
  

     - 1 -  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUMAIA SALLES COZAC 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

PROFESSORA: FABÍOLA RIBEIRO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE RECURSOS E O ATENDIMENTO A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Dezembro/2020 



  

     - 2 -  

INTRODUÇÃO 

     O Decreto 7611/2011 preconiza que as Salas de Recursos Multifuncionais 

“são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado” (art. 4, § 

3º).  Elas se dividem em dois tipos: tipo 1 e tipo 2 conforme o link do Ministério 

da Educação: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/salas_de_recursos.pdf                   

Segundo o MEC, o objetivo das Salas de Recursos Multifuncionais é: Apoiar a 

organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, 

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem (MEC). A 

Sala de recursos multifuncionais (SRM) deve oferecer atendimento educacional 

especializado (AEE) aos estudantes público alvo da educação especial 

matriculados nas escolas regulares. Estes, precisam estar registrados no Censo 

Escolar MEC/INEP, como consta no Documento Orientador Programa 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais.  A SRM foi pensada 

inicialmente como um “pedaço” da educação especial dentro da escolar regular, 

voltada para o atendimento especializado, de forma complementar e 

suplementar, visando dar assistência e apoio, dentro da escola inclusiva, ao 

público alvo daquela modalidade de ensino. Contudo, a inclusão escolar não 

pode ser vista como algo restrito aos alunos com deficiência ou aos com altas 

habilidades ou superdotação.  
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SALA DE RECURSOS E O ATENDIMENTO A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

As Salas de Recursos Multifuncionais apresentam funções gerais e 

específicas. As funções específicas consistem no favorecimento da autonomia 

dos educandos, de forma a facilitar o acesso aos conteúdos e às atividades 

escolares, melhorando o aprendizado do alunado, além da produção de material 

acessível, o assessoramento no processo avaliativo dos alunos, ajudando a 

estabelecer parâmetros de avaliação distintos daqueles usados na sala comum, 

o assessoramento do professor de sala de aula comum e a orientação da família. 

Elas exigem, portanto, um professor especializado.  

A realização de atividades que subsidiam o processo de aprendizagem 

está vinculada às ações pedagógicas desenvolvidas na sala de aula comum, 

entre as quais estão a elaboração de recursos pedagógicos adaptados e de 

acessibilidade, as adaptações de provas e o uso do Braille, com alunos cegos. 

Nas SRM, são utilizados novos parâmetros de avaliação, distintos dos 

utilizados no processo de avaliação das salas comuns, nas quais recorre-se a 

notas e conceitos. A avaliação, nas SRM, é centrada no desenvolvimento 

pedagógico dos estudantes, indo além dos conteúdos escolares; os educadores 

exercem uma função de cuidadores, ultrapassando o ambiente da sala de aula, 

já que observam os educandos em diversas atividades escolares. A avaliação, 

portanto, é um olhar para as “entrelinhas” das diferentes ações desenvolvidas 

pelos educandos na escola.  

Pessoas com deficiência intelectual (DI) ou cognitiva costumam 

apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas 

(como as metáforas, a noção de tempo e os valores monetários), estabelecer 

relações sociais, compreender e obedecer a regras, e realizar atividades 

cotidianas - como, por exemplo, as ações de autocuidado.  

A capacidade de argumentação desses alunos também pode ser afetada 

e precisa ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e 

fazer com que a pessoa adquira independência em suas relações com o mundo.  

As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais comum, 

assim como as complicações perinatais, a má-formação fetal ou problemas 
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durante a gravidez. A desnutrição severa e o envenenamento por metais 

pesados durante a infância também podem acarretar problemas graves para o 

desenvolvimento intelectual.  

A sala de recursos é um espaço diferenciado no qual o professor tem por 

objetivo promover a aprendizagem aos alunos com DI através de brinquedos e 

jogos lúdicos. Sala de recursos é considerada uma sala provida de materiais e 

equipamentos apropriados para atendimento das necessidades específicas de 

alunos público alvo do AEE.  

