadvantages and their use in the context of teaching Sciences. It 
also explored the possible tensions demanded from school management arising from 
all the changes that challenged the school to adapt to an inclusive education. A 
research is a bibliographic feature being researched in portals of journals of the 
Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel - (CIHEP) and the 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), covering the period from 2005 to 2019. 
The terms searched were: ' multifunctional resource rooms; Specialized Educational 
Service; school deficiencies, ESA teachers, school inclusion and school 
management. The research is qualitative, as for the objectives it has descriptive 
analysis. According to the authors surveyed, it is possible to state that access issues 
for people with disabilities in mainstream schools have been resolved. However, with 
regard to permanence, adaptations are still necessary within the school environment, 
such as: curriculum, resources, trained personnel to work with the target audience of 
the special education modality. In this sense, the policies that have been elevated 
and implemented since 2005 have provided the best conditions for students with 
special needs within the school context. However, school management and, 
specifically, as multifunctional resource rooms still have a lot to evolve in order to 
meet all the school limitations of students of inclusive education. In compliance with 
the authors of the research, we emphasize that the construction of an inclusive 
school is a permanent process. 
 

Keywords: Inclusive School. Multifunctional Resource Rooms. Inclusive School 
Management. SEA teachers. Specialized Educational Service. 
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1.INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca compreender os processos de afirmação da educação 

inclusiva no Brasil, especialmente aqueles referentes ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) de modo a identificar as motivações da implantação das Salas 

de Recursos Multifuncionais. É também um objetivo importante nessa pesquisa o de 

entender como a gestão escolar está lidando com estas novas demandas no 

contexto da escola regular, pois não é nenhuma novidade que são muitos os 

desafios lançados pela educação inclusiva à administração da escola.  

E para isso foi feito um levantamento bibliográfico sistemático no período de 

2005 a 2019. Para tanto, se considerou como guias de pesquisa a educação 

especial numa perspectiva inclusiva, as salas de recursos multifuncionais e a gestão 

escolar inclusiva. Dessa forma, uma primeira observação de ponto de partida é a de 

que a educação especial numa perspectiva inclusiva se originou com a declaração 

de Salamanca no âmbito internacional e as políticas de educação inclusiva no Brasil 

vigoram mais fortemente desde 2008. 

Por meio da Declaração de Salamanca (1994) compreende-se que a educação 

especial passa a ser foco das legislações educacionais, abordando a educação 

especial com os olhos voltados para uma perspectiva inclusiva. Com essa 

Declaração, que se pauta nos direitos humanos, há o entendimento a nível 

internacional de que as pessoas com deficiências devem ter as mesmas 

oportunidades formativas que as demais pessoas. Nela há uma série de orientações 

que os Estados partícipes devem seguir para o atendimento especializado, dentre as 

quais podemos destacar: programas e recursos voltados a este seguimento da 

população, treinamento aos profissionais que atuaram diretamente com o público 

alvo da educação especial, e estimular as universidades a favorecer as pesquisas 

voltadas para essa temática. A Declaração de Salamanca está pautada no seguinte 

princípio:  

 de que escolas deveriam acomodar todas as crianças 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguística ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças 
deficientes e super-dotadas, crianças de rua e que trabalham, 
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crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças 
de outros grupos desavantajados ou marginalizados (UNESCO, 1994 
p. 03). 

Conforme Pereira e Albuquerque (2017) a busca pelo entendimento sobre os 

aspectos que envolvem o processo de inclusão nas escolas públicas regulares vêm 

se formando desde meados da década de 1990, tornando-se interesse de 

pesquisadores a nível nacional e internacional. Um dos produtos desses estudos é a 

afirmação de que ―as ―necessidades educacionais especiais" se refere a todas 

aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais se originam em função 

de deficiências ou dificuldades de aprendizagem‖ (UNESCO, 1994, p.03). Isso por si 

só já reforça a perspectiva de se olhar para a escola com o sentido de fortacê-la 

enquanto um espaço que deva assegurar o aprendizado de todos, 

independentemente de suas condições. 

No Brasil, desde a LDB/96, vigora a modalidade de Educação Especial que 

prevê o Atendimento Educacional Especializado nas escolas regulares em locais 

chamados de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM´s), onde se espera 

proporcionar efetivamente a inclusão das pessoas com deficiência. Como objeto de 

políticas educacionais inclusivas SRM´s se traduzem como uma grande aposta do 

governo brasileiro para tornar as escolas regulares mais inclusivas aos estudantes 

com deficiências, transtornos e superdotação. 

Em seguida veio a Resolução da Secretaria de Educação Especial em 

setembro de 2001, que menciona a necessidade de um espaço onde deve ser feito 

os atendimentos dos alunos com necessidades especiais. Algo que foi reforçado 

posteriormente, especificamente no ano de 2005 com a ampliação do AEE nas 

escolas regulares e em 2007 com a criação e implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais, por meio da Portaria Normativa nº- 13, de 24 de abril de 2007. Vale 

dizer que a SRM é o espaço onde o serviço do AEE é oferecido sistematicamente. 

Esse tipo de sala passou a ser uma realidade em todos os estados brasileiros, fato 

que ocasionou um aumento das matrículas destes estudantes na rede regular de 

ensino que antes era restrita a escolas especiais. 

Conforme a resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
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modalidade Educação Especial, vê-se que o atendimento deve ser feito 

preferencialmente nas escolas regulares. Além disso, deve está disponível uma 

equipe especializada para ajudar a eliminar as barreiras para seu pleno aprendizado 

(BRASIL, 2009). O AEE tem como função complementar e suplementar por meio de 

recursos, estratégias que serão desenvolvidas nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (BRASIL, 2009).  Conforme o ―Art. 3º A Educação Especial se realiza 

em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte 

integrante do processo educacional‖ (BRASIL, 2009, p. 01).  

 Existe a necessidade de olhar as peculiaridades das pessoas com deficiência 

no âmbito escolar, considerando princípios de igualdade e diferença numa 

perspectiva de garantir o direito à formação educacional. Nunca é demais reforçar 

que ―a Educação Especial, nesta perspectiva, pressupõe lidar com os princípios da 

igualdade e da diferença, pois, na escola, os alunos apresentam necessidades 

similares, mas também singularidades que necessitam ser reconhecidas‖ (VICTOR 

et al, 2017, p.23). Além disso ainda se faz necessário um esforço mútuo com destino 

à promover melhores condições de acesso e permanência, bem como o alcance do 

conhecimento curricular com possibilidades das pessoas sem deficiência. No 

momento é preciso ―avançar quando pensamos nas condições de permanência e no 

acesso ao conhecimento sistematizado. Assim, podemos dizer que, entre avanços e 

desafios, a Educação Especial vai se movendo na escola‖ (VICTOR, 2017, p.23). 

Nesse sentido, com a chegada dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais as escolas brasileiras foram desafiadas a se repensar, 

quanto aos espaços físicos e pedagógicos como também de métodos, no sentido de 

ter estrutura e ferramentas mais adequados às novas necessidades de 

aprendizagem.  Do ponto de vista da política pública educacional, dentre outras 

iniciativas, foram criados os atendimentos educacionais especializados com a 

finalidade de promover a inclusão, a acessibilidade e garantir o ensino 

aprendizagem dos alunos alvos da educação especial. Neste cenário, já dito 

anteriormente, como forma de tornar eficazes estas políticas publicas em prol da 

inclusão escolar e para ajudar no suporte ao AEE, foram criadas as Salas de 

Atendimentos Multifuncionais que se consagram como o local (o chão da escola) em 

que as políticas inclusivas se encontram a fim de promover a obtenção do 



18  

conhecimento curricular e da cidadania, fundamental à vida em sociedade (BUENO, 

2016). 

Certamente, é necessário tomar como objeto de pesquisa todas as dimensões 

da educação na perspectiva inclusiva. É um campo com muitas possibilidades, mas, 

para as preocupações deste trabalho, escolheu-se compreender os processos de 

afirmação da necessidade de uma educação inclusiva. Além disso, optamos por dar 

centralidade às salas de recursos multifuncionais com a finalidade de explorar suas 

potencialidades, como também apontar possíveis desvantagens. Também é 

importante analisar as relações entre professores de sala comum e do AEE e destes 

com a gestão escolar. Mediante às diversidades e complexidades de desenvolver o 

estudante alvo da educação especial,  uma pergunta fundamental pode ser 

colocada: qual seria o papel da gestão escolar na promoção da inclusão? 

Ao perseguir esse questionamento, o presente trabalho faz uma revisão 

sistemática da literatura específica, articulando temas da educação especial, 

inclusão nas escolas regulares e gestão inclusiva. Este tipo de trabalho justifica-se 

pela necessidade de contribuir com a ciência interessada nos temas da educação 

especial numa perspectiva inclusiva. Da mesma forma, está no horizonte deste 

trabalho a capacidade de promover estudo que possam fortalecer as análises sobre 

o referido tema na região nordeste do Brasil, mais precisamente no estado do Piauí.  

Para tal, usaremos como guia os seguintes núcleos: a educação especial numa 

perspectiva inclusiva, as Salas de Recursos Multifuncionais e a gestão escolar 

inclusiva. A divisão nestes três núcleos facilitará o entendimento quanto a 

complexidade de se fazer a devida inclusão escolar das pessoas que são alvos da 

educação especial. Já que a educação especial numa perspectiva inclusiva 

apresenta uma grande dimensão e não envolve apenas o acesso e permanência, e 

sim, muitas outras questões como: arquitetônicas, recursos financeiros, formação e 

recursos humanos. 

Vale dizer que a nossa pesquisa é de cunho bibliográfico (LIMA & MIOTO, 

2007) e fez uso do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de nível Superior – (CAPES) e da Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), nos quais fizemos a pesquisa no período de 2005 a 2019. Os termos 

pesquisados foram: „salas de recursos multifuncionais, Atendimento Educacional 
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Especializado, deficiências na escola, inclusão escolar, inclusão escolar no 

nordeste, gestão escolar, e professor do Atendimento Educacional Especializado.  

Vale ressaltar que estes temas foram pesquisados em busca simples e sem o uso 

de aspas. Em seguida, foram lidos o título e resumo das pesquisas encontradas que 

somaram 130 pesquisas, entre teses, dissertações e artigos. Foram descartadas 40 

pesquisas que não abordavam os objetivos recortados por esse estudo. As 

pesquisas que estavam de acordo com as finalidades desse trabalho foram baixadas 

e armazenadas em uma pasta para posterior leitura do texto completo. A pesquisa 

tem uma natureza básica qualitativa, quanto aos objetivos possui análise descritiva e 

leitura interpretativa (LIMA & MIOTO, 2007) de um fenômeno social. Como método 

de análise de dados utilizou-se a análise qualitativa e os artigos encontrados foram 

organizados de acordo com os seguintes grandes tópicos que estruturam esse 

trabalho, são eles: normas voltadas a inclusão nas SRM, gestão escolar no processo 

de inclusão e as dificuldades do ensino aprendizagem nas SRM. 

Por fim é importante registrar que a inclusão escolar envolve uma gama de 

habilidades e competências a serem desempenhadas pelos mais diversos 

profissionais. Por isso, é preciso conhecer os percursos dela até a atualidade de 

modo a compreender seus avanços e possibilitar melhoras para as questões que 

ainda perduram. Dessa forma, inclusive, com um estudo debruçado sobre a 

educação inclusiva podemos indicar as criticas que os principais autores aos quais 

podemos destacar Mantoan (2015), Kassar (2018), Milanese (2012), Baptista (2015), 

Bueno (2016) em que suas pesquisas se consideram mais pertinentes a esse novo 

paradigma educacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Para entender o processo de escolarização das pessoas com deficiências nas 

escolas regulares, devemos voltar até a década de 90 em que as legislações 

estavam sendo direcionadas a estes públicos. Nesse sentido Baptista e Silva (2015), 

reforçam a importância da garantia do acesso e permanência. Para passar desta 

fase foram necessárias outras reformas no ambiente escolar para poder dar um 

atendimento de qualidade aos alvos da educação especial. A inovação desta década 

se evidenciou pela formação de professores e a inclusão de libras e educação 

especial no currículo dos cursos de licenciatura. 

Ainda segundo Baptista e Silva (2015), a implantação das salas de recursos 

multifuncionais veio como ambiente de inclusão para os alunos que por hora estão 

integrados na escola. Isto é, veio como uma forma de modificar a situação de falta 

de suporte para os que já se encontram na escola, pois tendo o suporte é possível 

prosseguir na aprendizagem apesar de suas limitações. Por outro lado, Mantoan 

(2015) destaca que as práticas de reforço escolar, em salas separadas e escolas 

especiais são formas de segregação. E que dificultam a inclusão nas escolas 

regulares. Para ela, o sistema de ensino atual não comporta as pessoas com 

deficiência, logo ―os sistemas escolares também estão montados a partir de um 

pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e 

deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial‖ (MANTOAN, 2015, 

p.13). 

Oliveira e Drago (2012) afirma que a época de grandes avanços importantes 

para as escolas inclusivas no Brasil foi ―no período compreendido entre 2005 e 

2008, tanto no que se refere à consolidação e ampliação dos serviços, quanto ao 

aumento na oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais‖ (OLIVEIRA; DRAGO, 2012, p. 352). 

Assim, a inclusão chegará a passos lentos em nossas escolas regulares. 

Então, para que ―a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam 

para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e 

que reconhece e valoriza as diferenças‖ (MANTOAN, 2015, p. 14). 
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Desse modo, pode-se afirmar ―apesar das diretrizes nacionais que apontam os 

caminhos para práticas inclusivas, há diferenças profundas na forma como os 

sistemas educacionais compreendem o significado da proposta de inclusão escolar‖ 

(OLIVEIRA; DRAGO, 2012, p. 366). Para os mesmos autores, ―a proposta de 

inclusão escolar traz implicações aos sistemas educacionais e aponta a necessidade 

de transformações abrangentes nos âmbitos político, administrativo e pedagógico‖ 

(OLIVEIRA; DRAGO, 2012, p.367). 

Nesse contexto, diversas reformulações foram realizadas nas políticas voltadas 

para o público alvo da educação especial. Elas tratam de proporcionar uma 

educação de qualidade a esta parcela tão importante da população. Assim ―a partir 

da intensificação da oferta de ensino nas escolas especiais, elas passaram a 

receber outra clientela, as crianças com dificuldades de aprendizagem‖ (BORGES; 

CAMPOS, 2018, p.81). 

Para Mantoan (2015) o ―objetivo da integração é inserir um aluno, ou um grupo 

de alunos, que já foi anteriormente excluído‖, enquanto a inclusão busca atingir uma 

diversidade escolar esquecida e marcada pelo fracasso escolar ―pois não atinge 

apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas 

todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral‖ 

(MANTOAN, 2015, p.16). 

Borges e Campos (2018) mostram que a busca por um modelo que adequasse 

a todos sem exclusão proporcionou o fim das classes especiais e 

consequentemente o surgimento das salas de aula inclusivas. O paradigma atual 

traz novos desafios, principalmente relacionados ao de ―como considerar as 

especificidades de sujeitos tão diversos em um modelo único, a sala de aula 

inclusiva‖ (BORGES; CAMPOS, 2018, p. 81).  Nesse sentido, reforçamos que ―as 

escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função 

dessas necessidades‖.(MANTOAN , 2015, 16).  

Rabelo e Kassar (2018) consideram que as tentativas de se adequar às 

políticas as escolas desenvolveram o Atendimento Educacional Especializado, mas 

os atendimentos ofertados nas Salas de Recursos multifuncionais não estão 

respondendo todas as características e necessidades dos alunos. Por meio da 

análise de políticas educacionais voltadas para pessoas com deficiências a nível 

internacional, em comparação com as legislações brasileiras, Kassar (2012) mostra 
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que estamos avançando no tocante ao acesso e permanência, porém isso só tem 

acontecido mediante muitas lutas das classes sociais envolvidas com a causa. De 

modo geral, é por força desses movimentos que políticas de educação inclusiva têm 

saído do papel. Nesse sentido, a autora reforça que a inclusão de fato em nossas 

escolas atingirá todos os alunos e não somente os com deficiência.  

Os tratados internacionais que abordam uma perspectiva inclusiva, a exemplo 

da Declaração de Salamanca (1994), retomam a importância de adequação dos 

ambientes escolares para que atendam todas as limitações que a escola deixe de 

ser um ambiente integrador e passe a ser inclusivo para todos. E que todos possam 

aprender apesar de suas dificuldades. 

De acordo com Freitas e Jacob (2019) ―pode parecer que a característica mais 

essencial da educação inclusiva seja a atenção específica à particularidade de 

determinadas crianças. Mas não há criança presente na escola sem 

particularidades‖ (FREITAS; JACOB, 2019, p.16). 

