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[...] A implantação de novas ideias depende, 
fundamentalmente, das ações do professor e dos 
alunos. Porém essas ações, para serem efetivas, 
devem ser acompanhadas de uma maior autonomia 
para tomar decisões, alterar o currículo, desenvolver 
propostas de trabalho em equipe e usar novas 
tecnologias de informação [...]. 

 Valente 

 

 



SPURIO, Mara Silvia. Jogos digitais na atuação do professor do atendimento 
educacional especializado. 2019. 105 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias 
para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias) – Universidade Pitágoras Unopar, 
Londrina, 2019. 

 

RESUMO 

 
O atendimento educacional especializado (AEE) é oferecido aos alunos com 
necessidades educacionais especiais (NEE), preferencialmente nas salas de 
recursos multifuncionais (SRMs). No entanto, muitas práticas nem sempre são 
efetivas e a indicação de pesquisas tem sido a de integração dos jogos, entre eles 
os digitais, para melhoria no processo de aprendizagem dos alunos. Apoia-se na 
perspectiva de jogo, tal como teorizou Piaget, ou seja, enquanto um processo ativo e 
construtivo do aluno, do qual aspectos afetivos, cognitivos e sociais fazem parte e 
podem promover aprendizagem. Diante disso, surge a questão: Como o professor 
do AEE utiliza os jogos digitais para promover a aprendizagem do aluno? O objetivo 
do estudo foi caracterizar a prática de cinco professores do AEE, oferecido no ensino 
fundamental I, em relação ao uso de jogos como recurso pedagógico na intervenção 
ofertada ao aluno com NEE na SRM, em um município da região norte do estado do 
Paraná. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo descritiva exploratória. 
Para responder aos objetivos propostos foi realizada uma entrevista semiestruturada 
ao professor do AEE e roteiro de observação da SRM. A análise dos dados ocorreu 
por meio de interpretação dos relatos com tratamento qualitativo com base em 
categorias/eixos elencados dos tópicos presentes no questionário e roteiro de 
observação. Os resultados indicaram que ainda que se considere o jogo 
fundamental e relevante para o trabalho no AEE e para o processo de inclusão 
escolar, as possibilidades levantadas no trabalho de SRM ainda são precárias. Faz-
se necessário reorganizar o serviço de apoio, na aquisição de materiais pedagógicos 
e da tecnologia assistiva apropriados, com o investimento na formação do professor 
especialista, como profissional articulador desse processo responsável pelo trabalho 
com os alunos com deficiência. Espera-se, com a pesquisa, contribuir com reflexões 
sobre o AEE e o uso de jogos digitais neste contexto inclusivo de aprendizagem dos 
alunos inclusos no ensino regular. 
 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, Professores, Prática 

pedagógica, Jogos. 
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ABSTRACT 

 

Special educational service (AEE) is provided for students with special educational 
needs (NEE), mainly in multifunctional resource classrooms (SRMs). However, most 
practices are not always effective and researches have often shown the benefit of 
using game integration, among them the digital ones to help improve students’ 
learning process. It is based on the game perspective, such as Piaget had already 
theorized, that is, as an active and constructive process accomplished by the student 
himself/herself, in which affective, cognitive, and social features are involved and 
may help them acquire their learning. In the light of this, a question is brought up: 
How does the AEE teacher use digital games to enhance his/her student’s learning? 
This research was carried out to describe the practice followed by five AEE teachers 
at the level of early grade high school, concerning the use of games as a 
pedagogical resource in the intervention provided for the NEE student in SRM, in a 
county located in northern Paraná State. The research is a qualitative one, the so 
called descriptive exploratory research. To provide answers for its proposed aims a 
semi-structured interview was carried out with the AEE teacher and SRM observation 
directions. The analysis of the collected data was carried out by interpreting his/her 
accounts with qualitative treatment based on categories/axes listed from the issues 
found out in the questionnaire and observation directions. The results showed that 
even if one considers the game as fundamental and relevant for the AEE work and 
for the process of school inclusion, the possibilities raised in the SRM work are still 
precarious. One has to reorganize the support service, in the acquisition of 
appropriate pedagogical material and assistive technologies, by investing in 
background development for the special teacher, as an articulating agent of that 
process responsible for the work developed with students with special needs. One 
hopes the research at issue may contribute with ponderings on AEE and the use of 
digital games within such an inclusive learning context of included students within 
regular schooling. 
 