As práticas educativas para alunos com déficit intelectual estão 

intimamente ligadas à cultura escolar na qual se organizam de modo que, ao se 

analisar determinado currículo, pode se verificar não só os conteúdos que são 

vistos como importantes naquele grupo cultural, como também são priorizados 

alguns conteúdos em detrimento de outros. Pode-se concluir que historicamente 

os critérios de escolha, que guiaram os professores, se deram pela leitura 

etiológica da deficiência. Confirma-se com isso que o conhecimento é 

desigualmente distribuído no ensino especial.  

Importante destacar, na política de inclusão, o conceito de flexibilização 

ou adaptação do currículo. Para Mantoan, (2007), as adaptações curriculares 

funcionam como reguladores externos de aprendizagem e precisam ser revistas.  

A autora aponta que “[...] ao invés de adaptar e individualizar/diferenciar o ensino 

para alguns, a escola precisa recriar suas práticas, 37 mudar concepções, rever 

seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças” (MANTOAN, 

2007, p.17).   

Lustosa (2010), Gomes (2007) e Mantoan (2003; 2007) afirmam que a 

escola deve trabalhar para a emancipação intelectual num processo em que a 

adaptação dos conteúdos é realizada pelo próprio aluno que vai assimilando um 

novo conhecimento de acordo com suas possibilidades de incorporá-lo ao que já 

conhece.  

Nesse processo, destaca-se a importância da valorização das diferenças 

individuais, pois cada aluno precisa ser respeitado no seu tempo de 

aprendizagem e na sua forma singular de aprender. Além disso, diferentes 

ideias, opiniões, níveis de compreensão, que enriquecem o processo escolar, 
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podem contribuir para o entendimento dos alunos e dos professores numa 

interação que favoreça a todos.  

Importante pontuar que os alunos com deficiência intelectual têm mais 

dificuldade para aprenderem com aulas expositivas e precisam ser engajados, 

segundo Oliveira, “[...] em situações desafiantes, num processo particular de 

descoberta [...]” (OLIVEIRA, 2006, p. 23). Situações essas que devem partir dos 

componentes curriculares, no entanto o trabalho do professor da Sala de 

Recursos Multifuncional deverá ser de estimular o aluno e não apenas adaptar 

currículo.   

O professor deve ser um mobilizador das práticas pedagógicas do ensino 

regular, afirma Lustosa (2010). Todos os aspectos no plano didático desse 

atendimento devem ser pensados para atender o ritmo de aprendizagem do 

aluno e a eliminação das barreiras que atrapalham o seu desenvolvimento.  

Embora trabalhe a partir do currículo, o objetivo do professor da Sala de 

Recurso Multifuncional não é trabalhar os conteúdos, mas estimular, [...] o 

desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, memória, 

raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, que mobilize o aluno para a 

aprendizagem, fortalecendo sua autonomia para decidir, opinar, escolher e tomar 

iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações e propiciar a interação 

dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não 

discriminação (ALVES; GOTTI, 2006, p. 270).  

Mais do que conhecer as dificuldades dos alunos é preciso planejar a partir 

delas, ou seja, para alunos com dificuldade mais acentuada no raciocínio lógico, 

atividades desafiantes a partir da resolução de problemas; para alunos com 

dificuldade na comunicação, a oferta de atividades constantes que promovam a 

linguagem e a expressão, como indica Lustosa (2010), utilizando atividades 

dinâmicas a partir de parlendas, trava línguas, cantigas etc., estimulando a 

expressão verbal dos alunos, bem como, situações dinâmicas, desafiadoras, 

prazerosas e lúdicas, através de jogos, brincadeiras, músicas, danças, 

dramatizações, etc.  
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Trabalhando a escrita  

Os alunos que se encontram nesse nível de representação não 

conseguem interpretar as suas produções, mesmo quando estão em um 

contexto preciso. A dificuldade de atribuir significado à escrita pode se manifestar 

em diferentes atividades nas quais as crianças são solicitadas a interagir com o 

universo gráfico. Em algumas situações as crianças não se implicam com a tarefa 

e dão respostas aleatórias sugerindo não estar interessado pela atividade ou 

simplesmente não compreender a solicitação do professor.  