Para que todas estas transformações aconteçam se faz necessário um grande 

apoio da gestão escolar, pois passa por suas mãos a construção de uma escola 

inclusiva. Assim, ―a gestão da escola inclusiva é um desafio atual, requisitando 

formação, reflexão e atenção para a qualificação daqueles que vão liderar a 

construção de práticas pedagógicas inclusivas em nossas escolas‖. (SIMON; 

ROZEK , 2019, p. 179). A formação de todos os colaboradores e a reflexão sobre 

suas práticas levarão a mudanças significativas no contexto inclusivo. Desse modo, 

espera-se do gestor de uma escola inclusiva ―sua capacidade de gerir relações 

democráticas e participativas impactará o fluxo de ações e a profundidade do 

compromisso assumido pela comunidade educativa com novas estratégias de 

mudança‖ (SIMON; ROZEK, 2019, p. 179). A escola inclusiva contemplará a todos 

apesar de suas limitações e dentro dela não existirá espaço para segregação. 
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3. CAPÍTULO 01- A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PESRPECTIVA 

INCLUSIVA 
 

 

Este capítulo descreve os percursos dos programas e das políticas públicas 

que orientam a modalidade de Educação Especial, focando na garantia do direito à 

Educação das pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) a 

frequentarem a escola regular. De início nos ateremos às normas que atendem a 

educação inclusiva e, em seguida, às adaptações que a escola necessitou para 

fazer valer as leis que obrigavam a receber as pessoas com deficiência no ambiente 

escolar observando como se faz a educação inclusiva, com o enfoque voltado para 

as soluções que a gestão escolar teve de desenvolver para se adaptar a esta nova 

legislação que rompeu com a concepção de segregação e favoreceu a inclusão 

deste público. 

Diante disso, Mantoan (2015) levanta uma discussão sobre os novos 

paradigmas enfrentados pelas redes de ensino. Por conta disso, a escola teve de se 

democratizar abrindo suas portas para aqueles que não mereciam o conhecimento 

sistematizado e escolarização. Na visão da autora, as palavras ‗integração e 

inclusão‘ ainda são objetos de diferentes interpretações seja para os profissionais da 

educação, da saúde, da engenharia e demais áreas. No seu entendimento, o termo 

integração refere-se à colocação das pessoas com deficiências nos ambientes 

escolares, hospitais e classes especiais. Porém, a respeito da educação, a 

integração não agradou muito, pois os alunos alvos da educação especial passavam 

por uma seleção a fim de identificar os aptos a estarem nas salas regulares. E 

aqueles não aptos restavam voltar aos ambientes segregados como as classes 

especiais, escolas especiais e fundações.  

 Já o termo inclusão indica a ruptura destes espaços segregados direcionando 

todos os alunos para dentro da escola regular, ou seja todos os alvos da educação 

especial devem frequentar a escola regular mesmo sendo aptos ou não, e a escola 

deve dispor de mecanismos de acompanhamento deste aluno no sentido de diminuir 

suas limitações para que este possa progredir em seus estudos. 

 Da mesma forma, Moscardini (2017) argumenta que diminuir as limitações dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais foi pensado desde muito 
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tempo. Situação que gerou e ocasionou modificações nos sistemas de ensino. 

Dessa forma, as dificuldades que antes eram excluídas da escola passaram a ser 

objeto de adaptações. Nesse contexto, Victor et al (2017) aponta o quanto 

problemático se deu a transição dos espaços segregados que funcionavam fora da 

escola para funcionarem dentro dela e faz um paralelo com ―as produções teóricas 

se dirigiam a inserção desses alunos em espaços segregados, temos atualmente 

nos desafiado a pensar em como envolvê-los nas ações desenvolvidas e praticadas 

pela escola de ensino regular‖ (VICTOR et al, 2017, p. 23).  

Dessa forma, as pessoas com deficiências necessitavam de recursos e meios 

para participarem ativamente da vida em sociedade. E para isso se faz necessário a 

criação de políticas que contemplam a educação especial.  Segundo Torrens (2013) 

formular uma política pública é uma atividade complexa e que deve se dirigir a 

demandas latentes da sociedade. Assim, o autor considera uma política pública uma 

ação do governo frente a uma lacuna social que necessita de reparos. Dessa forma, 

o processo de escolarização e inclusão de pessoas com deficiência sucedeu no 

movimento de exclusão e integração e perdurou até a formulação de um a política 

voltada a este público chamada Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, formulada pelo MEC/ SECADI que visava o 

alcance da inclusão escolar. 

Esta política trouxe um breve histórico de como os deficientes foram inseridos 

na sociedade, para tanto o atendimento às pessoas com deficiência no Brasil 

começou com a criação dos institutos dos meninos cegos, em 1854, e com o 

instituto dos meninos surdos, em 1857 (BRASIL, 2008). Porém, mais tarde estas 

instituições mudaram de nome e foram aprimorando os serviços que prestavam as 

estas pessoas. 

A partir disso, como forma de superação destas questões, surge o modelo de 

inclusão, segundo o qual educar na perspectiva inclusiva é atender aos preceitos da 

dignidade humana, pressupondo ser inserido na escola e participar ativamente de 

suas atividades, isto é, os sistemas de ensino têm de garantir sua total efetivação 

(BRASIL, 2008). E para garantia da efetivação da dignidade humana, na visão de 

Victor (2017), deve-se olhar a criança individualmente e não apenas como parte da 

turma. Assim a autora considera que ―pensar a Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva constitui um convite feito aos profissionais da educação a 
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lançar lentes mais prospectivas sobre os estudantes‖ (VICTOR, 2017, p.22). 

Neste contexto, as políticas públicas voltadas à inclusão das pessoas com 

deficiência no ambiente escolar são tentativas de superar as dificuldades 

enfrentadas por estas pessoas, bem como uma obrigação do Estado em garantir 

formação educacional a todos os indivíduos.  Decerto que as políticas públicas para 

uma educação inclusiva são formas efetivas do Estado ―reconhecer que as 

dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de 

confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las‖ (BRASIL, 

2008, p. 01).  

Desse modo, desde a LDB/1996 que o acesso e permanência vêm expressos 

em um texto de Lei. Nesse sentido, buscaremos refletir como as escolas regulares 

vêm se adequando a estas novas realidades. Inserir estas pessoas significou mudar, 

reformular e rever o padrão. Neste contexto a Declaração de Salamanca traz 

sugestões aos Estados de como deve ser uma escola inclusiva e com tais 

adequações, evidenciando a mudança no padrão tradicional, assim as ―escolas 

inclusivas provêm um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades 

e participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por parte 

dos professores e dos profissionais na escola, mas também por parte dos colegas‖ 

(UNESCO, 1994, p. 05) 

Posteriormente, serão discutidas as principais políticas de educação inclusiva a 

partir do levantamento bibliográfico no período de 2005 a 2019, visando 

compreender de modo geral como se deu a criação das Leis e políticas para a 

inclusão das pessoas com deficiências nos espaços escolares. Em seguida, 

veremos como estas mudanças estão sendo implantadas nas escolas regulares  por 

meio da literatura que aborda este tema.  O fato é que todas estas novas políticas e 

programas nos ajudarão a entender como a inclusão acontece no ambiente das 

Salas de Recursos Multifuncionais, um importante programa que tem atuado como 

pano de fundo para o processo de inclusão nas escolas brasileiras. 

3.1 Os caminhos da Educação Inclusiva 

 

Muitos paradigmas tiveram de ser quebrados para chegar-se ao atual modelo 

de políticas públicas destinadas a assistir a modalidade de Educação Especial no 

Brasil. Este progresso deu-se de fato por conta da necessidade de inserção das 
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pessoas com deficiência nas atividades sociais, tais como a educação, cultura, 

transporte, saúde e dentre outras. Estas questões que partiram do modelo 

segregacionista, onde as pessoas com deficiência ficavam reclusas dentro de casa, 

agora nos colocam desafios relacionados à nossa capacidade de incluir nas 

diferentes esferas sociais.  Se antes as pessoas com deficiência eram excluídas do 

acesso de atividades escolares, de lazer, cultura, mobilidade, entre outras, agora 

felizmente esse quadro de exclusão legitimada tem sido cada vez mais recusado. O 

caminho que se percorreu até alcançar a inclusão escolar foi longo e as conquistas 

até aqui garantidas se deram por meio de muita mobilização (MILANESE, 2012).  

Milanese (2012) considera que a partir de movimentos de simpatizantes e 

engajados com o processo de escolarização e inclusão das pessoas com 

deficiência, surgiram instituições destinadas ao atendimento deste público 

específico. Como resultados mais proeminentes dos movimentos pela luta para uma 

escolarização das pessoas com deficiências têm-se a chamada Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), criada no Rio de Janeiro em 1954, e a 

Fundação Pestalozzi criada por um casal em 1925. Essas instituições sociais se 

caracterizaram como um marco na história da educação inclusiva no Brasil 

(KASSAR, 2011), pois a partir delas pode-se assistir, de fato, a inclusão das 

pessoas com deficiência em espaços exclusivos destinados à sua escolarização. 

Segundo Milanese (2012) argumenta que desde a vinda da Família Real para 

o Brasil tem se criado as casas para atender as pessoas com necessidades 

especiais daquela época tais como: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), 

sendo mais tarde chamado de Instituto Benjamin Constant (IBC) e o Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos (ISM) (1857), com denominação mudada posteriormente 

para Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), ambas situadas no estado 

do Rio de Janeiro. Porém a autora defende que apesar destes movimentos em prol 

da educação especial para pessoas com deficiências, existirem desde a vinda da 

Família Real, apenas em meados da década de 90 que as ações do Estado em prol 

público alvo da educação especial passaram a favorecer uma perspectiva inclusiva. 

No sentido de garantir principalmente o direito a escolarização. 

Sob essa perspectiva, Kassar (2011) pontua que durante toda a história da 

educação prevaleceram políticas e práticas de separar os fracos dos fortes, e, de 

maneira particular, a educação especial também adotou o princípio da separação, 

em que as pessoas com deficiência eram tidas como as que não possuíam 
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capacidade de acompanhar as atividades regulares e mereciam está em escolas 

especiais. Por outro lado, embora no senso comum possa ainda ter algum resquício 

desse pensamento, é fato que a sociedade mudou seu entendimento e as políticas 

voltadas para o público da educação especial se aperfeiçoaram. 

No contexto internacional, a UNESCO elabora um documento durante a 

Conferência Mundial de Educação Especial (1994), chamado de declaração de 

Salamanca, que aborda a necessidade dos países olharem para as pessoas com 

deficiência a fim de se criarem políticas públicas que promovam a inclusão e 

diminuam suas limitações para que elas possam desempenhar um papel critico e 

atuante na sociedade. 

Desse modo, Kassar (2011) aponta em seu estudo que caminhos as pessoas 

com deficiências percorreram até se iniciar as primeiras políticas públicas voltadas 

exclusivamente para atender suas necessidades que, até então, eram invisíveis. Ela 

traz todo um aparato de lutas sociais que ganhara força no século XX no qual 

buscava o direito à Educação para atender essas pessoas que eram esquecidas 

pelos poderes públicos. A autora comenta sobre a existência de espaços 

segregados que existiam e funcionavam como depósitos destas pessoas que eram 

vistas como ‗especiais‘, ‗retardados‘, ‗anormais‘, ‗excepcionais‘. É bom que se diga 

que a vida das pessoas com deficiências se resume a hospitais, casas de apoio, 

casas especiais, entre outros espaços de mesma natureza.  

Vale reforçar que para acabar com a realidade de segregação das pessoas 

com deficiência, passaram a existir casas com a capacidade de oferecer educação e 

meios que trabalhasse a integração à sociedade, como as já citadas Fundações 

Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que muito 

contribuíram para a escolarização das pessoas com deficiência.  

A adequação dos espaços segregados e com escassas escolas públicas no 

país, durante a primeira metade do século XX, pais e profissionais de pessoas com 

deficiências passaram a se organizar e formar instituições privadas de atendimento 

especializado. Essas instituições acabaram ocupando um lugar de destaque na 

Educação Especial brasileira, chegando a confundir-se com o próprio atendimento 

público, aos olhos da população, pela gratuidade de alguns serviços (KASSAR, 

2011, p.67). 

No ambiente escolar a necessidade de que exista uma política inclusiva ganha 

força a partir da contribuição de muitas entidades e que hoje montam a história da 
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educação inclusiva no país, passou por concepções que foram superadas a medida 

que  as principais necessidades das pessoas com deficiência aumentavam. Sob 

essa perspectiva Guebert (2007) também explana acerca dos caminhos percorridos 

pela educação inclusiva no Brasil, passando pela concepção de segregação, 

concepção assistencialista, a concepção interativa adaptadora ao atual modelo de 

concepção inclusiva transformadora. Desse modo, no modelo de segregação as 

pessoas com deficiências eram escondidas e presas em suas casas.  

Por outro lado, na concepção assistencialista essas pessoas passaram a ter 

direitos ao tratamento de suas mazelas em instituições como em hospitais e a 

cuidados como terapias. Posteriormente, verifica-se uma mudança na concepção 

assistencialista para interativa adaptadora que prevê a frequência das pessoas com 

deficiência a espaços escolares especiais. Esses espaços especiais eram escolas 

construídas para atender esse segmento da população. Embora eles integrassem as 

pessoas com deficiência nas escolas regulares, mas não era garantia de 

aprendizagem e nem adaptação, logo as limitações deste público não eram levadas 

em consideração. Situação que ocasionava a volta destas pessoas para as escolas 

especiais. Da mesma maneira que a concepção integradora preocupava inserir as 

pessoas com necessidades educativas especiais nos ambientes em que eles eram 

excluídos, mas por outro lado, estes locais não tinham condições de recebê-los. 

Dessa forma, na integração ―as pessoas com necessidades especiais devem 

adaptar-se à sociedade, pois não há nenhum tipo de adequação no mecanismo de 

acessibilidade educacional, física, social e cultural‖ (GUEBERT, 2007 p. 71). 

 Com vistas a proporcionar maiores condições para o exercício pleno do direito 

à escolarização das pessoas com deficiência, conforme Rahme et al (2019), surge o 

modelo de concepção inclusiva. Esse modelo veio com a finalidade de possibilitar 

condições de acesso e permanência nos ambientes escolares e em outras 

atividades tais como: esporte, transporte, lazer, moradia e entre outros. E para 

Rahme et al (2019) constitui uma demanda desafiadora na medida em que a 

educação inclusiva não abrange apenas a escola e sim, todos os espaços sociais. A 

tarefa de mudar para o paradigma da inclusão requer mais que políticas públicas, é 

necessário que haja mudança de comportamento no sentido de acolher o público 

alvo da educação especial por parte das pessoas. Para as autoras, o principal 

desafio das escolas inclusivas se faz em ―viver juntos e com as próprias marcas da 

desigualdade presentes na educação brasileira‖ (RAHME, 2019, p. 06).  A 
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dificuldade será tornar a escola que excluía este público em um espaço que 

promova a inclusão escolar. 

Mas afinal, o que é inclusão? Dentre a infinidade de termos historicamente 

usados para se referir às pessoas com deficiência, este é o mais correto? Sobre 

essa discussão, Mendes (2017) afirma que o termo ‗inclusão‘ não deve ser usado 

sozinho, pois possui muitos significados e pode confundir o leitor. A autora sugere 

que ao se referir às pessoas com deficiências no ambiente escolar o termo deverá 

vir acompanhado de, por exemplo, ‗sala de aula inclusiva‘ ou ‗escola inclusiva‘. 

Borges e Campos (2018) argumenta que a chegada da inclusão nas escolas, 

que foi objeto da troca do paradigma da integração para o da inclusão, gerou 

enormes desafios para os sistemas de ensino, aos quais tiveram de repensar em 

formação, recursos, currículo para atender as novas demandas. Na visão do autor, 

―embora as leis do país sejam avançadas em relação ao tema, a educação de 

qualidade tem sido um entrave. Desse modo, a garantia de acesso não garante aos 

alunos com deficiência, a aprendizagem de fato‖ (BORGES; CAMPOS, 2018, p.03). 

Conforme Batista e Silva (2015), a principal mudança temática da educação 

inclusiva foi o fato de ter-se inserido aos alunos com deficiência na escola regular. 

Constitui-se como um marco na geração de políticas públicas para estas pessoas 

com necessidades educacionais especiais. O autor apresenta um estudo de campo 

que trata das práticas pedagógicas que funcionaram em relação ao atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, partindo de uma 

análise das práticas pedagógicas inovadoras para a atuação dos professores com 

os alunos com necessidades educacionais especiais que se originam da formação 

continuada, do compartilhamento e da reflexão do trabalho realizado em diversas 

realidades do Atendimento Educacional Especializado. Neste sentido, os autores 

destacam que é importante manter em ―diálogo o conhecimento acadêmico 

associado à pesquisa e a vida cotidiana das escolas, assim como a busca por tornar 

os desafios associados ao ‗desconhecimento‘ percebido diante dos fenômenos da 

inclusão escolar em oportunidade criadora‖ (BATISTA; SILVA, 2015, p.42). 

Desta forma, para ajudar no desbravamento sobre a educação inclusiva, os 

autores Batista e Silva (2015) se debruçaram em observar as reuniões semanais de 

um grupo de professores de Porto Alegre. A pesquisa de campo consistia em uma 

observação participante das reuniões semanais de professores e posterior análise 

documental das atas destas reuniões no período de um ano. Esses professores da 
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educação básica tentavam inovar na problemática da educação especial e eram 

guiados por três palavras: inovação, cotidiano e necessidade. Nesse sentido, a 

realidade desta região foi mudada mediante a união destes profissionais que 

buscavam refletir suas práticas e alcançar resultados melhores juntamente com seus 

alunos. A partir dos achados da pesquisa, os autores afirmam a importância de 

planejar, refletir e (re) planejar quando se trata dos sujeitos da educação inclusiva, 

além da necessidade de uma equipe de multiprofissionais para lidar com as diversas 

necessidades especiais. 