Keywords: Special Educational Service, Teachers, Pedagogical Practice, Games. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema desenvolvido nesta dissertação é decorrente do trabalho que realizo 

há dezoito anos na área da educação especial como avaliadora psicoeducacional 

(2000 a 2010), como professora de Sala de Recursos (2010 a 2015) e desde 2016 

até hoje na assessoria da Gerência Educacional de Apoio Especializado (GEAE), da 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME).  

Iniciei minha atuação profissional como professora, em 1995, no ensino 

fundamental, atendendo do 1º ao 4º ano do ensino regular. 

Em 2010, no quadro de profissionais do município, havia necessidade de um 

professor para participar como membro da assessoria da GEAE, denominado na 

época de Centro Educacional de Educação Especial e Psicopedagogia (CEEPp). 

Neste contexto, recebi o convite por ter formação em psicopedagogia e aceitei em 

razão da identificação com a proposta. 

Na GEAE o meu trabalho foi e ainda é de assessoria e formação dos 

professores das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). Os encontros são 

realizados mensalmente com os professores para estudarmos textos e discutirmos 

os casos que eles estão com dificuldades em sua prática de atendimento. Para 

compreender melhor o atendimento que temos hoje é preciso voltar um pouco na 

história, pois a GEAE atual passou por um processo histórico e de legislações que a 

legitimaram. 

Em 1987, iniciou-se em caráter experimental, na rede municipal de Londrina, 

o atendimento às crianças com dificuldade de aprendizagem, em 1988, por meio da 

Portaria nº 08/88, foi instituído o Centro Municipal de Atendimento Psicopedagógico 

(CEMAPp), contando com uma psicóloga e duas psicopedagogas. Em 1990, houve 

ampliação da equipe, mediante processo seletivo interno, no intuito de atender todas 

as escolas da zona urbana (pré-escola à 4ª série), denominado Serviço Municipal de 

Atendimento Psicopedagógico (SEMAPp). As avaliações e os atendimentos eram 

realizados nos núcleos de atendimentos em três escolas da rede municipal e, em 

1994, passaram a acontecer na Cidade da Criança, atualmente um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI). 

No fim da década de 90 foram abertas as primeiras Classes Especiais de 

Deficiência Intelectual e as Classes de Condutas Típicas. 
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Em 2000 recebi o convite para fazer parte da equipe e cheguei ao 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE). 

No ano de 2002 deu-se início a avaliação psicoeducacional no contexto 

escolar e também a abertura da primeira sala de recursos em uma escola da rede 

municipal. 

Em 2009, cessaram as Classes Especiais DI e os alunos foram 

encaminhados para atendimento educacional especializado (AEE) em SRMs. Em 

face dessa demanda foram criadas mais SRMs estabelecidas pelo Ministério da 

Educação (MEC) como tipo 1 e tipo 2. Foi também implementado o Serviço de 

Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH) para os alunos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, internados no Hospital Universitário (HU). 

Até essa dada (2009) a Educação Especial era de responsabilidade de uma 

Coordenadoria de Educação Especial e Psicopedagogia da SME. A partir de 2010, 

passou a ser Gerência Educacional de Apoio Especializado (GEAE), da qual faço 

parte até a presente data. 

A GEAE, atualmente, dispõe de professores com formação em 

psicopedagogia e/ou psicologia, sendo esta equipe responsável pela formação 

continuada dos professores; organização e acompanhamento do trabalho de AEE 

realizado pelas SRMs, pelas classes especiais de Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), professores de apoio e SAREH, com o intuito de assegurar 

o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino oferecidos na rede 

municipal de Londrina, visto que a Lei nº 13.146/2015, art. 28 “incumbe ao poder 

público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar 

o sistema educacional inclusivo” (BRASIL, 2015). 

Foi minha experiência de estudo com os professores, a análise do contexto 

escolar do qual eles e os alunos fazem parte, que instigaram o meu interesse em 

investigar sobre práticas inclusivas, entre elas as práticas que envolvem os jogos 

digitais, uma vez que a tecnologia se inicia nas salas de recursos como tecnologia 

assistiva e hoje pode contribuir também com a sua integração aos jogos digitais a 

serem utilizados com os alunos. 