É importante considerar as dificuldades psicomotoras apresentadas por 

algumas crianças nesta fase, evidenciadas especialmente na motricidade fina, o 

que torna para elas quase impossível desenhar ou realizar o traçado das letras. 

As atividades que envolvem modelagem e recorte e colagem são igualmente 

dificultosas para esses alunos que em sua maioria se distanciam desse tipo de 

tarefa, manifestando inclusive rejeição pela leitura e a escrita. Um dos recursos 

a serem considerados não só com alunos com deficiência, mas com todos que 

encontram-se nesta fase é o uso de letras móveis, fichas com palavras e frases 

escritas, jogos pedagógicos e livros de literatura infantil, são instrumentos que 

podem auxiliar o professor no seu trabalho com esses alunos, na busca de 

superar as dificuldades de organização espacial e na coordenação motora fina. 

Além destes o professor pode fazer uso de recursos variados que permita em 

alguns momentos a criança exercitar livremente sua expressão gráfica, como o 

uso do desenho livre, e em outros escrever em espaços delimitados.  

Um aspecto importante é que a análise do desempenho desses alunos 

deve contemplar não somente os avanços na escrita, mas também os ganhos 

na aquisição de atitudes tais como: cooperação, participação e interação no 

grupo, interessem por atividades relacionadas à leitura e a escrita tais como: 

leitura de textos variados e histórias infantis, registros orais e escritos, desenho, 

modelagem e escrita do nome próprio. Assim, à medida que as crianças 

avançam nas atitudes que favorecem a aquisição da escrita, elas começam a 

produzir registros utilizando- se de algumas letras, especialmente daqueles 

referentes à pauta do próprio nome. Destaca-se aqui que o avanço importante 

na aprendizagem da criança é quando ela demonstra gosto por jogos 
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pedagógicos, especialmente aqueles de cartões com palavras os quais 

mobilizam o aluno para a interação no grupo, bem como para a atenção à escrita 

das palavras. O professor que explora esse tipo de atividade está favorecendo a 

passagem do aluno para um nível mais avançado.  

Trabalhando a matemática   

O ensino da Matemática para os alunos com deficiência intelectual, tem 

sido uma das maiores dificuldades, pois estes não conseguiam adquirir as 

noções básicas para a aprendizagem desta disciplina devido às limitações 

próprias da deficiência e de poucas experiências vivenciadas, tendo 

consequentemente dificuldades para efetuar as necessárias construções 

lógicas.   

Muito se tem ouvido falar sobre a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais ao ensino regular, mas sabe-se que existem muitas 

dificuldades em relação a esta inclusão educacional. Deve-se levar em conta que 

cada ser é individual com suas necessidades e dificuldades de aprendizagem, 

por isto, deve-se respeitar o ritmo e as formas de aprendizagem de cada um. 

Espera-se que a escola, ao abrir as portas para tais alunos, informe-se e oriente-

se para proporcionar instrumentos adequados para que o aluno encontre um 

ambiente adequado, sem discriminações e que lhe proporcione o maior e melhor 

aprendizado possível.  

A matemática ensinada para ao aluno com deficiencia intelectual é a 

mesma ensinada para qualquer aluno, o que difere, no entanto, são os recursos 

de acessibilidade que esta clientela necessitará para ter acesso a esta área do 

conhecimento, haja vista sua limitação cognitiva. Assim, na tentativa de tirar o 

aluno com deficiência intelectual de uma condição passiva diante do 

conhecimento, busca-se introduzir a calculadora durante o Atendimento 

Educacional Especializado realizado na sala de Recursos de Deficiência 

Intelectual, tendo este instrumento como recurso facilitador da aprendizagem.  