Dessa forma, pode-se perceber que para atuar com o público diverso da 

Educação Especial é necessário uma diversidade de profissionais das mais diversas 

áreas tais como: psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas e entre outros. Estes profissionais auxiliariam o 

trabalho da escola com o processo de escolarização destes indivíduos. De alguma 

maneira isso tem sido incorporado nas ações voltadas para a educação inclusiva. 

Como vimos, a própria sociedade civil organizada tem sido uma força de 

mudança legislativa nesse quesito. Ao fazer uma análise comparativa das principais 

legislações que tratam da Educação Especial, Brizolla (2015) nos ajuda a entender 

que já ocorreram mudanças significativas, principalmente quanto à oferta, ou seja, 

passou-se a garantir o direito de matrícula destas pessoas na escola regular. As 

mudanças legais possibilitaram o Ministério da Educação (MEC), especificamente 

desde o ano de 2001, lançar resoluções, portarias, decretos e notas técnicas que 

visam atender a concepção da educação inclusiva.  Elas obrigaram as escolas do 

país a reformularem suas concepções e práticas pedagógicas, a fim de atender a 

educação inclusiva, situação que tem causado uma ―movimentação de 

pesquisadores, gestores e profissionais da educação [que – grifo nosso] vêm 

empreendendo para que muitos desafios sejam minimizados e os alunos usufruam o 

direito de aprender‖ (VICTOR et al, 2017, p.20). 

 Logo, a instituição escolar tem se esforçado em fazer sua parte no âmbito das 

políticas de inclusão, embora saibamos não ser uma tarefa simples desenvolver 

processos educacionais específicos a esse novo público.  As legislações trouxeram 

termos novos que causam estranheza e muitas polêmicas e diversas interpretações. 

No espaço escolar, os alunos com necessidades educacionais especiais encontram-

se inseridos, mas para desenvolver o projeto escolar como um todo, diminuir suas 

limitações educacionais e, em alguns casos, até mesmo de acessibilidade é preciso 
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muito investimento financeiro e de recursos humanos. Neste contexto, as ações da 

Educação Especial requerem novos serviços oferecidos pelo AEE das escolas e um 

deles é o desenvolvimento de espaços únicos como as Salas de Recursos 

Multifuncionais (VICTOR et al, 2017). 

Na concepção de Brizolla (2015) a escola passou a ser desafiada a enfrentar 

estas questões referentes à inclusão de todos os que necessitam, sejam deficientes 

ou não. Diz ele, ―tendo como desafio o desenvolvimento de ações que se defrontam 

com um grande problema estrutural: a escola não é, pela sua história, valores e 

práticas, uma estrutura inclusiva e ela mesma foi criadora de exclusão‖ (BRIZOLLA, 

2015, p.35). 

Nesse contexto, os programas voltados para a modalidade de educação 

especial são um grande passo para tornar a educação em inclusiva, logo a inclusão 

não abrange somente as pessoas com deficiência e sim todos que são excluídos por 

não acompanhar, ou não se incluir no padrão estipulado pela cultura em geral. É 

necessário incluir a todos que fazem parte da comunidade escolar e as salas de 

recursos têm por metas ampliar as perspectivas de sucesso escolar para aqueles 

estudantes que apresentam bastantes limitações para acompanhar o currículo atual. 

As Salas de Recursos Multifuncionais perpassam todos os níveis e modalidades 

podendo o educando matriculado frequentar pelo tempo que assim desejar. 

Nesse sentido, Corrêa (2012) reforça essa temática quando fala sobre a origem 

das salas de recursos multifuncionais que são locais que tem todo um aparato de 

recursos para atender as diversas necessidades educacionais dos alunos com 

deficiência, a grande diferença existente entre ela e as instituições especiais é que 

esta sala está inserida dentro da escola regular.  O mesmo autor afirma que as salas 

de recursos existem desde a década de 1970, muito embora denominada com 

outras nomenclaturas, e tem sido alvo de estudos por sua relevância para a 

modalidade de Educação Especial. 

Diante disso, Souza et al (2017) fez um estudo em que analisava o aumento do 

número de matrículas de pessoas com deficiência nas escolas regulares, foram 

necessários a abertura de espaços para garantia de equiparação com os demais 

alunos. Estes educandos deveriam frequentar o AEE que é realizado nas Salas de 

Recursos Multifuncionais. 

 Como se vê, todas as Leis, Decretos e demais políticas públicas para a 

educação especial vêm transformando a realidade das escolas. É certo que essa 
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realidade já melhorou muito, pois significou uma mudança de paradigma na vida de 

quem antes era escondido da sociedade, a quem antes era tudo proibido, ou seja, 

os indivíduos com alguma deficiência.  

 A seguir analisaremos os principais dispositivos legais que estão voltados para 

a população alvo da educação especial, algo que nos ajudará a pensar 

principalmente os atendidos nas salas de recursos multifuncionais no próximo 

capítulo. Conhecer cada legislação ajudará a entender o que temos e que 

precisamos para garantir de fato o modelo de educação inclusiva. No próximo 

tópico, conheceremos as principais normas que regem e sustentam a escola como 

um ambiente inclusivo. 

 

3.2 Mudanças legislativas para escola Inclusiva no Brasil 
 

 O processo de transformação educacional para uma educação inclusiva no 

Brasil passou por diversas modificações ao longo dos tempos. Sendo assim, uma 

primeira observação importante é que durante este tempo as legislações se 

adequaram as necessidades das pessoas com deficiência. A declaração de 

Salamanca sugere que os países tenham um marco regulatório que seja capaz de 

―reconhecer o princípio de igualdade de oportunidades para crianças, jovens e 

adultos com deficiências na educação primária, secundária e terciária, sempre que 

possível em ambientes integrados‖ (UNESCO, 1994, p. 07).  

Podemos afirmar que o Brasil desde a LDB/1961 traz expresso a educação 

para os excepcionais, o que mais tarde por questões de reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana, o termo foi mudado para pessoa com deficiência. 

Dessa forma, as leis básicas que se referem à modalidade de Educação 

Especial no contexto da inclusão, se encontram a Constituição Federal de 1988, 

quando garante o acesso e permanência nas salas regulares; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, quando dispõe sobre o AEE e a 

Educação Especial; o Decreto nº 7.611/11, o qual dispõe sobre a Educação 

Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências; o 

Decreto nº 5.296/2005, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida 

e dá outras providências; a Lei Brasileira da Inclusão nº 13.146/2015, Lei Federal nº 

10.436/2002 dispõe sobre a língua brasileira de sinais e dá outras providências; Lei 
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nº 10.845/2004 no qual institui o programa de complementação ao AEE às pessoas 

com deficiência, e dá outras providências. 

De maneira específica, há outros documentos a nível nacional e estadual que 

também contribuem para inclusão e regulamentação das Salas de Recursos 

Multifuncionais são eles: Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, no 

qual institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e as 

Diretrizes Operacionais para as Salas de Recursos Multifuncionais, que é um 

documento organizado pela Secretaria de Educação do Piauí.   

Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial para a Educação 

Básica (DNEEB) é importante que todos da comunidade escolar e familiares 

participem do processo de Inclusão, isso vem desde 2001 quando este documento 

foi lançado pelo governo federal. Esse foi um documento que veio normatizar os 

artigos que tratam da Educação Especial, regulando essa modalidade em todo o 

território brasileiro (BRASIL, 2001). 

Nessa perspectiva, a Lei Brasileira da Inclusão nº 13.145/2015 considera a 

pessoa com deficiência como disposto em seu Art 2º àqueles que têm impedimento 

em longo prazo seja de ―natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas‖ (BRASIL, 2015 

p. 01). 

As referidas normas foram destacadas por se tratarem dos direitos 

educacionais das pessoas com deficiência, claro que poderão está sujeitas a  

transformações  na medida em que houver novas demandas sociais. Dentre as 

modificações mais evidentes estão: a garantia do acesso e permanência, 

acessibilidade, o programa que ofereceu as Salas de Recursos Multifuncionais e, 

além da própria LDB/1996 no qual seus artigos 58, 59 e 60 tratam da modalidade de 

Educação Especial e de como se realiza o atendimento deste público nos sistemas 

educacionais. 

Para as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial para a Educação 

Básica (DNEEB) ao longo dos anos a escola não deixa de ser uma das 

responsáveis por aumentar o preconceito para com as pessoas com deficiências, 

logo em uma dada época destinava professores para ensinar os ‗especiais‘ em casa. 

Assim explica porque não existia formação de profissionais da educação que 

pudessem trabalhar com estas demandas, já que estavam fora da escola. (BRASIL, 
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2001). 

Esta norma destaca que o processo de inserir as pessoas com deficiência no 

ambiente escolar deu-se por meio do movimento de integração parcial, no qual o 

estudante com deficiência deveria adaptar-se à escola e caso não conseguisse seria 

destinado às escolas especiais, e já aqueles alunos que acompanhavam as turmas 

e se adaptavam eram beneficiados com a integração total. Nesse sentido, os alunos 

eram classificados em aptos e não aptos, logo os termos integração parcial 

direcionava-se aqueles estudantes que tinham mais dificuldades de acompanhar as 

atividades da escola regular. E a integração total relacionava-se a aqueles que se 

adaptavam a escola regular apesar de suas muitas limitações.  

A Declaração de Salamanca orienta que os estabelecimentos de ensino devem 

entender ―as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a 

aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar 

a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do 

processo de aprendizagem‖ (UNESCO, 1994, p.04). 

  Ainda sobre essa concepção, aborda que documentos estão sendo estudados 

pelo governo com o objetivo de dar respostas às demandas sociais das pessoas 

com necessidades especiais, que durante muitos anos não teve seus direitos 

reconhecidos. No texto dessas diretrizes constam que devem existem normas que 

possam garantir a dignidade da pessoa humana. Vale dizer que esse avanço é fruto 

da mudança de mentalidade da sociedade como um todo em relação às pessoas 

com deficiência. (BRASIL, 2001). 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial para a Educação Básica 

(DNEEB) chamam atenção para a questão da exclusão das pessoas que são 

taxadas de improdutivas, já que a escola visa à preparação para o trabalho. Em 

conformidade com a LDB de 1996 este documento mostra como os sistemas de 

ensino devem se adequar para construir um ambiente inclusivo, para isso traz três 

âmbitos de trabalho primordiais, são eles: político, técnico-científico, pedagógico e 

administrativo (BRASIL, 1996). 

O documento pontua que a Inclusão deve ser o objetivo da gestão 

democrática, logo requer uma reestruturação no sistema educacional como todo,  

tanto na forma de metodologias adotadas, como também de recursos destinados a  

essa modalidade educacional.  Isto é, a escola regular deve se modificar, inclusive 

no que diz respeito ao fazer pedagógico, as avaliações, a prática dos educadores, e 
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principalmente ao currículo (BRASIL, 2001). Pantaleão (2017) reforça a necessidade 

das escolas se adequarem as políticas de inclusão, de modo a ―assegurar que os 

estudantes público-alvo da Educação Especial tenham seu direito a escolarização 

respeitado. No entanto, as legislações ainda continuam a prever um atendimento 

especializado substitutivo ao ensino regular‖ (PANTALEÃO, 2017, p. 87). 

 Nessa direção as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial para a 

Educação Básica (DNEEB), por exemplo, prevê que os estabelecimentos de ensino 

devem se munir de profissionais especializados para o melhor atendimento dos 

educandos com necessidades educacionais especiais, para isto ela poderá contar 

com parcerias públicas ou privadas. É nesse contexto que entra em cena a sala de 

recursos que nela se fará com que aconteça a inclusão educacional, logo ela tem 

como finalidade complementar ou suplementar as aprendizagens destes alunos. 

Nessa perspectiva, estão inseridos nestes processos os alunos com necessidades 

cognitivas que antes do movimento inclusivo eram excluídos do processo de 

escolarização (BRASIL, 2001).  Dessa forma, os estudantes que eram excluídos da 

escola por não acompanhar ou por não se adaptar a realidade da escola regular, 

assim eram gerados um quadro de atrasos, repetência e desistência da escola. A 

fim de sanar o problema da distorção idade-série os documentos legais dispõem 

outras formas de avaliar o estudante alvo da educação especial de modo a conceder 

o prosseguimento nos seus estudos.  

Com base nisso, o termo ―terminalidade específica‖ refere-se à certificação da 

conclusão do curso, em que é levado em consideração o desenvolvimento 

educacional do aluno em suas totalidades – pautada nas habilidades e 

competências que o educando desenvolveu em seu tempo escolar, sendo de 

responsabilidade da equipe pedagógica escolar (BRASIL, 2001). É por meio desta 

análise que se verifica que os alunos se encontram em condições de concluir o 

ensino fundamental e ser direcionado a EJA, ou ao ensino médio profissionalizante. 

Por outro lado, a Declaração de Salamanca prega que os sistemas de ensino 

implantem ―uma pedagogia centrada na criança é benéfica a todos os estudantes e, 

consequentemente, à sociedade como um todo. A experiência tem demonstrado que 

tal pedagogia pode consideravelmente reduzir a taxa de desistência e repetência 

escolar‖ (UNESCO, 1994, p.04). Assim as escolas teriam uma possibilidade além da 

terminalidade específica para avaliar seus estudantes. 

Já a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, traz este mesmo 
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termo, mas faz uma ressalva em que o aluno após esgotadas todas as 

possibilidades e quando ele não avança, por meio deste dispositivo a escola mapeia 

as habilidades e competências deste educando colocando descrito em um 

encaminhamento para a EJA ou para a educação profissional. Para a Declaração de 

Salamanca ―cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável 

pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de 

professores individualmente‖ (UNESCO, 1994, p. 10). 

As políticas nacionais para as escolas inclusivas também beneficiavam o 

nordeste, em especial no Piauí, que lançou uma norma que acompanhavam as 

políticas nacionais do Atendimento Educacional Especializado. Dessa forma, o 

estado do Piauí buscou por meio de diretrizes ampliar o acesso e a permanência 

dos educandos proporcionando escolas inclusivas. 

[...] recomendar estratégias metodológicas para professores da 
SRM‟s e outros profissionais envolvidos do AEE no sentido de 
promover a aprendizagem com garantia de acessibilidade aos 
conteúdos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
promovendo, de fato, a inclusão educacional, além de 
disponibilizar aos gestores escolares orientações sobre a 
estrutura e a dinâmica de um atendimento educacional 
inclusivo com qualidade que possibilite a superação das 
dificuldades de aprendizagem.(PIAUÍ, 2017, p. 17). 

 

Nesse sentido, em 2017 foi regulamentada a diretrizes que orientam e regulam 

as SRM no estado do Piauí. Nesse sentido, o documento que tem como título 

‗Diretrizes Operacionais para as Salas de Recursos Multifuncionais‘ organizados 

pela Gerência de Educação Especial- GEE/ UNEA-SEDUC/PI afirma está de acordo 

com a atual Política de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais do país, 

reconhecendo o AEE como serviço de apoio que destina-se a educandos para 

apoiar a organização e oferta  de escolarização aos estudantes com deficiência, 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades e Superdotação que estão 

matriculados na rede regular do estado (PIAUÍ, 2017). Este documento afirma estar 

em consonância com a atual política nacional de inclusão e acrescenta os alunos 

com Autismo nesse rol. 

 Mas ainda falta a formação técnica adequada para os profissionais de a 

educação lidarem com os educandos da educação especial ainda é um percalço a 

ser superado. Dessa forma, está exposto na Declaração de Salamanca que ―Escolas 

especiais podem servir como centro de treinamento e de recurso para os 
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profissionais das escolas regulares‖ (UNESCO, 1994, p.05). Para Guebert (2007), a 

preocupação com a educação especial começou na Europa no século XX com a 

constante preocupação com a medicalização destas pessoas, assim iniciou-se a 

―proliferação de escolas especiais e a consequente necessidade de discutir-se sobre 

o status educacional oferecido por elas‖ (GUEBERT, 2007, p. 29).  

De acordo com Rabelo (2016) o marco da inclusão no Brasil foi o ano de 2003 

com o lançamento de programas de Educação Inclusiva que visavam diminuir as 

limitações encontradas pelas pessoas com necessidades especiais ao se 

matricularem nas escolas regulares. Esses programas tratavam, por exemplo, de 

livros didáticos em Braille e tradutores da Língua Brasileira de Sinais, acessibilidade 

no transporte escolar, entre outras ações. Neste sentido, as novas demandas em 

favor da inclusão e de um direito à diversidade levaram ao governo lançar diversos 

outros programas de apoio à inclusão de crianças e jovens na educação básica. A 

partir de então, ações de amparo à inclusão passaram a ser o foco e programas de 

governo, dentre eles destaca-se o programa de implantação das salas de recursos 

multifuncionais.  

Sobre estes programas de governo, Bueno (2016) destaca os programas e 

suas finalidades, quanto aos programas estão: escola acessível, transporte 

acessível, educação superior, Salas de Recursos Multifuncional e o livro acessível 

estes tem a finalidade de apoio ao aluno. Já quando se trata da formação docente o 

destaque vai para os seguintes programas: centro de formação de recursos, 

educação inclusiva: direito à diversidade, formação continuada de professores na 

EE. Quanto aos resultados do trabalho realizado em prol da inclusão destaca-se o 

Prêmio experiências educacionais inclusivas, Beneficiário da prestação continuada 

da escola - (BPC). 