 



17 

1 INTRODUÇÃO 

 

O atendimento às pessoas com deficiência é decorrente de um processo 

histórico baseado em três paradigmas: o Paradigma da Institucionalização, o 

Paradigma de Serviços e o Paradigma de Suporte. A Institucionalização 

caracterizava-se pelo fato de as pessoas com deficiência serem tiradas do convívio 

familiar e levadas para locais geralmente distantes de suas famílias e mantidas 

isoladas para sua proteção, tratamento ou processo de educação. O Paradigma de 

Serviços tem por objetivo ajudar as pessoas com deficiência a terem uma vida o 

mais próximo possível da normalidade, proporcionando padrões e condições de um 

convívio cotidiano bem próximo das normas e padrões sociais. Surge, então, o 

Paradigma de Suporte que, fundamentado nestas ideias, visa garantir que a pessoa 

com deficiência tenha o direito e o acesso às mesmas condições e recursos 

disponíveis a todos os cidadãos (ARANHA, 2001). 

Conforme esclarece Jannuzzi (2004, p. 34):  

 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações 
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera 
governamental prossegue a desencadear algumas ações visando à 
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 
regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de atendimentos em 
clínicas, institutos psicopedagógicos e outros de reabilitação.    

 

O mundo passou por diversos períodos na forma de assistência à pessoa 

com deficiência, criando atendimentos em instituições e hospitais. No Brasil, esse 

processo aconteceu a partir do século XIX, no governo imperial. Os especialistas 

notaram que o desenvolvimento e a inclusão deveriam acontecer juntos, nas escolas 

regulares, e em meio à sociedade, não bastava apenas uma instituição para o 

tratamento e educação da pessoa com deficiência (JANNUZZI, 2004). 

A forma de atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais 

(NEE) tem expressiva mudança no contexto escolar quando é criado o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) dentro da própria escola no ensino regular. 

A prática no AEE, segundo a Política de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b), o Decreto nº 6.571/2008 (BRASIL, 2008a); 

a Resolução nº 4 CNE/CEB/2009 (BRASIL, 2009); o Plano Nacional de Educação 

(PNE)/2011 (BRASIL, 2011), tem como finalidade complementar e/ou suplementar o 
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processo de escolarização dos alunos público-alvo da educação especial, 

garantindo a autonomia e independência na escola e no meio social. É também 

responsável pela identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e 

de acessibilidade. 

Cabe destacar, que os documentos enfatizam que o espaço de atendimento do 

AEE não deve apresentar ações que o façam ser reconhecido enquanto “reforço 

escolar”, por isso as atividades desenvolvidas devem ser diferenciadas daquelas 

realizadas em sala de aula e uma das indicações é a de integrar atividades lúdicas às 

propostas com os alunos (FURLAN, 2014; CARMO, 2015; CABRAL; JUNIOR, 2016). 

O reconhecimento da utilização da proposta com jogos na prática dos 

professores como metodologia da Educação Inclusiva foi evidenciada no estudo 

realizado por Carmo (2015). A autora realizou um estudo sobre as contribuições 

educativas no espaço escolar para a aprendizagem de crianças com NEE no AEE. 

Indagou a metodologia utilizada pelo professor do AEE; identificou as dificuldades 

existentes no atendimento e orientação ao professor responsável pelo AEE quanto à 

utilização dos jogos. A autora verificou que, no AEE, não há profissionais 

especializados que possam avaliar com objetividade o tipo de deficiência de cada 

aluno; constatou, ainda, que é necessário haver mais estudos que possam elucidar 

os benefícios dos jogos na educação inclusiva. 

Busarello, Bieging e Ulbricht (2015) ponderam sobre um aspecto importante 

em relação ao jogo nas práticas pedagógicas, ou seja, é preciso manter um olhar de 

cuidado no sentido de integrar o jogo ao objetivo da proposta pedagógica com cada 

aluno e não apenas de inclui-lo como entretenimento. 

