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RESUMO 
 
Objetivou investigar o papel da Sala de Recursos Multifuncional I no processo 

de ensino aprendizagem de alunos com deficiência intelectual matriculados no 

Ensino Fundamental II de uma escola da rede pública de uma cidade do 

Paraná. 

O método utilizado foi de carácter qualitativo, foram entrevistados por meio de 

um roteiro de entrevista, três profissionais que atuam junto a alunos com 

deficiência intelectual. Os resultados demonstram a necessidade de parceria 

estreita entre os professores do ensino especializado e os professores do 

ensino comum para que as intervenções sejam eficientes na aprendizagem 

desses alunos, como também, uma formação continuada que dê conta das 

dificuldades que se apresentem no processo.Esse estudo além de subsidiar a 

formação da pesquisadora, viabilizou-se momentos de reflexão sobre a prática 

profissional, de tal forma, que, enquanto acadêmica, propiciou as participantes 

da pesquisa, imersão em sua prática diária.  
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Prática pedagógica. 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the role of the Multifunctional 

Resource Room I in the learning process of students with intellectual disabilities 

enrolled in Primary School II of a public school in a city of Paraná.The method 

used was qualitative, interviewed through an interview script, three 

professionals who work with students with intellectual disabilities. The results 

demonstrate the need for a close partnership between the teachers of the 

specialized education and the teachers of the common teaching so that the 

interventions are efficient in the learning of these students, as well as a 

continuous formation that gives account of the difficulties that appear in the 



process. This study, in addition to subsidizing the researcher's training, allowed 

for moments of reflection on professional practice, in such a way that, as an 

academic, it provided the research participants with immersion in their daily 

practice. 
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Introdução 

 

A escola ao longo dos tempos passou por várias mudanças, sociais, 

políticas, culturais e econômicas, assim como a sociedade.  Nesse período 

mudaram-se os conteúdos, metodologias, objetivos, teorias, professores e 

alunos. Apesar de tantas transformações podemos assegurar que o processo 

educacional ainda apresenta muitas desigualdades. Nas últimas décadas teve 

início um movimento para concretizar ações que permitissem a inclusão 

educacional (ARAÚJO, 2015). 

Segundo Vygotsky (1997), a inclusão escolar deve ter significado para o 

sujeito, dando sentido e significado a sua vida. Trata-se de possibilitar 

interações sociais que sejam mediadoras adaptando ao sujeito que 

compreenda o mundo que está inserido e possa ser autônomo, participativo e 

ativo na construção desse mundo e da sua própria história. A escola inclusiva 

deve desafiá-lo, instigá-lo, buscar formas de desenvolver potencialidades e não 

reforçar o sentimento de incapacidade. 

Para isso, programas foram organizados buscando equipar a escola 

regular para esse atendimento, entre esses programas, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).Em sua organização o AEE atende alunos 

com necessidades educacionais especiais, seja física, mental ou sensorial, na 

Sala de Recursos Multifuncional (SRM). A SRM do tipo I, na Educação Básica 

oferta atendimento educacional especializado, de natureza pedagógica que 

complementa a escolarização de alunos que apresentam deficiência 

Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 

desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. A implantação desse 

programa na rede estadual do Paraná, e em especial, no Ensino Fundamental 



II, já é realizada há alguns anos, porém, há poucos registros sobre a 

potencialidade desse programa o que justifica o estudo sobre a temática 

(SEED, 2011). 

 

Objetivo 

 

Objetivou investigar o papel da Sala de Recursos Multifuncional I no 

processo de ensino aprendizagem de alunos com deficiência intelectual 

matriculados no Ensino Fundamental II de uma escola da rede pública de uma 

cidade do Paraná. 

 

Método 

 

Os procedimentos metodológicos que nortearam esta pesquisa tiveram 

os pressupostos de caráter qualitativo. A pesquisa foi realizada no município de 

Apucarana-PR, no Colégio Estadual Nilo Cairo. Participaram da pesquisa três 

profissionais sendo: uma pedagoga, uma professora do ensino regular e a 

professora da SRM. De tal forma, foram elaborados 03 (três) questionários, 

com base nas experiências com a prática inclusiva, junto aos alunos com 

deficiência intelectual incluídos no Ensino Regular e atendidos na Sala de 

Recursos Multifuncional, a saber: questionário I: professora da sala de 

recursos, com 12 questões; questionário II – professora da classe regular, com 

8 questões e questionário III – pedagoga da escola, com 7 questões 

 

Resultados  

 

Inicialmente, a instituição pesquisada, segundo a pedagoga, oferece a 

Sala de Recursos Multifuncional, promove formação continuada a todos os 

docentes, oportuniza acessibilidade aos espaços e a materiais escolares, bem 

como, orienta as famílias e estabelece parcerias com outros setores da 

comunidade para potencializar o programa de atendimento do alunado. 

Tais aspectos fazem parte do projeto político pedagógico da escola que, 

segundo a pedagoga, contempla a SRM, sendo produzido em coletivo, 

caracterizado pela flexibilidade e adaptação curricular. Percebe-se a 



importância colocada no trabalho comprometido e afetivo da comunidade 

escolar, no entanto, reconhece que para essa parcela do alunado a 

aprendizagem não se dará no mesmo tempo dos alunos ditos “normais”. É 

importante considerar que a aprendizagem de cada um é diferente, 

independente de possuir ou não uma deficiência, acontece em tempos e 

etapas distintas e se desencadeia a partir de estímulos diferenciados e estilos 

que facilitam a aprendizagem.  

 

Considerações finais 

 

Os resultados encontrados dessa pesquisa atenderam aos objetivos 

propostos possibilitando, reconhecer as contribuições que a SRM traz para 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. No entanto, a simples 

imersão do aluno nesse atendimento não é o determinante de seu sucesso ou 

fracasso. Há necessidades emergentes na organização dos sistemas e 

instituições para que a aprendizagem desse alunado se efetive. 

A pesquisa mostrou que as docentes buscam organizar a sala de aula, 

os alunos e a prática pedagógica considerando as necessidades dos alunos, 

também a pedagoga participa nessa organização quando solicitada. 
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