Contudo todo este processo, o funcionamento de tais programas gerou uma 

série de questionamentos por parte dos profissionais que se viam sem suporte para 

atuar com a diversidade que estava começando a chegar às escolas regulares, ao 

passo que segundo Bueno (2016) são programas nacionais motivo pelo qual não 

abarcavam todas as escolas brasileiras, logo que muitas ficavam sem acesso a 

nenhum deles. Nesse contexto a Declaração de Salamanca já previa a distribuição 

desigual destes programas quando ―a vasta maioria de alunos com necessidades 

especiais, especialmente nas áreas rurais, é consequentemente, desprovida de 

serviços‖ (UNESCO, 1994, p.06). 
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Neste cenário, ainda existem escolas sem o suporte adequado e pessoas sem 

saber como lidar com tais situações no sentido de diminuir as limitações do público 

da educação especial. Conforme Bueno (2016) ―não houve qualquer outro documento 

que normatizasse outras ações didático/curriculares para a inclusão do alunado da 

educação especial nas classes regulares de ensino‖ (BUENO, 2016, p.80). Desse 

modo, a Declaração de Salamanca compreende que o ―planejamento educacional 

da parte dos governos, portanto, deveria ser concentrado em educação para todas 

as pessoas, em todas as regiões do país e em todas as condições econômicas, 

através de escolas públicas e privadas (UNESCO, 1994, p 06). 

Nesse contexto, um importante divisor de águas foi a garantia do acesso dos 

alunos com deficiência nas salas regulares dentro da escola. Desde então, houve a 

necessidade de garantir aparatos metodológicos, recursos financeiros e pessoais 

para trabalhar e garantir a aprendizagem deste novo público. A população alvo da 

educação especial passou a ser objeto de normas, programas que atendessem seus 

principais anseios. Neste sentido, Rahme et al (2019) reflete sobre o processo de 

transição dos alunos com deficiências para as escolas regulares o que ocasionará 

muitas mudanças.  

presença desses alunos se torna crescente nas escolas comuns, 
emerge uma série de indagações sobre a acessibilidade das 
escolas, os processos de aprendizagem, a estruturação curricular 
e as avaliações, a didática, a gestão escolar e os suportes 
especializados a serem disponibilizados (RAHME et al, 2019 p. 
04). 

 

Dessa maneira, a Declaração de Salamanca pontua que ―existem milhões de 

adultos com deficiências e sem acesso sequer aos rudimentos de uma educação 

básica, justamente porque no passado uma quantidade relativamente pequena de 

crianças com deficiências obteve acesso à educação‖ (UNESCO, 1994, p 06). 

Conforme Baptista (2018) apesar da dificuldade em se implantar políticas que 

beneficie os alvos da educação especial os indicadores que evidenciam o aumento 

das matrículas na rede regular. Por conta disso, se faz necessário a oferta de 

serviços de apoio especializado para estes educandos, pois ofertar os serviços 

separados produz alto custo para o estado, e desse modo,  a oferta de serviços 

como psicopedagogos, psicólogos, e terapeuta ocupacionais em núcleos de apoio 

as escolas e que atendem a todos os alvos da educação especial de uma região 

traria menos custo à nação. Desta forma, a Declaração de Salamanca concorda que 
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―o apoio externo do pessoal de recurso de várias agências, departamentos e 

instituições, tais como professor-consultor, psicólogos escolares, fonoaudiólogos e 

terapeutas ocupacionais, etc.., deveria ser coordenado em nível local‖ (UNESCO, 

1994, p. 12). 

Neste sentido, a captação de recursos a serem destinados ao fomento da 

educação especial seria na visão da declaração ―compromisso político é necessário, 

tanto a nível nacional como comunitário. Para que se obtenha recursos adicionais e 

para que se reempregue os recursos já existentes‖ (UNESCO, 1994, 15). O mesmo 

documento afirma que para que isso aconteça é necessário ―o desenvolvimento de 

escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma grande variedade de alunos em 

ambas as áreas rurais e urbanas requer a articulação de uma política clara e forte de 

inclusão junto com provisão financeira adequada‖ (UNESCO, 1994, p. 08). Mas por 

outro lado, se estes recursos financeiros não forem empregados buscando a 

qualidade e poderá ocasionar ―mudanças nas políticas e prioridades podem acabar 

sendo ineficientes a menos que um mínimo de recursos requeridos seja 

providenciado‖ (UNESCO, 1994, p. 15). 

 Além do mais, Baptista (2018) aponta que quanto mais as políticas beneficiem 

cada vez mais indivíduos, mais eficaz será sua aceitação. Por outro lado, a 

Declaração de Salamanca orienta estas normas atinjam cada vez o número maior 

de pessoas deve acontecer ―o desenvolvimento de escolas inclusivas como o modo 

mais efetivo de atingir a educação para todos deve ser reconhecido como uma 

política governamental chave e dado o devido privilégio na pauta de 

desenvolvimento da nação‖ (UNESCO, 1994, p.15). 

Por essa razão, Guebert (2007) afirma que para a transição destes  programas e 

políticas para que cheguem até o ambiente escolar é preciso que ―a escola deva 

enfatizar a interação entre individualidade e sociabilidade‖ (GUEBERT, 2007, p. 21), 

logo antes de todo este processo necessita de uma reflexão dos teóricos filósofos 

para que antes que se implante um política de qualidade exista um embasamento 

intelectual. A Declaração de Salamanca coloca os papéis das universidades em 

benefício da educação inclusiva quando afirma 

Universidades possuem um papel majoritário no sentido de 
aconselhamento no processo de desenvolvimento da educação 
especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, 
preparação de formadores de professores e desenvolvimento de 
programas e materiais de treinamento (UNESCO, 1994, p. 11). 
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Da mesma forma que as universidades, a mídia também tem papel na 

ampliação das políticas e programas que atuam fazendo uma ponte de forma a 

auxiliar a chegada destas políticas até o publico alvo ―A mídia deveria acostumar-se 

a informar o público a respeito de novas abordagens em educação, particularmente 

no que diz respeito à provisão em educação especial nas escolas regulares, através 

da popularização de exemplos de boas práticas e experiências bem-sucedidas‖ 

(UNESCO, 1994, p 15). 

De certa forma, se faz necessário a ajuda de todos os campos para a obtenção 

de uma educação inclusiva, assim ―o movimento inclusivo produz reordenamentos 

importantes na configuração da educação no país, ainda que limitações 

significativas em termos da vida intra escolar sejam recorrentemente relatadas pela 

literatura educacional‖ (RAHME et al, 2019, p. 03). Ao passo que dentro do ambiente 

escolar ainda existe resquícios do paradigma da integração e reorganizar esta 

estrutura de modo a favorecer a inclusão escolar de todos e a grande questão a ser 

respondida pelas comunidades escolares.  

 Nesta lógica, o processo de reordenamento escolar com a finalidade de 

acabar com as limitações dos educandos com necessidades educacionais especiais 

passa pela grande gama de programas e políticas inclusivos a funcionarem dentro 

da escola e neste meio se destaca o programa das Salas de Recursos 

Multifuncionais, as quais trazem em sua essência a capacidade de favorecer a 

inclusão de pessoas com deficiência. O seu papel na inclusão escolar é objeto de 

estudo do próximo capítulo. 

4. CAPÍTULO 02 – VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
 

Esta sessão busca analisar as motivações e os processos de implantação das 

Salas de Recursos Multifuncionais, que foram criadas a partir das políticas de 

inclusão, iniciadas com diversos programas que atendiam o público alvo da 

modalidade de educação especial. Pretende-se ainda apresentar as vantagens e 

desvantagens das SRM´s, bem como detalhar as iniciativas que permitiram o 

programa de implantação das SRM´s se popularizar no Brasil a partir do Governo 

Lula (PAGNEZ; BISSOLI, 2016). 

Para Macena et al (2018) após o aumento dos índices de fracasso escolar que 
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deu-se com a implantação da concepção de integração das pessoas com 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, veio a tona a 

incompetência da escola em atender o público alvo da educação especial com 

problemas mais  graves. Por conta disso, elevou-se o sucesso das instituições 

filantrópicas as quais prestavam serviços de qualidade no atendimento destas 

pessoas. Neste sentido, o Estado viu-se pressionado a oferecer educação de 

qualidade apesar da gravidade das limitações dos alunos. Assim, destaca-se o 

programa de implantação das salas de recursos multifuncionais como aposta para 

que funcionem em solo escolar as políticas de inclusão. Que foi implantado a partir 

da publicação da portaria normativa nº- 13, de 24 de abril de 2007 ao qual dispõe 

sobre a criação do programa de implantação das SRM‘ s. 

Art. 1º Criar o Programa de Implantação de Salas de Recursos 
Multifuncionais com o objetivo de apoiar os sistemas públicos de 
ensino na organização e oferta do atendimento educacional 
especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de 
inclusão educacional nas classes comuns de ensino. 

 

Por outro lado Kassar et al (2018) mostra o resultado de se pressionar os 

estados afim de se ampliarem  as escolas regulares que possam atender a todos, 

apesar de suas limitações educacionais. Nesse sentido, as ações do Estado ―cujos 

resultados podem ser aferidos na crescente matrícula de alunos nas escolas 

comuns e na ampliação das salas de recursos‖ (KASSAR et al, 2018, p. 309). Esta 

ampliação representou o resultado ocasionado pela mudança do paradigma da 

integração para a inclusão, logo na integração não existia preocupação com o 

ensino aprendizagem dos alunos o foco era inseri-los nas escolas regulares. E 

quanto ao paradigma da inclusão, a principal demanda é a aprendizagem e sucesso 

escolar destes educandos. 

O programa de implantação das salas de recursos multifuncionais datam desde 

2001 com a publicação da resolução nº 02 de setembro de 2001, proposto pela 

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

como uma ação do Ministério da Educação. Dessa forma, estas salas que vieram 

junto com a obrigatoriedade do Atendimento Educacional Especializado em todas as 

escolas regulares, sendo nelas em que funciona o AEE e onde deverá acontecer, de 

fato, um ensino inclusivo, ou seja, de onde parte a as metodologias e estratégias 

inclusivas para toda a comunidade escolar.  Sob este aspecto, o público alvo a ser 

atendido nestas salas são os alunos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados no ensino regular. 

 De acordo com o Manual de Orientação: Programa de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais este programa veio atender uma necessidade histórica 

da educação básica brasileira que é garantir o acesso e permanência do educandos 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular gratuito e oferecido 

pelo Estado (MEC, 2010). Este mesmo documento traz o propósito para a sua 

criação quando afirma que:  

As salas de recursos multifuncionais cumprem o propósito da 
organização de espaços, na própria escola comum, dotados de 
equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais 
pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, 
eliminando barreiras que impedem a plena participação dos 
alunos público alvo da educação especial, com autonomia e 
independência, no ambiente educacional e social (MEC, 2010, 
p.06). 

  
Conforme este manual, estes ambientes podem ser de dois tipos que são Tipo 

01 e Tipo 02. Eles diferem quanto ao equipamento, mobiliários e materiais didáticos 

pedagógicos. O primeiro é destinado ao atendimento de educando com problemas 

de aprendizagem e deficiências. Já no tipo II as salas ―contém todos os recursos da 

sala tipo I, adicionados os recursos de acessibilidade para alunos com deficiência 

visual‖ (MEC, 2010, p.12). Sob este aspecto, estes ambientes são dotados destes 

equipamentos que tem por finalidade diminuir as limitações educacionais que este 

público apresenta por conta de suas deficiências. 

 Para Moscardini e Oliveira (2017) ela se apresenta como um direito a todos 

aqueles que não conseguem acompanhar as exigências das escolas regulares. 

a Sala de Recursos Multifuncionais é aceita como um direito garantido 
a todos os sujeitos que necessitarem em algum momento das suas 
vidas escolares desse apoio sistematizado que deve disponibilizar os 
recursos de acessibilidade e as estratégias capazes de eliminar as 
barreiras enfrentadas por esses indivíduos que dificultam a sua plena 
participação social. (MOSCARDINI; OLIVEIRA, 2017, p.08) 
 

As salas de recursos multifuncionais surgiram da necessidade de fornecer 

suporte aos alunos público alvo da educação especial dentro da estrutura da escola 

regular.  Para Moscardine e Oliveira (2017) as salas de recursos multifuncionais se 

apresentam como um mecanismo facilitador da inclusão escolar. 

 [A] Sala de Recursos foi compreendida como sendo um atendimento 
centrado nas deficiências, se ocupando de oferecer um espaço 
diferenciado de ensino voltado para a estruturação de iniciativas que 
se orientavam por uma perspectiva de entendimento discrepante das 
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possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência 
(MOSCARDINI; OLIVEIRA, 2017, p. 07) 
 

Como se verifica, os mesmos autores entendem as salas de recursos 

multifuncionais como um espaço destinado a dar centralidade às diferentes 

deficiências dos estudantes, provocando a própria escola a maximizar as 

oportunidades de aprendizagens desses alunos. 

O público alvo da modalidade de educação especial, conforme o disposto nas 

leis é bem diverso. Dentre eles estão as pessoas com deficiência física e intelectual, 

mas também com transtornos e superdotação /altas habilidades.  As salas de 

recursos multifuncionais são mantidas para assegurar a aprendizagem de crianças 

com esses perfis específicos. Sob essa perspectiva Lopes e Marquezine (2012) 

destaca a ampla funcionalidade destas salas por conta de seu público diverso. Para 

os autores, a característica ‗multifuncional‘ que vem em sua nomenclatura, dar-se 

por conta de ser um ambiente de apoio aos educandos com muitas limitações 

visando o desenvolver o aprendizado e autonomia deles frente as habilidades a 

serem adquiridas durante a sua escolarização. 

Meireles e Carvalho (2018) afirmam que no ambiente das Salas de Recursos 

Multifuncionais devem ser criadas estratégias e métodos novos de se trabalhar de 

acordo com cada necessidade individual do educando matriculado no Atendimento 

Educacional Especializado. Para esses autores cabe aos professores da sala 

regular e da SRM identificarem as dificuldades dos estudantes e trabalharem em 

prol de resolver ou minimizá-las. Nesse contexto, Bueno (2016) considera que a 

medida que as salas de resursos multifuncionais se efetivam como um espaço 

promovedor da inclusão, ―as SRMs, centra suas atividades nas manifestações e 

dificuldades originárias da deficiência. 

Dessa forma, conforme às Diretrizes Nacionais da Educação Especial Básica 

cabe aos professores planejar meios nos quais se integram os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, podendo adapta-se a realidades em que já 

deram certo em outros locais, agindo de acordo com a individualidade de cada um 

para que a aprendizagem e o processo de escolarização desse aluno seja eficaz. 

(BRASIL, 2001). Assim, a sala de recursos, proposta pelo Ministério da Educação, 

traduz-se ―como um dos principais instrumentos que apoiam na luta pelo 

favorecimento da escolarização inclusiva de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação‖ (MOSCARDINI; 
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OLIVEIRA, 2017, p. 07). Além disso, ainda segundo as Diretrizes Nacionais da 

Educação Especial na Educação Básica, é tarefa dos ―professores da Educação 

Especial desenvolver o currículo com a flexibilidade necessária às condições dos 

alunos, no turno inverso, desenvolver atividades de vida autônoma e social, 

orientação e mobilidade, desenvolvimento de linguagem e atividades de informática‖. 

(BRASIL, 2001, p. 53-54). Considerando sua natureza complementar, Lopes e 

Marquezine afirmam que ―o trabalho pedagógico na sala de recursos só tem sentido 

se o professor do ano que o aluno se encontra der continuidade na sala regular‖ 

(LOPES; MARQUEZINE, 2012, p. 503). 

Para que exista esta situação, faz-se necessário, conforme Guebert (2007), dar 

condições para o exercício docente especializado. A aprendizagem de todos os 

estudantes da SRM não se realiza apenas possibilitando o acesso, é necessário que 

haja ―consciência da ação pedagógica e qualidade na formação dos professores 

atuantes no sistema educacional‖ (GUEBERT, 2007, p. 22).  

Essa preocupação sobre a formação dos professores, de acordo com o que foi 

observado na literatura por Guebert (2007), revela que os profissionais da escola, 

em especial os professores, têm muita dificuldade para trabalhar com a diversidade 

de deficiências dos estudantes. De certa forma, deixa subtendido que para promover 

o ensino inclusivo é preciso justamente promover a formação específica para lidar 

com tanta diversidade. Deste modo o autor discute a temática: 

Os encaminhamentos metodológicos são fundamentais para garantir 
esse processo de aprendizagem, oportunizando a busca por 
recursos físicos, teóricos, estratégias criativas, e métodos 
alternativos para ensinar, de modo a organizar atividades, a 
introduzir ou a eliminar recursos e conteúdos específicos para 
viabilizar e efetivar o currículo, suprindo as necessidades do aluno 
(GUEBERT, 2007, p. 38-39). 
 