Outro aspecto a considerar sobre os jogos diz respeito a sua integração às 

tecnologias na atualidade. Isto porque vivemos em uma geração denominada por 

vários autores, entre eles Prensky (2001), como a geração digital, ou “nativos 

digitais”,1 cidadãos digitais que acompanharam sua criação e expansão. No caso da 

aprendizagem com intervenções realizadas por meio de jogos digitais configuram-se 

                                                             
1
  O termo “nativos digitais” foi adotado por Palfrey e Gasser no livro Nascidos na era digital. Refere-
se àqueles nascidos após 1980 e que têm habilidade para usar as tecnologias digitais. Eles se 
relacionam com as pessoas por meio das novas mídias, de blogs, redes sociais, e nelas se 
surpreendem com as novas possibilidades que encontram e são possibilitadas pelas novas 
tecnologias (SANTOS; SCARABOTTO; MATOS, 2011). 
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interessantes para os alunos dessa geração (BELLONI; GOMES, 2008; MATTAR, 

2010). 

Serres (2015) afirma que temos a geração Polegarzinha, que movem seus 

dedos continuamente na busca pelo conhecimento. Neste contexto, surge a 

questão: Se relacionarmos o jogo, especificamente os jogos com o uso de 

tecnologia, como estes se integram ao contexto do AEE?  

Cabral e Junior (2016) promoveram um estudo para conhecer e analisar 

trabalhos acadêmicos que abordam a questão do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) como recurso pedagógico no AEE, realizado nas 

SRMs. Os resultados evidenciaram que os docentes de AEE têm uma visão positiva 

em relação aos potenciais desses recursos, porém as práticas ainda são limitadas, 

são várias as dificuldades enfrentadas pelos mesmos, como a falta de Internet, de 

apoio técnico, a carência de equipamentos e de sua manutenção ou ainda, falta de 

conhecimentos sobre as tecnologias. 

As pesquisas citadas permitem concluir que as atividades lúdicas podem 

ressignificar o espaço de ensino e aprendizagem do aluno e, no caso dos jogos 

integrados à tecnologia, podem trazer um sentido positivo por parte do aluno. 

Diante disso, questiona-se: O professor do AEE tem integrado as tecnologias 

a este contexto e, se o faz, como ele utiliza os jogos digitais para promover a 

aprendizagem do aluno?  

Com base nesta questão, propõe-se como objetivo geral do trabalho: 

caracterizar a prática na perspectiva de cinco professores do AEE, oferecido no 

ensino fundamental I, em relação ao uso de jogos como recurso pedagógico na 

intervenção ofertada ao aluno com NEE, na SRM de um município da região norte 

do estado do Paraná. 

Também foram determinados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar as práticas pedagógicas com jogos na perspectiva dos professores 

no atendimento aos alunos que apresentam NEE. 

 Identificar os jogos de mesa e digitais utilizados pelos professores do AEE. 

 Caracterizar as Salas de Recursos Multifuncionais que oferecem o AEE;  
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 Verificar as percepções apresentadas pelos professores com relação ao 

uso dos jogos e da tecnologia para aprendizagem dos alunos com NEE no 

ensino fundamental I. 

 

O presente trabalho está dividido em seções. Inicialmente, traz uma 

Apresentação da trajetória profissional da pesquisadora e uma breve explanação 

sobre o tema deste estudo. A seguir, a seção 2 contém a Introdução. Na seção 3 

são apresentados o Percurso Histórico da Inclusão e o Atendimento Educacional 

Especializado. A seção 4 aborda as Tecnologias e os Jogos no Processo de Ensino 

e Aprendizagem nas Práticas do AEE e a seção 5 apresenta o Levantamento de 

Pesquisas que tratam dos Jogos e das Tecnologias no AEE. 
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2 O PERCURSO HISTÓRICO DA INCLUSÃO E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

Para compreender e refletir sobre o atendimento educacional especializado e 

as práticas adotadas hoje, se faz necessário conhecer um pouco da história da 

educação especial e das legislações que a acompanharam neste contexto. Inicia-se, 

desse modo, com a História da Educação Especial, a seguir o Atendimento 

Educacional Especializado; a atuação do professor e as SRMs; e finaliza-se com o 

Atendimento Educacional Especializado no Paraná. 