Considera-se a calculadora um recurso que possibilita o acesso do aluno 

com Deficiência intelectual a aprendizagem básica de alguns conceitos 

importantes para o dia a dia. Ex: sistema monetário, operações fundamentais. O 
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objetivo é propiciar a criança o conhecimento da matemática prática, útil à sua 

vida diária, ao seu trabalho e viver com autonomia plena.  

Assim, o ensino da matemática deve ser realizado também com material 

concreto ou adaptado para sua realidade, onde os educadores devem levar seus 

alunos a sentir a cada momento, dentro e fora da escola a necessidade e a 

importância dos conhecimentos matemáticos no dia a dia, deve-se tornar o 

ensino atraente, iniciando concretamente, oportunizando a criança manipular e 

sentir objetos que a faça ter raciocínios matemáticos; ou seja; cabe ao professor, 

propor desafios e utilizar sim o material concreto nas situações de ensino 

aprendizagem, porém, é necessário propor atividades que desencadeiem numa 

progressão sistemática do nível concreto ao abstrato em direção a representação 

mental.   

Exemplo: trabalho através da rotina em sala de aula: calendário –dias da 

semana e meses (podendo ser desenvolvidos com os a alunos através de cores, 

símbolos, numerais, quantidades e acontecimentos do dia a dia).   

Outro aspecto importante, do qual não podemos nos esquecer é a 

importância do Lúdico/jogo no ensino da Matemática. Este deve ser valorizado, 

pois o aluno ao jogar depara-se com uma situação-problema gerada pelo jogo e 

tenta resolvê-la, a fim de alcançar o seu objetivo. Para tanto, cria procedimentos, 

organiza-se em formas de estratégias e avalia-os em função dos resultados 

obtidos que podem ser bons e maus.   

As regras presentes nos jogos matemáticos possibilitam desencadear os 

mecanismos de equilíbrio cognitivos, logo, constitui um poderoso meio para 

favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com deficiência 

intelectual, essas regras supõem organização e coordenação que inserem dentro 

do quadro de natureza lógica. Portanto favorecer situações dentro do ensino da 

matemática que permitam os jogos é fundamental, porque por meio deles o 

educando assimila as realidades intelectuais, impedindo que estas permaneçam 

exteriores à sua própria inteligência.  
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CONCLUSÃO 

     Podemos perceber que a deficiência intelectual desafia a escola comum no 

seu objetivo de ensinar, de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, 

construindo o conhecimento. O aluno com essa deficiência tem uma maneira 

própria de lidar com o saber, apresentando muitas vezes dificuldades de 

construir conhecimento como os demais e de demonstrar a sua capacidade 

cognitiva. As barreiras da deficiência intelectual diferem das barreiras 

encontradas nas demais deficiências. Trata-se de barreiras referentes à maneira 

de lidar com o saber em geral, fato que reflete preponderantemente na 

construção do conhecimento escolar sendo assim, o AEE deve propiciar aos 

alunos com deficiência intelectual condições de passar de um tipo de ação 

automática e mecânica diante de uma situação de aprendizado/experiência 

regulações automáticas para um outro tipo, que lhe possibilite selecionar e optar 

pelos meios que julguem mais convenientes para agir intelectualmente 

regulações ativas, também descritas por Piaget. O Atendimento Educacional 

Especializado para tais alunos deve, portanto, privilegiar o desenvolvimento e a 

superação de seus limites intelectuais, exatamente como acontece com as 

demais deficiências, como exemplo: para o cego, a possibilidade de ler pelo 

braile; para o surdo, a forma mais conveniente de se comunicar e para a pessoa 

com deficiência física, o modo mais adequado de se orientar e se locomover 

devendo estar centrado, na dimensão subjetiva do processo de conhecimento. 

Pode ser realizado em grupos, porém é preciso estar atento para as formas 

específicas de cada aluno se relacionar com o saber. O Atendimento 

Educacional Especializado para o aluno com deficiência intelectual deve permitir 

que esse aluno saia de uma posição de “não saber”, ou de “recusa de saber” 

para se apropriar de um saber que lhe é próprio, ou melhor, que ele tem 

consciência de que o construiu.  
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