 Conforme o que foi anteriormente exposto pelo autor, é possível dizer também 

que o promover da inclusão requer se acostumar a sair do estado de acomodação e 

viver em constantes mudanças.  É claro que não se pode transferir para o indivíduo 

todos os desafios da educação inclusiva, isso é uma tarefa institucional, ou seja, 

―cabe a escola possibilitar recursos para que haja mudanças no seu ambiente, nos 

alunos e nos próprios professores que nela atuam‖ (GUEBERT, 2007, p. 24). 

Dessa forma, pode-se mencionar que os alunos têm sua matrícula duplicada, 

logo para ser aluno do AEE eles devem apresentar laudo que caracterize sua 

dificuldade. Para Meireles e Carvalho (2018) o AEE é um serviço de apoio 
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meramente pedagógico que se ocupa apenas dos assuntos pedagógicos oriundos 

do ambiente escolar. O que para estes autores trata-se de uma inutilidade e desvio 

das funções do AEE. 

O modo como os alunos são agrupados para frequentarem o AEE é 

importante, logo segundo Guebert (2007) usar as práticas que deram certo nas 

escolas especiais que foi ―agrupar os alunos por suas deficiências e faixa etária‖ 

(GUEBERT, 2007, p. 32). O que poderia favorecer o aprendizado, já que os 

educandos poderiam superar as mesmas dificuldades de aprendizagem. Dessa 

forma, proporcionar ―ganhos pedagógicos e emocionais, uma vez dentro desta 

circunstância os parâmetros para o planejamento do trabalho escolar seriam, além 

das necessidades especiais‖ (GUEBERT, 2007, p. 32).  

Segundo Guebert (2007) o processo de inclusão deve preparar o aluno para a 

vida e isso se faz dando as devidas condições de superar as dificuldades destes 

alunos. E assim, também garantindo o respeito às diferenças que acontece a partir 

da apropriação da concepção de inclusão por todos que compõem a sociedade. 

 As Diretrizes Operacionais para as SRM no Piauí, direcionam os 

planejamentos dos conteúdos complementares/suplementares que devem seguir um 

modelo moldado de acordo com o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) no 

qual se ajusta de acordo com a necessidade educacional do educando (PIAUÍ, 

2017). 

Nesse sentido, Meireles e Carvalho (2018) afirmam que o programa de 

implantação das Salas de Recursos Multifuncionais e outros programas vieram 

sanar uma necessidade histórica das pessoas com necessidades educacionais 

especiais garantindo o acesso e permanência destas pessoas na escola regular. 

Logo na concepção da integração estes alunos estavam na escola regular, porém 

com muitas limitações e acabavam por desistir ou voltar para uma escola especial. 

Como forma de resolver o acesso e permanência, há obrigatoriedade do 

Atendimento Educacional Especializado nas escolas regulares e de recursos que 

diminuíssem as limitações encontradas por estes educandos integrantes da 

Educação Especial. 

Os alunos matriculados no AEE frequentam no contra turno a sala de recursos 

multifuncional, aos quais devem desenvolver atividades que diminuam seus 

problemas de aprendizagem e interação na sala regular. Eles são colocados em 

uma situação desconfortante, logo são considerados ―especiais‖, pois tem direito ao 



46  

reforço. Isso acontece por conta das situações de inclusão propostas pelas escolas 

não serem internalizadas corretamente pela comunidade escolar. No entanto para 

as autoras, o convívio saudável com a diversidade é conquistada a passos lentos, 

pois ―o processo de inclusão representa uma mudança de paradigma em relação às 

pessoas com deficiência. E uma mudança de paradigma envolve uma mudança de 

concepção. E uma mudança de concepção demanda tempo e reflexão (MOSCARDINE; 

OLIVEIRA, 2017, p.146).   

  Nessa perspectiva, observa-se a falta de entendimento sobre as normas que 

regem a implantação destas salas e que a comunidade escolar ainda confunde com 

reforço (KASSAR, 2014).  Diferentemente da real destinação das salas de recursos 

multifuncionais que tem função de apoio, ou seja, complementando o ensino da 

classe regular.  

É importante garantir o conhecimento das funções do AEE e da SRM por todos 

os profissionais e membros da equipe escolar. Nesse sentido, Oliveira e Manzini 

(2016) destaca a importância da participação de outros profissionais no ensino 

inclusivo, assim eles pontuam a ineficácia de  ―delegar ao professor especialista e ao 

espaço da SRM a responsabilidade por estes alunos, descaracteriza o objetivo do 

AEE e desvia a responsabilidade dos demais professores e profissionais‖ 

(OLIVEIRA; MANZINI, 2016, p. 572). No ponto de vista destes autores para a 

promoção de escolas inclusivas ―é necessário pensar em estratégias que possam 

contribuir para o sucesso de todos os alunos sejam estes com deficiência, 

dificuldades de aprendizagem ou comportamento‖. 

 Meireles e Carvalho (2018) indicam que as SRM‘s foram criadas a fim de 

superar o modelo de segregação e sua função se destinava a suprir as 

necessidades educacionais especiais, seja complementando ou suplementando os 

alunos matriculados na rede regular, e assim corrigir e desenvolver as dificuldades 

de acompanhamento das habilidades e competências exigidas na escola. 

Sob outro aspecto, Bueno (2016) critica a função das salas de recursos 

Multifuncionais na tentativa de diminuir a distância quanto ao ensino entre os alunos 

das salas regulares e o beneficiário da sala de recursos. 

Nas Salas de Recursos Multifuncionais podem ter algum alcance 

prático, mas permanecem dentro do âmbito positivista, porque a 
ação restrita sobre o aluno com deficiência reitera a visão de que 
ela constitui a totalidade do sujeito e que necessita ser corrigida 
para que ele possa se integrar escola e ao meio social (BUENO, 
2016, p.177). 



47  

 

Refletir sobre o processo de implantação das SRM constitui uma tarefa 

importante, logo muitos autores se dedicaram a este desafio e dentre eles está 

Ferreira (2016) que afirma que já é um importante passo a inclusão se fazer 

presente nas normatizações, o que facilita a sua aceitação cultural e social. Nesse 

ponto, o direito à educação passa a ser ampliado para ambientes além das escolas 

especiais. Assim não pode ser negada a matrícula nas escolas regulares e ―diante 

da normatização legal, as salas de atendimento educacional especializado (AEE) 

constituem-se como facilitadoras do processo de inclusão de alunos com 

necessidades especiais na rede regular de ensino‖ (FERREIRA, 2016, p 283). 

Nesse sentido, Bueno (2016) fez um trabalho que consistia em analisar os 

resultados da gama de programas que atendiam o público com necessidades 

especiais e quanto eles contribuíam para uma escola inclusiva. O autor buscou os 

principais programas e suas finalidades que se classificam em: apoio ao aluno, 

formação docente e resultados. Ele deu destaque para o programa das salas de 

recursos multifuncionais que é considerado o principal, levando em conta a política 

de educação especial, mas por outro lado, ―o número de SRM ainda é insuficiente 

para suprir a demanda vigente, o que exige replanejamento das ações estratégicas 

e a implantação de novas SRM‖ (SANTOS et al, 2017, p.420). 

Sobre este contexto, Pagnez e Bissoli (2016) apresentam as salas de recursos 

multifuncionais como serviços de apoio ao AEE e a educação inclusiva. No trabalho 

delas foram analisadas estas salas que no estado de São Paulo tinham a 

denominação de Salas de Apoio e Acompanhamento a Inclusão (SAAI), as quais 

têm as mesmas funções das SRM, embora para a criança for atendida neste 

ambiente é necessária à apresentação de laudo médico e ser indicado pelo 

professor da sala comum. Porém na região nordeste, em especial no documento 

que operacionaliza as SRM‘s no Piauí, por exemplo, não existe esta obrigação de 

apresentar o laudo médico para ter acesso ao AEE, pois nele consta que o laudo 

poderá ser solicitado em caso de deficiências específicas apenas para usar como 

anexo ao Plano de Desenvolvimento Individual do aluno (PIAUÍ, 2017). 

Nesse contexto, Pletsch e Paiva (2018) traz sobre a parceria com serviços 

médicos e os serviços do AEE nas escolas regulares. Na visão dos autores, ―o uso 

do laudo faz parte da cultura escolar funcionando como um balizador de práticas 

pedagógicas‖. Principalmente, que o serviço for o direcionamento para as salas de 
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recursos multifuncionais.  

Na perspectiva inclusiva todos os alunos com necessidades educacionais 

especiais merecem estar na SRM com o propósito de desenvolver sua autonomia. 

Para Oliveira e Manzini (2016) o uso do laudo médico é um facilitador do 

atendimento nas salas de recursos multifuncionais, logo a partir dele pode se 

repensar estratégias de se trabalhar melhor com esse educando. 

De acordo com as Diretrizes Operacionais para as SRM ‗s (PIAUÍ, 2017) a 

oferta do AEE e os serviços desenvolvidos nas Salas de Recursos Multifuncionais 

devem está dispostos no Projeto Político Pedagógico da escola, no qual os trabalhos 

desenvolvidos nestes ambientes precisam suprir as necessidades e dificuldades de 

aprendizagem individuais e específicas de cada educando ―oferecendo subsídios 

pedagógicos e contribuindo para aprendizagem dos conteúdos na classe comum, e 

não deve ser confundido com reforço escolar‖ (PIAUÍ, 2017, p. 22). 

Para Kassar (2011), Batista (2015) e Bueno (2016) o programa de implantação 

das Salas de Recursos Multifuncionais fez com que a quantidade de matrículas na 

escola regular mais que duplicasse. Eles atribuem aos serviços do AEE este 

aumento, pois nestes ambientes educando com necessidades educacionais 

especiais podem ter as mesmas oportunidades daqueles que não têm necessidade 

de acompanhamento especializado. Para estes autores, as salas de recursos 

contribuiriam no sentido de tornar as escolas mais inclusivas. Eles buscaram 

analisar suas implantações em alguns estados brasileiros. Em suas pesquisas este 

programa veio para somar quando se trata de tornar as escolas regulares mais 

inclusivas.  Eles ainda ressaltam que tais políticas bagunçam o padrão convencional 

da escola regular. Quando os sistemas de ensino tiveram de rever seus currículos, 

equipamentos, formações, recursos para diminuir as limitações dos educandos alvos 

da modalidade de educação especial.  

Seus posicionamentos são a favor do programa de implantação das salas de 

recursos multifuncionais. Pois desde o seu lançamento, em 2005, e implantação em 

2007, estas salas contribuem para a construção de escolas inclusivas e dando 

melhores condições de escolarização das pessoas com deficiência. Embora todos 

concordem que muito deve ser melhorado, ou seja, questões como formação de 

professores e membros da comunidade escolar, recursos financeiros, tratamento 

com os alunos alvos da educação especial. 

Em contrapartida, quando de trata da separação dos professores das salas 
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regulares e das SRM´S e de tentarem moldar os alunos a seguirem o padrão do 

aluno da rede regular. A crítica levantada por Bueno (2016) sobre as SRM´S e o 

processo de inclusão nas escolas regulares, para ele ―a ação da educação especial 

se restringe ao atendimento das características específicas dos alunos com 

deficiência ou com distúrbios para que eles possam ser incorporados pela escola 

regular‖ (BUENO, 2016, p. 177). 

Por outro lado, questiona-se a eficácia das Salas de Recursos Multifuncionais 

com a afirmativa de que é um serviço que não atende as necessidades individuais 

de cada aluno. Para autora a sala de recursos ―não é, necessariamente a melhor 

opção para garantir qualidade do atendimento e que a solução, passa pela criação 

de uma rede de serviços de apoio diferentes, para melhor acolher a diversidade‖ 

(MENDES, 2017, p.79). A autora aponta que solução para esta problemática deverá 

―passar pela criação dessa rede de suportes centrados nas escolas comuns e pelo 

uso flexível de diferentes tipos e provisões de apoio‖ (MENDES, 2017, p.79). 

Nesse seguimento de críticas as SRM, o público da educação especial 

aumentou em recorrência dos serviços e suportes, mas a quantidades de salas de 

recursos não acompanhou esse curso. Eles sinalizam que elas ―não contemplam 

todos os alunos, em decorrência da ampliação das matrículas, bem como também 

não são apresentadas informações de como os estudantes são atendidos nessas 

salas de recursos multifuncionais‖ (QUEIROZ; GUERREIRO, 2019, p.246). 

Nesse sentido, as SRM ‗s são importantes para o processo de construção de 

uma escola inclusiva. Para isso, se faz necessário a colaboração de todos como 

Estado, família, gestores, educandos e demais funcionários da escola. Mendes 

(2017) acrescenta que uma escola inclusiva surge mediante a um trabalho conjunto 

em prol desta causa, ou seja, com ―medidas para melhorar a articulação com as 

famílias e com os profissionais da área da saúde completam os requisitos para 

apoiar, de forma qualificada, a escolarização dos alunos público alvo da educação 

especial‖ (MENDES, 2017, p. 79). 

Sob o exposto, Kassar (2011) aponta que as atuais políticas de educação 

inclusiva repelem as práticas que levam aos modelos de segregação e interação. 

Para a autora, o desafio se faz em como cumprir as exigências destas políticas e 

programas no ambiente escolar, nos quais estão: ―as salas reduzidas, formação de 

professores, acompanhamento em salas de recursos, adequação do espaço escolar, 

formação de professores, acolhimento da escola etc‖ (KASSAR, 2011, p. 75). 
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Portanto, segundo Mendes (2017) uma escola inclusiva vai muito além da 

garantia de acesso e permanência, para ela o ensinar e aprender são tão 

importantes quanto se fazer presente na sala de aula comum, assim ―torna-se difícil 

falar de ‗inclusão escolar‘ considerando-se exclusivamente a possibilidade dada a 

muitos estudantes de conquistar uma carteira na classe comum em uma escola que 

não consegue ensinar a maioria dos seus estudantes‖ (MENDES, 2017, p. 76). 

Dessa forma, trataremos destas questões de como a escola, professores e gestão 

estão trabalhando para facilitar o processo de ensino aprendizagem a fim de diminuir 

as limitações dos educandos com necessidades educativas especiais. 

De acordo com Souza et al (2017) o currículo adaptado é uma importante 

ferramenta para se trabalhar em um escola inclusiva. Logo, nesta forma de currículo 

o professor teria mais autonomia para trabalhar com os alunos que não conseguem 

se adaptar a atual forma de se ensinar. Dessa forma Guebert (2007) reforça a ideia 

de currículo adaptado quando aponta que ―o currículo deve ser adaptado em sua 

íntegra, priorizando a necessidade do aluno, sendo possível inserir, eliminar, 

completar e ainda, criar novos objetivos alternativos, pensando sempre na garantia 

de aprendizagem‖ (GUEBERT, 2007, p. 38).  

À vista disso, importante ressaltar que o processo de inclusão de pessoas com 

deficiência nas escolas regulares encontra-se em andamento. E que as SRM´S 

contribuíram muito para este regime. Contudo, no pensamento de Queiroz e 

Guerreiro (2019) ainda é necessário constantes mudanças, pois perdura um 

desalinho quanto a atuação dos gestores escolares ―ações dos gestores escolares 

quanto ao AEE, na medida em que este não estão claros, no Projeto Político 

Pedagógico, o seu funcionamento e sua organização para os alunos em salas de 

recursos multifuncionais‖ (QUEIROZ; GUERREIRO, 2019, p. 246). 

4.1  As SRM’S e o ensino de ciências 

 
 

Diante do exposto acima, podemos destacar que as Salas de Recursos 

Multifuncionais se constituem em um importante programa nacional que trouxe a 

inclusão para as escolas regulares. Nesse sentido, Ribeiro et al (2019) comenta em 

seu trabalho sobre as contribuições deste ambientes para o ensino de ciências. 

Conforme demonstram na pesquisa, os professores têm de instigar a curiosidade de 

seus alunos por meio dos ensinamentos científicos, os quais, por sua vez, deverão 
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despertar nos estudantes com ou sem deficiência a curiosidade e a vontade de 

investigar a procura de respostas. Assim, as salas dotadas de recursos que 

instiguem os alunos a pesquisarem e descobrirem pode fortalecer um maior 

desenvolvimento do ensino de ciências. 

Ribeiro et al (2019) aponta que a articulação entre os professores da sala 

inclusiva e os que ministram a disciplina de ciências traz benefícios a todos os 

estudantes. Como as salas de recursos multifuncionais são contempladas com 

materiais didáticos e recursos lúdicos pensados para diminuir as limitações dos 

educandos com necessidades educacionais especiais, podemos destacar que elas 

comtemplam recursos para trabalhar todas as disciplinas do currículo, situação que  

poderia proporcionar o trabalho em conjunto dos professores da sala de AEE e da 

sala comum. 

Os materiais abaixo (blocos 01,02, 03, 04  e 05) foram retirados de uma sala de 

recursos multifuncionais de uma escola pública do ensino fundamental localizada no 

município de União, no estado do Piauí. Esta sala é composta de materiais didáticos 

e estratégicos pensados para diminuir as dificuldades dos estudantes alvos da 

educação especial. Assim, todas as disciplinas do currículo têm um material que 

possa favorecer a melhora do ensino para as mais diversas limitações. 