 

2.1 A educação especial: histórico e legislação  

 

O início da história da educação especial no Brasil baseou-se em 

experiências internacionais e ocorreu por volta do século XIX. Mazzotta (2011, p. 27) 

destaca que, neste contexto, eram oferecidos atendimentos “aos cegos, surdos, 

deficientes mentais e deficientes físicos, com iniciativas, oficiais e particulares, 

isoladas [...], ofertados em institutos, hospitais, centros, nos quais eram mantidos por 

associações filantrópicas conveniadas com o poder público”.  

O autor supracitado pondera, ainda, que os primeiros atendimentos tinham 

como caraterística a concepção clínico-terapêutica e garantidos pela 

institucionalização. Na prática, o que se via era resultados segregadores dos 

indivíduos.  

Gradativamente, a educação especial organizou-se de modo paralelo nas 

instituições de educação regular, na maioria das vezes, em espaço físico distinto. É 

o momento em que se denomina de integração2 um movimento que de acordo com 

Sassaki (2002), iniciou-se na década de 70, quando então se intentava a inserção 

do deficiente na sociedade de uma forma geral. 

A ideia da integração foi de rever as práticas na relação entre esses 

segmentos de cidadãos da sua exclusão, permitindo que as pessoas portadoras de 

deficiência se aproximassem o máximo possível das pessoas “normais”, ajudando-

as na obtenção de padrões de uma vida cotidiana equivalente aos padrões e às 

normas impostas pela sociedade. 

                                                             
2
  Segundo Rodrigues (2006a, p. 303), “a integração pressupõe uma ‘participação tutelada’, uma 
estrutura com valores próprios ao qual o aluno ‘integrado’ tem que se adaptar”. 
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Sobre a educação especial no ensino regular, neste momento, Kassar (2011, 

p. 62) também relata: 

 

No Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas com 
deficiências foi construído separadamente da educação oferecida à 
população que não apresentava diferenças ou características explícitas que 
a caracterizasse como “anormal”. Dessa forma, a educação especial 
constituiu-se como um campo de atuação específico, muitas vezes sem 
interlocução com a educação comum. Esta separação materializou-se na 
existência de um sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento 
de alunos com deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados 
dos outros alunos. 

 

Atualmente luta-se pela inclusão desses alunos nas salas de aula do ensino 

regular. Para isso, legislações surgiram ao longo dos anos, a fim de que todo esse 

processo fosse regulamentado.  

 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 
fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º 
inciso IV). Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, 
garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 
qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a 
“igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 
dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular 
de ensino. (BRASIL, 2016). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90, em seu 

artigo 55, determina que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular 

seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 2010a). 

Os documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) 

e a Declaração de Salamanca (1994), passam a influenciar a formulação das 

políticas públicas da educação inclusiva (BRASIL, 2008b). 

 

Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando 
o processo de ‘integração instrucional’ que condiciona o acesso às classes 
comuns do ensino regular àqueles que “[...] possuem condições de 
acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 
ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. (p.19). Ao 
reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de 
participação e aprendizagem, a Política não provoca uma reformulação das 
práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes 
potenciais de aprendizagem no ensino comum, mantendo a 
responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da 
educação especial. (BRASIL, 2008b, p. 7). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996), atualmente em vigor, em seu artigo 59, determina que os sistemas 

de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades; a terminalidade específica àqueles 

que não atingiram o nível exigido para o término do ensino fundamental, em virtude 

de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 

do programa escolar. Para a organização da educação básica, a “possibilidade de 

avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso 

V) e “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames” (art. 37) (BRASIL, 1996). 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Neste 

documento, a educação especial é tratada como uma modalidade transversal em 

todos os níveis e modalidades de ensino, com ênfase na atuação complementar da 

educação especial ao ensino regular (BRASIL, 2008a). 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 2/2001), em seu artigo 2º afirma que:  

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001a). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, aponta que “[...] o 

grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de 

uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana” (BRASIL, 

2008b, p. 8).  

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto  

nº 3.956/2001, assevera que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos 

humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, decretando como 

discriminação com base na deficiência toda diferenciação que venha impedir ou 

anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais 

(BRASIL, 2008b). 
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Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº1/2002, que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino 
superior devem prever em sua organização curricular formação docente 
voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre 
as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
(BRASIL, 2008b, p. 9). 