Nesse sentido, Tramontin (2019) aponta que a utilização da variedade de 

recursos didáticos disponíveis nas SRM ‗s possibilita ao estudante alvo da educação 

inclusiva participar da aula como personagem principal o que lhe dará mais 

autoestima. Já que ele já deve conhecer o recurso, sendo uma forma de incluí-lo e 

no momento da sala de aula. 

Os recursos abaixo podem contribuir para a melhora no ensino de ciências, 

tanto para os estudantes com deficiências quanto para os sem deficiência. Dentre os 

materiais podemos destacar: fantoches de animais, materiais de encaixe, livros de 

contos, sílabas de madeira, gravuras, quebra- cabeça, CD, DVD, objetos sonoros, 

lupas, lentes de aumento, partes do corpo humano, dominó de animais. 

Porém, para Oliveira et al (2019) as SRM´s não trazem recursos didáticos ou 

outros materiais específicos para trabalhar o ensino de ciências. Os autores afirmam 

que existem materiais que podem ser usados em temas gerais tais como: plantas, 

animais, corpo humano. Nesse sentido, listamos os materiais da Sala de Recursos 

Multifuncionais de uma escola pública do município de União – Piauí que podem ser 

trabalhado pelos professores no ensino de ciências. Conforme os blocos abaixo:
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Bloco 1 – violão, computadores, impressora, scanner, televisão, brinquedos para 

encaixar, alfabeto móvel e sílabas, jogo de dominó e passa círculo. 
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Bloco 2 – memória tátil, equipamentos musicais e sonoros, material de texturas, 

blocos de imagens, livros sobre valores. 

Fonte: autor 
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BLOCO 03- material de encaixe sobre o corpo humano, fantoches, memória em 

libras. 

Fonte: autor 
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BLOCO 04- Caixa surpresa, livros paradidáticos, quebra-cabeça, dominó ilustrado 

frutas, dominó ilustrado e peg monte. 

Fonte: autor 
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Bloco 05- dominó de animais em língua de sinais, dominó de frutas em língua de 

sinais, kit de tesouras adaptadas, lentes de aumento. 

Fonte: autor 
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De acordo com Tramontin (2019) a SRM cumpre seu papel em 

complementar/suplementar ao ensino da sala comum. Reconhece que nela existe 

uma infinidade de recursos pedagógicos com boas chances de se trabalhar as mais 

diversas disciplinas. Quanto ao ensino de ciências este autor sente falta de materiais 

mais específicos. 

Por outro lado, Ribeiro et al (2019) reforçam que muitos professores da SRM 

não se preocupam em trabalhar as outras áreas do currículo, eles se dedicam 

apenas a alfabetização e a matemática. Para estes autores, isso se justifica por 

conta de não existir a parceria com o professor da sala comum e os alunos terem 

necessidade maior de alfabetização e matemática. 

Oliveira et al (2019) reforçam que há dificuldades de se adaptar os currículos 

para atender os estudantes NEE, principalmente para o ensino de ciências. Além da 

falta de articulação entre os professores das salas comuns, afirmam que também há 

falta de materiais específicos para se ensinar ciências. 

Entende-se que essas e outras questões tem alguma relação com a gestão 

escolar. Uma gestão escolar forte possui capacidade de atuar para reduzir, por 

exemplo, a falta de diálogo e de ações pedagógicas entre professores de salas 

diferentes. Para que essa articulação aconteça se faz necessário o trabalho efetivo 

da gestão escolar em prol da escola inclusiva. Por conta disso de outras questões 

pertinentes, abordaremos no próximo capítulo uma literatura sobre gestão escolar no 

sentido de refletir a cerca da sua própria construção para a afirmação de escolas 

inclusivas. 

5. CAPÍTULO 03- GESTÃO ESCOLAR INCLUSIVA 
 

Este capítulo aborda as demandas da educação inclusiva atribuídas à gestão 

das escolas regulares. Os documentos oficiais que tratam desta temática destacam 

a garantia do acesso e permanência nas classes regulares, disponibilização do 

Atendimento Educacional Especializado em sala de recursos multifuncionais, 

formação específica para os professores e demais colaboradores da escola. Diante 

disso, constata-se que a gestão escolar tem sido interpelada a se aprimorar em 

tomadas de decisões e em processos internos que tornem as escolas regulares 

ambientes inclusivos. A Declaração de Salamanca orienta que as escolas inclusivas 

devem atender as necessidades dos seus alunos, assim a gestão escolar deve agir 
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―acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos 

organizacionais, estratégias de ensino, usam de recurso e parceria com as 

comunidades‖ (UNESCO, 1994, p.05). 

 Tezani (2009) reforça que a inclusão está pautada na igualdade e diversidade, 

por esse motivo deve-se tornar as escolas em ambientes inclusivos. Essa nova 

condição escolar requer adaptações para tornar um ambiente de aprendizado 

adequado, acolhedor e pluralista. Nesse sentido, Angelucci (2017) aponta que a 

inclusão escolar é um processo complexo que não se resolve apenas com o acesso 

e permanência. Trata-se de um valor transversal que deve ser promovido dentro da 

escola para todos que nela habitam (SOFIATO; ANGELUCCI, 2017). E assim sendo 

os gestores escolares são de suma importância, pois eles atuarão como agentes 

facilitadores da inclusão de alunos e professores, mas também são agentes 

difusores de princípios relativos a uma escola com diversidade e igualdade junto à 

comunidade escolar. 

Tezani (2009) considera que para o sucesso da inclusão nas escolas regulares 

é necessário trazer a comunidade para dentro do ambiente escolar. Para tanto, a 

gestão escolar deve articular as principais demandas de forma a propiciar não 

somente o diálogo entre as partes, mas também promover cenários de trocas de 

experiência e colaboração entre os membros da comunidade escolar. Ela deve 

pensar que o processo educacional é de responsabilidade de todos, ou melhor, ―o 

estabelecimento de objetivos, a solução de problemas, os planos de ação e sua 

execução, o acompanhamento e a avaliação são responsabilidades de todos‖ 

(TEZANI, 2009, p. 02). Por outro lado, a autora afirma que desenvolver a inclusão 

escolar é um processo conflituoso e que os conflitos fazem parte para que se 

alcance a educação inclusiva de qualidade.  

Na visão da autora, a educação inclusiva de qualidade pode ser alcançada 

mediante a apropriação de quatro passos que são: planejamento e desenvolvimento 

curricular, formação da equipe escolar e comunidade, comunicação entre a 

comunidade e escola e tempo de reflexão sobre a prática inclusiva. Mas por outro 

lado a burocracia tende a dificultar este processo, pois ela gera ineficácia nos 

trabalhos de cooperação entre os sistemas escolares. De quanto tempo precisamos 

para existir uma burocracia cooperativa cara à educação inclusiva? 

Funk e Cordeiro (2015) consideram que os recursos e adaptações 
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administrativas e curriculares contribuem para as articulações entre os sistemas 

escolares e mais precisamente entre os diferentes profissionais da escola, visando 

estabelecer um trabalho em que exista troca de estratégias, parcerias e 

colaborações.   Aqui vale lembrar que uma rede interdependente tem como missão 

institucional contribuir para o avanço dos alunos alvos da Educação Especial no 

desenvolvimento de suas competências e habilidades educacionais, afetivas, 

políticas e sociais.  

O papel da gestão inclusiva com natureza participativa deve ser o de mediação 

entre os professores e comunidade escolar (TEZANI, 2009). Embora a gestão deva 

cuidar da acessibilidade arquitetônica, suas forças não devem ser utilizadas 

somente em medidas de acesso e permanência. Não há dúvida de que isso é 

importante, mas é preciso também concentrar atenção aos currículos, às atividades 

e demais situações de aprendizagem voltadas para o público alvo da educação 

especial. O fato é que a gestão escolar deve ter uma visão articuladora neste 

processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais, ora investindo em 

dimensões da acessibilidade, ora em dimensões eminentemente pedagógicas. Isto 

é, ela poderá agir criando estratégias de união da equipe escolar em prol da 

inclusão, assim seu trabalho não se limitará na eliminação de barreiras 

arquitetônicas e promoção da acessibilidade. Mas sim, em incluir toda a equipe 

escolar na causa da inclusão articulando professores, família, alunos e comunidade 

escolar. 

Para Rosa (2019) a gestão escolar deve se estruturar no sentido de aplicar e 

fiscalizar a efetivação do direto à escolarização, o que na prática envolve incluir 

todos os alunos nas atividades promovidas pela rotina escolar. Tezani (2009) 

concorda dizendo que para funcionar a inclusão no ambiente escolar, a gestão deve 

envolver toda a comunidade na causa da inclusão e isso pode ser feito por meio de 

espaços destinados à reflexão coletiva. É exercendo essa prática que será possível 

atender objetivo institucional de aprendizagem de tornar os estudantes cidadãos 

críticos e reflexivos, capazes de desenvolver a plena cidadania na sociedade. 

É preciso entender que a gestão escolar deve trabalhar amparada com o que 

está escrito nos documentos oficiais. Assim Tezani (2009) pontua que em 

documentos nacionais ou internacionais destacam o compromisso de oferecer 

educação para todos sem discriminação por cor/raça, gênero, classe social e/ou 

deficiência. De forma particular, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 
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destaca o papel do gestor como o de promover o ―respeito à diversidade e 

fortalecimento de alianças com as autoridades educacionais para proporcionar a 

educação com equidade‖ (TEZANI, 2009, p.07). 

De acordo com essa autora, as principais atribuições destinadas à gestão 

escolar para uma educação inclusiva estão relacionadas ao compromisso de 

modificar ações administrativas e pedagógicas que lhes são tão rotineiras. Nesse 

sentido, seria urgente impulsionar uma cultura de gestão preocupada em participar 

de reuniões pedagógicas para garantir, por exemplo, adaptações curriculares, 

possibilitar o intercâmbio de saberes e fortalecer a perspectiva de interdependência 

entre os profissionais da escola e a comunidade escolar (TEZANI, 2009). 

Neste contexto de inclusão, as adaptações dos ambientes escolares em 

particular e dos sistemas de ensino como um todo é um processo de constante 

mudança, desarranjando as rotinas de trabalho já consolidadas. Trata-se de uma 

mudança de cultura, pois requer um dinamismo de pessoas, espaços e princípios 

pedagógicos voltados ―para alterar a situação de exclusão, reforçando a importância 

dos ambientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem de todos os 

estudantes‖ (BRASIL, 2008, p. 11). De acordo com Santanna ―o Brasil se 

comprometeu a promover escolas inclusivas que partem do princípio de que todas 

as crianças podem aprender juntas, independentemente de qualquer diferença 

existente‖ (SANTANNA, 2015, p. 13). Como se vê, a educação inclusiva deve ser 

oferecida nas escolas regulares e, dessa forma as escolas devem ter mecanismos 

para promoção ou acompanhamento dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Conforme Santana, ―o princípio fundamental que rege o sistema 

educacional brasileiro é de uma escola inclusiva capaz de atender a diversidade das 

crianças e promover a inserção social de grupos desvantajosos ou marginalizados‖ 

(SANTANNA, 2015, p. 13). 

Uma forma de promover ambientes que favoreçam a diversidade é pensar nos 

dilemas da inclusão escolar por meio de encontros que promovam a reflexão das 

práticas de sucesso, na articulação ―entre serviços de diferentes políticas setoriais, 

entre as escolas que habitam um mesmo território, entre educadores(as) de uma 

mesma escola, ou entre escola e comunidade‖ (ANGELUCCI, 2017, p. 176). Para 

ela, a partir da união de saberes e soluções poderão juntos construírem uma escola 

inclusiva. 

Conforme aponta a própria Política Nacional de Educação Especial numa 
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perspectiva da Educação Inclusiva (2008) há uma gama de desafios que as escolas 

brasileiras enfrentarão para se adequarem a este novo paradigma. O que se 

observa na legislação, nas práticas educacionais e de gestão tendem a indicar ―a 

necessidade de se promover uma reestruturação das escolas de ensino regular e da 

educação especial‖ (BRASIL, 2008, p. 10).  Isso significa que a educação especial 

deve ser desenvolvida em toda a organização escolar, dessa modificando as 

práticas desenvolvidas atualmente e tendo novos suportes por parte dos gestores 

escolares. Este suporte deve ser voltado a ações que articulem uma atuação mais 

ampla na escola e que orientem uma ―organização de redes de apoio, a formação 

continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas 

colaborativas‖ (BRASIL, 2008, p. 11). Estes são exemplos das principais demandas 

imputadas à gestão escolar pela educação inclusiva. A próxima seção procura fazer 

uma discussão mais pormenorizada dessas demandas e seus dilemas. 

5.1 Demandas da Educação Inclusiva à gestão escolar 

 

A gestão escolar passa por importantes transformações desde que se tornou 

necessária a implantação de uma escola inclusiva. E o gestor escolar tem função de 

ser a conexão entre a comunidade escolar com a comunidade externa na realização 

desse projeto. Conforme Santanna (2015) ‗ser gestor‘ é comandar uma escola toda 

sozinho, e atuar e carregar ―a dupla função de atuar nas questões 

educacionais/pedagógicas e de gerência/administração da instituição‖ (SANTANNA, 

2015, p. 06). O autor chama atenção para o fato de que as demandas de promover a 

educação inclusiva em uma escola com esse acúmulo de trabalho para os gestores 

pode acarretar perdas para a educação inclusiva, tendo em vista que ―a duplicidade 

de atuação do gestor, estimulada pelos problemas cotidianos e ordens de cunho 

administrativo e burocrático advindo dos órgãos e secretarias da educação, 

comprometem grande parte do seu tempo‖ (SANTANNA, 2015, p. 06).  

Tezani (2009) destaca o papel da gestão escolar em promover a participação de 

todos na construção da escola inclusiva, ―uma vez que ele é corresponsável pelo 

estabelecimento de uma rede de relações adequadas para que todos possam ter 

autonomia e participação‖ (TEZANI, 2009, p. 11). Por outro lado, Silva e Leme 

(2009) sinalizam que a principal função do gestor escolar na educação inclusiva é de 

articulador do processo pedagógico, isso ocorre devido sua atribuição de liderança. 
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 Tezani (2009) ao fazer uso da teoria de Vigostsky afirma que a interação social 

entre os alunos contribuem para o desenvolvimento das crianças com deficiência.  

Nesse sentido faz a defesa de que os estudantes com deficiências devam se manter 

na escola regular, considerando que traz beneficio ao desenvolvimento total em 

todas as suas fases até a vida adulta. Para ele, ―deve-se examinar o indivíduo com 

deficiência, e não a deficiência de forma isolada, a fim de compreender como esse 

processo de compensação ocorre (SILVA; LEME, 2009, p. 497). Ao examinar o 

indivíduo é possível diagnosticar suas necessidades e delimitar mais 

adequadamente os processos de sua adaptação no ambiente escolar. Isto é, com 

estas análises se pode atender melhor as necessidades individuais dos educandos e  

ainda despertar o seu sentimento de pertencimento àquela comunidade escolar, o 

que corrobora  o próprio processo de inclusão destes alunos. 

Dessa forma, faz-se necessário desenvolver novas práticas pedagógicas e de 

gestão.  Assim, para uma escola inclusiva há necessidade de mudanças no modelo 

de gestão, passando de uma gestão tradicional para uma gestão democrática 

inclusiva (SANTANNA, 2015). Pois, para ela não há como ser inclusivo com uma 

gestão tradicional. A autora faz uma crítica aos modelos de gestão escolar 

tradicional, na qual a escola assemelha-se ao comércio vendendo a educação, 

reforça o cumprimento de normas burocráticas sem o diálogo sobre sua prática. É 

necessária uma gestão que priorize a educação e o diálogo entre os envolvidos para 

que possa existir inclusão. 

Nesse sentido, para que ocorra tal diálogo, o papel de articulador da direção 

escolar é indispensável, pois conforme Silva e Leme (2009) articular uma escola 

para o processo de inclusão é uma tarefa árdua. É sempre bom lembrar que o 

diretor está ainda submetido a uma dupla pressão, ao atendimento a reivindicações 

da comunidade escolar e à obediência ao sistema e instâncias superiores de gestão 

(SILVA e LEME, 2009, p. 499). Segundo os autores, o diretor pode desempenhar 

suas funções vislumbrando a inclusão escolar. Mas para isso, deve se pautar em 

uma gestão democrática, logo ―quanto mais democrática for a escola, mais inclusiva 

será, pois a sua real abertura para todos implica a democratização do ensino‖ 

(SILVA  e LEME, 2009, p. 509).  

As Diretrizes Nacionais Especiais da Educação Básica considera que é papel 

da gestão e dos administradores locais fazer acontecer a inclusão das pessoas com 

deficiências nos ambientes escolares. Nessa perspectiva, a Resolução CNE/CEB Nº 
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2, de 11 de setembro de 2001, aponta que os estabelecimentos de ensino devem 

promover uma educação inclusiva atuando em colaboração com as instituições de 

ensino e pesquisa. Além da articulação com a família do educando eles podem 

contar com o apoio de uma equipe multiprofissional. Embora muitas escolas ainda 

não contem com o apoio da equipe de muitos profissionais, o que dificulta ainda 

mais o trabalho da gestão escolar. 

Diante do exposto, Tezani (2010) comenta os problemas enfrentados pela 

gestão escolar, nos quais o principal deles está em auxiliar professores, alunos e 

familiares. Assim ela enfatiza que a gestão escolar também necessita de formação 

para lidar com os dilemas da inclusão escolar. A gestão escolar deve atuar de forma 

democrática, ou seja, ―a participação em educação vai além do dialogar, é um 

processo lento, conflituoso, em que conhecer os conflitos e saber mediá-los torna-se 

fonte precípua‖ (TEZANI, 2010, p.291). A autora considera que os gestores 

escolares são profissionais que se distribuem em atuar com recursos materiais, 

financeiros e humanos. Uma tarefa que exige a colaboração de todos os membros 

que possam atuar para que o acesso à educação seja igual, possa ser para todos. 

 Por outro lado, a presença dos alunos nas escolas regulares já é uma 

realidade a qual Rossi e Paula (2016) consideram que ―é um dos desafios para os 

profissionais que lá trabalham, pois se tem como princípio que não basta apenas 

integrar o aluno, é preciso criar condições que favoreçam sua inserção, permanência 

e aprendizagem‖ (ROSSI; PAULA, 2016, p. 12). Sobre essa questão, Simon e Rozek 

(2019) reforçam que o processo de modificação no ambiente escolar irá desfazer as 

rotinas instaladas e promoverá a criação de novos ambientes que atendam as 

principais demandas da educação inclusiva. Para as autoras o processo de 

aprendizagem padrão não atende aos requisitos da inclusão escolar de todos os 

alunos. É necessário o diálogo com o objetivo de promover a participação de todos, 

além de permitir intensa reflexão sobre a promoção de uma cultura escolar inclusiva. 

Silva e Leme (2009) apontam que para a instalação de uma cultura escolar 

inclusiva é preciso uma direção escolar atuante e com olhos voltados para esta 

questão. Assim, os atores afirmam que para isso acontecer devem existir ações 

concretas que favoreçam a cultura inclusiva dentro da escola. E para isso, ele deve 

incentivar as boas ações que culminaram em um ambiente inclusivo por parte dos 

professores. Reforça que os gestores devem ter diálogo aberto com todos que 

compõem a comunidade escolar sobre as demandas e ter abertura às sugestões de 
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como fazer processo de inclusão, assim todos na escola se sentirão parte de uma 

cultura inclusiva. 

Na visão de Santanna (2015) a instalação de uma cultura escolar inclusiva 

pautada no diálogo entre as partes envolvidas, constitui uma tarefa de difícil 

execução.  Por essa razão a gestão democrática não é uma realidade em todas as 

escolas.  Geralmente as tomadas de decisões estão centradas a figura do diretor. 

Assim, ―a dificuldade desse processo pode ser evidenciada pela distância entre a 

real ação democrática e as práticas realizadas no interior das escolas (SANTANNA, 

2015, p. 07).  

Na perspectiva de implantação de uma cultura escolar inclusiva, Macena et al 

(2018) reforça que ―um ambiente escolar realmente atento ao desenvolvimento de 

uma Cultura Inclusiva proporciona a esse aluno condições para interagir ativamente 

no contexto social, levando em conta as adaptações necessárias (MACENA et al, 

2018, p. 1297). Logo estas adaptações necessárias passam sobretudo pela 

qualificação de professores e gestores com a finalidade de promover mudanças 

sobretudo no projeto político pedagógico da escola e assim atingir toda a equipe.  

Isto é, torna-se indispensável que ―todos os alunos se sintam pertencentes ao grupo 

– pois esses sentimentos de pertencimento e de identificação com o grupo são 

extremamente necessários para um desenvolvimento mais eficaz do indivíduo‖ 

(MACENA et al, 2018, p.1297). 

Rossi e Paula (2016) apontam as principais demandas para os gestores 

escolares adequarem suas escolas à perspectiva da educação inclusiva. São elas: 

formação específica para lidar com o público da educação especial, envolvimento da 

família com a escola, atitude e colaboração dos professores, estrutura física da 

escola, acessibilidade, cumprimento das leis, materiais e recursos, técnicos 

especializados, sistemas de avaliações adequados aos educandos com 

necessidades especiais e flexibilização curricular. Por outro lado, Silva e Leme 

(2009) apontam as demandas dos sistemas de ensino que podem favorecer a 

inclusão nas escolas regulares. Os autores afirmam que os sistemas escolares não 

podem ―autoproclamar inclusivo mantendo condições desfavoráveis para a efetiva 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, como classes 

numerosas, currículos excludentes ou prédios sem acessibilidade‖ (SILVA; LEME, 

2009, p. 510). 

Estas demandas poderão ser resolvidas mediante a atuação de uma equipe 
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escolar engajadas com o processo de inclusão na escola. Aos quais, passam pelas 

mãos dos gestores escolares que são os principais atores deste processo. Desse 

modo, Rossi e Paula (2016) afirmam que o gestor escolar tem o papel de articular a 

equipe e que o processo de inclusão numa escola deve partir deste profissional que 

tem uma função de liderar, e assim contar com a colaboração de toda a equipe 

escolar no sentido de transformar a realidade vivida. Diante disso, as 

transformações devem ser iniciadas pelos gestores escolares e sua equipe 

pedagógica, pois ―é o gestor que irá conduzir o processo inicial da inclusão. 

Portanto, torna-se premente que este conheça com propriedade a legislação e 

diretrizes que ampara o processo‖ (ROSSI; PAULA, 2018, p.21). Nesse sentido, os 

profissionais que tem uma experiência em uma escola com gestão democrática 

podem futuramente contribuir para que todas as escolas sejam inclusivas. 

Cavalcanti (2014) reforça a importância do trabalho conjunto de professores e 

gestores na concepção da inclusão escolar de forma a diminuir as  condições de 

vivência nas escolas dos educandos com necessidades educacionais especiais. 

Desse modo, o autor diz que as equipes da escola ―devem se atentar para as 

cobranças a serem realizadas para com o sistema educacional, que por lei deve dar 

suporte educacional, estrutural e de formação para que o processo inclusivo ocorra 

de forma eficiente‖ (CAVALCANTI, 2014, p. 1019). 

Em muitas escolas os gestores escolares não contam com o apoio devido por 

parte da rede escolar que pertence.  O apoio da rede é indispensável aos gestores 

na consolidação de processos educacionais inclusivos, tornando a atuação da 

gestão escolar como facilitadora da educação especial.  Sabe-se que isso pode ser 

eficiente especialmente no atendimento aos professores que são, de fato, os 

profissionais que atuarão mais de perto com os alunos com necessidades especiais. 

Aos professores cabe mediar o ensino inclusivo com estes educandos. Segundo 

Baptista e Silva (2015) é preciso existir o diálogo entre os professores envolvidos 

com os educandos alvo da educação especial, pois eles são responsáveis pelo 

processo inclusivo ―com indícios de corresponsabilidade pelo processo, envolvendo 

os demais docentes que fazem parte da trajetória escolar dos alunos com deficiência 

que frequentam a escola‖ (BAPTISTA; SILVA, 2015, p.40). 

Matos e Mendes (2015) indicam as principais demandas dos professores como 

agentes de inclusão na escola. São elas: melhores condições físicas e de trabalho 

na escola, formação adequada para o público da educação especial, gestão de 
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pessoal e contratação de profissionais e melhorar as diretrizes e indicadores que 

atuam nas políticas de inclusão de professores. A formação de professores numa 

perspectiva inclusiva tem sido uma temática discutida desde a publicação da 

declaração de Salamanca. 

 No Brasil, a formação de professores para atuarem na educação especial 

passou a ser um dos objetivos da Política Nacional de educação numa perspectiva 

inclusiva.  Os cursos de licenciatura no nosso país tiveram de se adequar para 

atender as novas regras representadas na Política Nacional, na qual se prevê 

―formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar‖ (BRASIL, 2008, p. 10). 

Esse tema da formação de professores para uma educação inclusiva tem se 

tornado foco de discussão na literatura. Conforme a pesquisa de Monico et al (2018) 

para se ter uma escola inclusiva é crucial começar pela formação inicial dos 

professores, pois são eles que trarão a inclusão para o ambiente escolar ―embora a 

política sinalize a importância da formação inicial dos professores na interface 

inclusiva, as pesquisas são praticamente escassas‖ (MONICO et al , 2018, p. 45). 

Para a autora as práticas antigas de formação inicial de professores são 

conflitantes com as novas exigências, pois  ―a exigência de novos conhecimentos e 

o desenvolvimento de novas práticas, diferente do que vinha se desenvolvendo‖, isto 

é, ―coloca em xeque o modelo de formação docente homogeneizadora‖ (MONICO et 

al, 2018, p.42). O fato é que a prática docente para atuar com o público alvo da 

educação especial requer novas habilidades e competências dos professores e 

gestores escolares que terão de ensinar incluindo estes alunos. Assim Matos e 

Mendes (2015) apontam a importância de mais conhecimentos sobre as 

necessidades educacionais especiais, pois ―os professores sabem que quanto mais 

conhecerem seus educandos, maiores condições terão de se prepararem emocional 

e pedagogicamente para o desafio da inclusão escolar‖ (MATOS; MENDES, 2015, 

p.16). 

Um estudo feito por Jesus et al (2015) mostrou que durante muito tempo os 

cursos de formações de professores não preparavam os profissionais para atuarem 

em outra lógica de ensino, com um público diferente marcado pela diversidade. 

Quando mobilizamos a noção de diversidade no âmbito da educação inclusiva 

queremos dizer que estão incluídos as pessoas com deficiências, transtornos, 

superdotação e as diversas síndromes que comprometem diretamente o processo 
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de escolarização destas pessoas. Uma vez inseridos na escola, inicia-se os 

processos preparação da escola inclusiva. Neste caso, os profissionais da educação 

tem grande responsabilidade na transformação da lógica de ensino de modo a 

assegurar uma verdadeira escola inclusiva. Porém, isso ainda é um enorme desafio, 

considerando que muitos professores não sabem o que fazer frente a variedade de 

situações que a escola nunca teve de lidar.  

 Jesus (2015) afirma que o desafio de consolidar no ambiente escolar a inclusão 

de todos está colocado no plano da formação continuada, ―pois o movimento de 

inclusão escolar conflita-se com a necessidade de investimentos na formação dos 

docentes para o trabalho com a diversidade, reestruturação das escolas nas esferas 

filosófica, pedagógica, estrutural e de gestão‖ (JESUS, 2015, p. 50).  

Segundo Matos e Mendes os professores sentem a necessidade de direcionar 

suas práticas para as necessidades educacionais especiais de seus alunos. Mas 

para isso, existe a necessidade de qualificação que possibilitem reconhecer o que e 

como ensinar os educandos com NEE‘s. Dessa forma, se é necessário ―assegurar 

boa disposição do espaço físico da sala, participação dos alunos e estruturação 

cooperativa de grupos‖, tão necessário quanto é ter de ―aprender sobre as 

possibilidades didáticas para alunos com deficiência‖ (MATOS; MENDES, 2015, 

p.17). 

Sendo assim, Souza et al (2017) aponta os papéis esperados dos professores 

do AEE e da equipe pedagógica que atuará na inclusão, nos quais referem a 

observar, identificar e criar possibilidades de superação de barreiras, seja elas 

educacionais, de comunicação ou arquitetônicas. Além disso, eles devem buscar 

parcerias com os demais profissionais da escola a fim de criar meios para que o 

aluno possa avançar não somente  nos anos escolares e sim nos seus aprendizados  

indispensáveis a uma vida plena e independente.  

Para tanto, é necessário que exista ―construção de novas perspectivas de 

trabalho docente e de processos avaliativos e de releitura do currículo escolar que, 

por se fundamentar em uma sequência rígida de conteúdos, acaba por não 

contemplar as necessidades de aprendizagens dos alunos‖ (JESUS, 2015, p. 50). 

Oliveira e Manzini (2016) reforçam a importância dos professores das salas 

regulares e professores do AEE.  Para eles, cabe ao professor das salas regulares o 

encaminhamento dos alunos e ―o professor especialista, que possui como atribuição 

uma lista de documentos e avaliações que devem ser realizadas e o papel da família 



68  

e suas relações com a escola e instituições especializadas‖ (OLIVEIRA; MANZINI, 

2016, p. 573). 

Por outro lado, Mendes e Matos (2015) destacam que os professores sentem 

falta de apoio no trabalho diário com os educandos com necessidades educacionais 

especiais. Uma alternativa importante apresentada por esses autores é a figura do 

cuidador escolar, que poderia amenizar as dificuldades dos professores na 

realização das atividades com os alunos. No entanto, a presença dos cuidadores 

escolares traz estranheza entre os demais alunos devido ao tratamento diferenciado, 

podendo até mesmo se transformar em preconceitos e bullying. Mas cabe aos 

professores e aos cuidadores esclarecer junto à turma esse tipo de situação 

relacionada à inclusão e deficiências, visando incentivar os alunos a debaterem 

sobre o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência, embora as autoras 

reconheçam que ―não existe planejamento ou avaliação conjunta entre professores e 

cuidadoras infantis‖ (MATOS; MENDES, 2015, p.15). 

Conforme Souza et al (2017) o professor da sala regular tem a função de atuar 

como facilitador no processo de aprendizagem de todos os alunos, 

independentemente de suas especificidades como os com deficiência. Quanto ao 

processo de inclusão deve identificar os potenciais a serem desenvolvidos e 

trabalhar neles para que se efetive o ensino e aprendizagem. Para isso deve atuar 

nas necessidades destes educandos fazendo se sentir inserido no processo de 

inclusão. 

Para Matos e Mendes (2015) existe a falta de critérios mais específicos para 

avaliar e identificar os alunos com deficiência. A ausência de protocolos pode 

favorecer de certa forma ―maior liberdade dos sistemas de ensino, mas por outro, 

possível utilização de procedimentos vagos e conflitantes, o que pode dificultar o 

acompanhamento da política a nível nacional‖ (MATOS; MENDES, 2015, p. 15). De 

outro modo, as autoras afirmam que a presença de uma equipe multiprofissional 

ajudaria a identificar as necessidades cognitivas e intelectuais destes alunos. Elas 

também defendem que essa equipe reforçaria a criação de estratégias com o 

objetivo de solucionar as necessidades mais emergentes dos alunos. 

 É certo que os professores da sala regular e os da Sala de Recursos 

Multifuncionais são duas peças importantes no processo de inclusão escolar. No 

caso do professor da sala regular ele pode identificar os alunos com necessidades 

educacionais especiais e em seguida direcioná-los ao atendimento especializado. 
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Porém, conforme Baptista e Silva (2015), em muitas realidades os professores da 

sala regular desconhecem as funções das salas de recursos multifuncionais 

chegando a referenciá-las como locais de reforço escolar.  Inclusive, a pesquisa 

identificou que os próprios pais dos alunos matriculados no AEE notam esse 

desconhecimento ou equívoco dos professores.  O que se pode dizer a respeito 

disso é que, ao que tudo indica, falta maior comunicação e circulação de informação 

entre os próprios educadores sobre as especificidades e objetivos das Salas de 

Recursos Multifuncionais. 

Não custa lembrar que segundo a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001, cabe aos professores da sala de recursos multifuncionais e 

itinerantes desenvolver de forma colaborativa a ―disponibilização de outros apoios 

necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação‖ (BRASIL, 2001, p. 02). 

Essa resolução também mostra a função do professor da SRM, a de que deve 

desenvolver o ―currículo durante o período letivo e simultaneamente trabalhar para 

que o educando com necessidades educacionais especiais tenha competências e 

habilidades necessárias para uma vida autônoma e social‖ (BRASIL, 2001, p. 03).  

Nós sabemos que as diversas ações que culminaram em colocar os estudantes 

com necessidades especiais na escola regular trouxeram situações complexas. 

Dentre elas, como já sinalizado, está a relação do professor da sala regular com o 

professor da sala de recursos multifuncionais. O fato de ter um aluno com 

necessidades especiais em comum requer mais que uma conversa na sala de 

professores, isto é, são necessárias ações pensadas em conjunto em nível de 

gestão escolar a fim de proporcionar o desenvolvimento educacional e social deste 

indivíduo. 

De acordo com Ferreira e Costa (2016) os professores avaliam o programa de 

implantação das SRM positivamente, ou seja, com bons olhos. De modo geral, 

acredita-se que este programa veio para somar com a educação especial 

precisando apenas de ajustes para funcionar em sua plenitude. Tais ajustes na visão 

dos professores são: avaliação dos alunos que são direcionados a sala, um plano de 

trabalho para o AEE, infraestrutura da sala, alocação dos alunos com a mesma 

deficiência. 

Ao gestor escolar cabe essa articulação que estamos chamando de ajustes, 

inclusive é um de seus desafios a própria destinação e o arranjo de recursos e 

materiais para o funcionamento de uma escola inclusiva. Vem da gestão da escola a 
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construção dos processos vinculados aos objetivos das Salas de Recursos 

Multifuncionais. Segundo Tezani (2010) uma gestão escolar inclusiva é uma gestão 

democrática, cujo sentido se constrói coletivamente desde o Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Vale lembrar que no PPP deve está expresso os mecanismos de 

participação democrática e orientações estratégicas aos profissionais de educação 

para que eles possam fortalecer suas práticas favorecendo a inclusão. Pois, ―só 

(re)pensando e (re)construindo podemos conceber uma dimensão coletiva do 

trabalho pedagógico‖ (TEZANI, 2010, p.298). 

 

5.2 Gestão escolar e Salas de Recursos Multifuncionais 

 

A Sala de Recursos Multifuncionais é o espaço especializado dos trabalhos 

relativos à inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

pois nelas eles terão a oportunidade de se desenvolver por meio de equipamentos e 

planos pedagógicos customizados. Customizado porque, conforme Santanna 

(2015), a educação inclusiva entende que ―a criança ou adolescente com deficiência 

torna-se o foco das ações. Em outras palavras, o foco não está na deficiência, mas 

sim na pessoa com interesses e necessidades educacionais específicas‖ 

(SANTANNA, 2015, p. 16). A SRM funciona no contraturno e o número de salas 

depende da quantidade demandada, ou seja, de quantidade de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Como se vê, a gestão escolar precisa saber lidar com certa contingência e estar 

disposta e capacitada a desafios de ressignificação de suas práticas. Entende-se 

que o programa de implantação das salas de recursos multifuncionais leva para a 

gestão escolar demandas que requer, por exemplo, uma participação do gestor mais 

próxima possível do chão da sala de aula. Pois, para além do seu papel de 

acompanhamento regular, no contexto da educação inclusiva a gestão escolar é 

convocada a construir juntos aos professores processos de trabalho que atendam 

aos objetivos da SRM. Macena et al (2018) mostra que os gestores educacionais 

devem buscar ―recursos disponíveis para atender à diversidade de estratégias 

necessárias para atender a esses alunos, portanto é preciso que se atentem para a 

utilização efetiva dos recursos disponíveis nas salas de recursos multifuncionais‖ 

(MACENA et al, 2018, p.1294).  
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Oliveira e Manzini (2016) apontam os motivos para o aluno seja encaminhado a 

SRM  passa pelo professor da sala regular ou sala inclusiva no qual ele detecta 

problemas com a alfabetização ou o aluno não seja alfabetizado. O professor do 

AEE pode passar para gestão escolar os recorrentes problemas com a alfabetização 

e nisso o gestor entre em encaminhar para o atendimento médico a fim de obter um 

laudo. Nesse sentido, existe uma tensão entre o fracasso escolar e o 

encaminhamento para a SRM, como se estas salas atuassem como uma salvação 

para este aluno. Nesse caso sua função será ajudar diminuindo as suas limitações 

durante o processo escolar para que ele tenha êxito e consiga finalizar seus 

estudos. Os autores consideram que ―a SRM é vista como a última opção para o 

aluno que apresenta fracasso escolar. Para muitos alunos, frequentar o atendimento 

é um reforço escolar individualizado (OLIVEIRA; MANZINI, 2016, p. 566). 

É importante registrar que a própria sistemática do encaminhamento do 

estudante para a SRM é objeto de acompanhamento por parte da gestão escolar. 

Ferreira e Costa (2016) sinalizam que o sucesso da educação inclusiva em uma 

escola ainda depende do empenho de sua gestão. Os autores reforçam que os 

professores necessitam deste apoio, bem como afirmam que ―algumas medidas 

como propiciar condições para que professores de classe comum e professores do 

AEE possam realizar um trabalho conjunto, por exemplo, dependem de medidas de 

gestão‖ (FERREIRA; COSTA, 2016, p. 34). Sobre isso, os autores reforçam a 

importância das salas de recursos multifuncionais na promoção da inclusão escolar, 

uma vez que estes espaços quando utilizados para sua função principal (que é 

complementar e suplementar o ensino dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – NEE) tornam-se espaços privilegiados para assegurar direitos 

constitucionais. Por outro lado, tornam-se ineficazes para a educação inclusiva 

quando são reduzidos a salas de reforços ou mesmo quando são caracterizados 

como salas sem recursos para a atuação do professor.  

Segundo Ferreira e Costa (2016) existe a necessidade de colaboração entre 

gestão escolar, professores e familiares dos alunos atendidos nas SRM, 

favorecendo ―um ensino colaborativo, articulado e reflexivo para entender a maneira 

como a criança aprende e identificar quais as barreiras que faz com que as crianças 

tenham alguma dificuldade na aprendizagem‖ (FERREIRA; COSTA, 2016, p. 32). 

Neste estudo, ficou evidenciado para Ferreira e Costa (2016) que a relação 

entre os professores da sala comum e professor da SRM ainda necessita de mais 



72  

proximidade. Seus achados de pesquisa mostram que a relação entre estes 

profissionais ainda precisa de uma construção mais sólida, logo eles têm uma 

função importante no cuidado com o público da educação especial. São necessários 

mais diálogos, reflexões e debates internos à escola, considerando ser 

indispensável criar um elo entre os diferentes atores em prol da educação inclusiva.  

 Por meio de uma pesquisa de campo, os autores Cia e Rodrigues (2014) 

identificaram as principais queixas dos professores da sala comum e da sala de AEE 

em relação ao trabalho desenvolvido neste ambiente. Para alguns professores da 

sala regular o aluno com necessidades especiais não deveria frequentar a sala 

comum. Na visão dos autores ―a falta de aceitação por parte de alguns professores 

pode estar relacionada com seu desconhecimento sobre alunos com NEE‖ (CIA; 

RODRIGUES, 2014, p. 93). Para estes professores os educandos devem 

permanecer integralmente na sala de recursos multifuncionais, sendo atendido 

exclusivamente pelo professor especialista e não por professor de sala regular.  

Outro impasse que os autores identificaram foram os alunos que apresentam 

dificuldades, porém não apresentam nenhum diagnóstico médico e de uma equipe 

pedagógica que possa estabelecer a necessidade de serem encaminhados ao AEE. 

Conforme regulamentação, cabe aos professores da sala regular a missão de  

identificar os alunos que devam ser atendidos no AEE. Isto é, os professores atuam 

como colaboradores na tarefa de fornecer informações sobre educandos com NEE. 

Cia e Rodrigues afirmam que os professores ―embora sejam responsáveis pelos 

encaminhamentos‖,  eles não sabem ―quais características devem ser consideradas 

para que o aluno deva ser elegível para um atendimento mais especializado‖ (CIA; 

RODRIGUES, 2014, p. 94).  

 Uma demanda importante dos professores da sala regular e da SRM é a falta 

de diálogo entre eles sobre o trabalho desenvolvido com os alunos.  Nesse sentido, 

pode-se frisar a falta de uma atuação mais eficaz da gestão escolar, no sentido de 

juntar estes profissionais para troca de informações sobre estratégias e 

metodologias de como lidar com as limitações dos educandos. Nesta direção, cabe 

a estes profissionais dividir ―a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o 

ensino‖ (CIA; RODRIGUES, 2014, p.95), por meio do qual será mais promissor o 

processo de adaptação ao paradigma da inclusão. De acordo com Cia e Rodrigues 

(2014), a literatura nacional e internacional tem apontado que o trabalho colaborativo 

entre os professores tem servido para ―solucionar os problemas de ensino e 
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aprendizagem e maximizar o desenvolvimento socioemocional dos alunos com NEE 

(...)‖. 

Conforme Cia e Rodrigues (2014) gestão, professores e pais de alunos não 

sabem como lidar com os alunos com necessidades educacionais especiais. 

Situação que se mostra um grande desafio para todos e que os que se propõem a 

aprender com ela estão conseguindo resultados satisfatórios em relação ao bem 

estar destes estudantes. Para Cia e Rodrigues não há solução individualizada, pois 

―acreditam em uma maior eficácia no trabalho realizado em colaboração‖ (CIA; 

RODRIGUES, 2014, p.99). Vale dizer que ficou evidenciado neste estudo que 

muitos dos professores possuem a vontade de melhorar sua prática de educação 

inclusiva, mas a falta de tempo ainda é um impasse a ser superado (CIA; 

RODRIGUES, 2014). Sabem que ainda há muito a se fazer e que o trabalho com a 

inclusão requer paciência e humildade. 

Para Lavorato e Mól (2017) as salas de recursos multifuncionais atuam como 

uma grande colaboradora na diminuição das limitações e podem atuar 

especificamente nas diferentes demandas dos alunos.  No entanto é preciso ter 

diagnósticos constantes sobre seu funcionamento e atividades desenvolvidas, uma 

vez que ―ao dimensionar os impactos propiciados pelas práticas educativas 

realizadas nas salas de recursos busca-se identificar a efetividade, ou não, do 

processo inclusivo‖ (LAVORATO; MÓL, 2017, p. 1836). Claro que é sempre bom 

lembrar que para se identificar o processo inclusivo efetivo é necessário observar a 

escola como um todo.  O que se está enfatizando é a capacidade das SRM´s  

atuarem na construção da autonomia e no envolvimento ativo dos alunos com NEE 

no jogo da escola. Pois por meio dela pode-se desenvolver motivação, habilidades 

socioemocionais e de aprendizagem. Conforme Lavorato e Mól (2017), por exemplo, 

―a autoconfiança contribuirá para a efetividade no processo de aprendizagem. Nessa 

perspectiva, a sala de recursos é essencial na promoção do desenvolvimento 

humano‖ (LAVORATO; MÓL, 2017, p. 1838).  

Freitas e Jacob (2019) nos oferecem a possibilidade pensar a SRM como um 

espaço simbólico de construção de pontes entre professores, equipe pedagógica e 

gestão escolar. Por este ângulo, as SRM‘s como ambientes dotados de diferentes 

recursos e estratégias de aprendizagem fortalecem a visão de que ―sem 

articulações, conexões e estratégias que passem por todos, são produzidas, dentro 

e fora das salas, os espaços para que a criança com deficiência apenas fique com 
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sua deficiência ou com seus pares‖ (FREITAS; JACOB, 2019, p. 16). Sem o trabalho 

efetivo em prol da inclusão que busque incluir os alunos que já estão na escola 

regular integrados, porém ainda estamos agindo conforme o paradigma da 

integração. No qual os estudantes fazem parte do ambiente escolar, mas suas 

limitações não são atendidas como deveria.  

Vale ressaltar que a efetividade destes ambientes se faz à medida que tem a 

colaboração de todos da comunidade escolar. Sejam professores, pais de alunos e 

gestão escolar. Nesta direção, é essencial que ―os gestores relatam que o trabalho 

dos professores da sala de recurso é essencial na promoção da inclusão escolar‖  

(LAVORATO; MÓL, 2017, p. 1842). Do mesmo modo que Queiroz e Guerreiro 

(2019) evidenciam a relevância do movimento conjunto destinado à inclusão. Para 

eles, ―o trabalho desenvolvido por coordenadores, gestores e professores são 

importantes e constituem o elo para construção de um sistema educacional 

inclusivo‖ (QUEIROZ; GUERREIRO, 2019, p 245).   

 Nesta perspectiva, Lavorato e Mól (2017) consideram que gestores que têm 

experiência com as salas de recursos como professores possuem um olhar mais 

aguçado nas questões de inclusão. Como consequência desta experiência, estes 

profissionais entendem as necessidades das SRM‘s. O que não se limitaria apenas 

a ―uma visão real de como funciona uma sala de recursos e como ela deveria 

funcionar‖ (LAVORATO; MÓL, 2017, p. 1841).  A qualidade do trabalho da gestão 

escolar reflete nos demais colaboradores da escola por meio de ações. Logo o 

gestor deve ser ―o primeiro a ter consciência da importância da escola inclusiva 

implementando práticas que favoreçam este princípio, dando a escola unidade, e 

não atribuir dois espaços: um de ensino regular e um de educação especial‖ 

(CAVALCANTI, 2018, p. 1018). É assim que a estrada da inclusão deve ser 

percorrida por pais, professores, gestão e alunos. É certo que com a colaboração de 

todos a construção de uma escola inclusiva de qualidade e que abracem todas as 

limitações de seus educandos se encontra no rumo certo. 

 



75 
 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Esta breve pesquisa em artigos, teses e dissertações permitiu um olhar sobre a 

modalidade da Educação Especial e seus percursos para chegar em uma educação 

inclusiva. Por meio destes trabalhos identificamos que a educação numa perspectiva 

inclusiva passou a ser inserida nas leis, em seguida implantada nas escolas. Porém 

ainda estamos na fase de adequação do ambiente escolar para lidar a com a nova 

demanda.  

Muitas escolas brasileiras tiveram seus currículos, estruturas físicas, 

arquitetônica e pedagógica adaptados para receber o público da educação especial. 

Todo esse trabalho visa proporcionar uma verdadeira inserção escolar. Dessa 

forma, os trabalhos de Baptista (2015), Milanese (2016), Kassar (2011, 2012), 

Bueno (2016) demostraram o grande crescimento positivo de aplicação das políticas 

voltadas ao público alvo da educação especial. Porém, no tocante a inclusão escolar 

ainda se fazem necessários ajustes de pessoal, equipamentos e atividades no chão 

da escola.  Para Mantoan (2015) é necessário que as escolas abracem estas novas 

demandas e trabalhem o real sentido da inclusão, de uma escola democrática. Logo, 

já ultrapassamos as barreiras da garantia do acesso e permanência para este 

público. Agora chegamos ao desafio de o ensino e aprendizagem de qualidade para 

todos. 

Percebemos que as mudanças de paradigmas que vieram desde a 

segregação, passando pela integração até a inclusão representam o próprio 

percurso da inclusão no Brasil. Neste sentido, Moantoan (2015) afirma que é preciso 

ter fim as práticas excludentes que as escolas ainda cultivam. Para ela, as práticas 

excludentes são: os reforços paralelos, reforço continuado e os currículos 

adaptados; todos são formas de discriminação e de esconder as incompetências dos 

sistemas de ensino de ensinar seus alunos com qualidade. 

Na visão de Simon e Rozek (2019) a formação de um ambiente inclusivo nas 

escolas regulares passa por mudanças em ―todo o projeto de educação inclusiva 

[que – grifo nosso], deve compreender também uma mudança de mentalidade 

acerca das novas práticas a serem adotadas no processo de ensino e aprendizagem 

até então exercido nas escolas regulares‖ (SIMON; ROZEK , 2019, p. 170). 
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Monico (2018) aponta que a presença de disciplinas que abordam educação 

especial na formação dos professores tem contribuído para diminuir a limitação 

destes alunos público da modalidade. Aliar sua formação inicial com a prática de 

chão da escola, lidando com os alvos da educação especial, se faz um grande 

desafio para os profissionais da educação. Os professores necessitam de incentivos 

e capacitação para encarar esta demanda da educação numa perspectiva inclusiva. 

Porém ainda há uma resistência em aceitar nos espaços escolares e nas salas 

inclusivas pessoas com dificuldades educacionais especiais. 

A gestão escolar pode contribuir para que os cenários mudem favorecendo a 

inclusão, configurando-se como ―mudanças que irrompem o cotidiano escolar e todo 

o processo de mudança‖, mas também isso ―implica passos bem definidos, que 

provocam, sobremaneira, a desinstalação de rotinas, crenças e modos de agir‖ 

(SIMON; ROZEK, 2019, p.170).  

Portanto, conforme Freitas e Jacob (2019), o fato de estudantes com 

deficiências terem a garantia do acesso e permanência não significa dizer que estão 

incluídos. É fato que cada uma destas crianças que possui deficiência se encontrar 

nas escolas regulares, isso se deve as muitas e contínuas lutas sociais. Cabe 

destacar que o que move todas estas lutas não são as deficiências em si, ou o fato 

de serem diferentes. O que as movem são o fato deles serem iguais, ou seja, suas 

semelhanças.  E por fim, esse caminho da inclusão já está sendo consolidado. E as 

escolas devem ―promover espaços para reflexões, discussões e tomadas de 

decisões, abraçadas por todos os envolvidos no processo de instalação de uma 

cultura escolar inclusiva‖ (SIMON E ROZEK , 2019, p. 170). 

Quanto ao ensino de ciências, os ambientes das SRM´s  têm muito a contribuir 

por serem salas dotadas de materiais e recursos didáticos que podem diminuir as 

limitações, tanto dos educandos com deficiência quanto dos sem deficiência. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no exposto neste trabalho podemos apresentar como considerações 

finais que as escolas regulares têm muito trabalho pela frente até que se tornem 

totalmente inclusivas. Os desafios colocados pela legislação para as escolas 

regulares, visando a educação formal para os NEE, estão sendo sanados a medica 

que se garantiu o acesso e a permanência destes educandos. Assim, surgem 
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demandas quanto a adequações que diminuam as limitações destes estudantes 

para que seu ensino e aprendizagem sejam efetivos. Nesse sentido, os autores que 

embasaram este trabalho concordam que existe a necessidade de um currículo 

adequado a pessoas com deficiência; formações para professores, gestores e 

equipe escolar.  

Um outro desafio a ser sanado, trata-se da articulação entre os professores da 

sala comum e da sala de recursos multifuncionais para que juntos trilhem maneiras 

para melhor atender os alvos da educação especial. Essa articulação entre eles é 

primordial para a complementação do ensino de todas as disciplinas, em especial no 

ensino de ciências que poderá ser ampliado se forem aproveitados os recursos 

disponíveis nesta sala. 

Como sugestão de trabalhos futuros, gostaríamos de deixar registrado a 

necessidade de pesquisar sobre as salas de recursos multifuncionais e suas 

contribuições em outras disciplinas do currículo, ou mesmo investigar o real trabalho 

desenvolvido nestes ambientes. 
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