 

A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

legalmente como forma de comunicação e expressão, apoia seu uso e difusão e a 

inclusão da disciplina de Libras no currículo dos cursos de formação de professores 

e de fonoaudiologia (BRASIL, 2008b). 

Em 2003, a Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para o uso, o 

ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de 

ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a 

recomendação para o seu uso em todo o território nacional (BRASIL, 2008b).  

O Ministério da Educação, em 2003, criou o Programa Educação Inclusiva 

para garantir: o direito à diversidade, com o intuito de transformar os sistemas de 

ensino em sistemas educacionais inclusivos, dando oportunidade de formação a 

gestores e educadores nos municípios brasileiros, a fim de que todos tenham acesso 

à escolarização, à organização do atendimento educacional especializado e à 

acessibilidade (BRASIL, 2008b). 

 

Em 2004, o Ministério Público Federal divulga o documento O Acesso de 
Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, 
com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a 
inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos 
com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 
2008b, p. 10).  

 

O Decreto nº 5.296/04 regulamenta as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, e 

estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (implementação do Programa Brasil 

Acessível) (BRASIL, 2008b). 

O Decreto nº 5.626/05 regulamenta a Lei nº 10.436/02, dispõe sobre a 

inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de 

professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa 

como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no 

ensino regular, com a finalidade de incluir os alunos surdos (BRASIL, 2008b). 



25 

Implantação dos Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação 

(NAAH/S), em 2005, “em todos os estados e no Distrito Federal são formados 

centros de referência para o atendimento educacional especializado aos alunos com 

altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a formação continuada 

aos professores” (BRASIL, 2008b, p.10). 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, em 2006, lançado pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), pelo MEC, pelo Ministério da 

Justiça e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), objetiva, entre as suas ações, fomentar, no currículo da 

educação básica, as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver 

ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e permanência na educação 

superior (BRASIL, 2008b). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, traz como eixos 

a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de 

recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento educacional 

especializado (BRASIL, 2008b). 

O Decreto nº 6.094/07 estabelece dentre as diretrizes do Compromisso Todos 

pela Educação, a garantia do acesso e da permanência no ensino regular e o 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a 

inclusão educacional nas escolas públicas (BRASIL, 2008b). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, em 2008, traz as diretrizes que fundamentam uma política pública voltada 

à inclusão escolar, consolidando o movimento histórico brasileiro (BRASIL, 2008b). 

O Decreto nº 6.571/08 inclui as diretrizes para o estabelecimento do 

atendimento educacional especializado no sistema regular de ensino (escolas 

públicas ou privadas) (BRASIL, 2008b). 

A Resolução nº 4/09 do CNE/CEB (BRASIL, 2009) institui diretrizes 

operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, 

que deve ser oferecido no turno inverso da escolarização, prioritariamente nas SRMs 

da própria escola ou em outra escola de ensino regular. O AEE pode ser realizado 

também em Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) públicos e 

em instituições de caráter comunitário, confessional ou filantrópico sem fins 

lucrativos, conveniados com a Secretaria de Educação (art. 5º) (BRASIL, 2009). 
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A Nota Técnica nº 11, de 07 de maio de 2010, apresenta orientações para a 

institucionalização na escola, da oferta do AEE em SRMs implantadas nas escolas 

regulares (BRASIL, 2010c). 

Em 2011, o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece, na Meta 4, 

“Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na rede regular de ensino” (BRASIL, 2011, p. 23). 

Entre as estratégias está repassar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) a 

estudantes incluídos; implantar mais SRMs; fomentar a formação de professores de 

AEE; ampliar a oferta do AEE; manter e aprofundar o programa nacional de 

acessibilidade nas escolas públicas; promover a articulação entre o ensino regular e 

o AEE; acompanhar e monitorar o acesso à escola de quem recebe o benefício de 

prestação continuada (BRASIL, 2011). 

Em 2012, a Lei nº 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei  

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 2012b). 

Em 2013, o Parecer CNE/CEB nº 2/13 (BRASIL, 2013a) responde à consulta 

sobre a possibilidade de aplicação de “terminalidade específica” nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio: “O IFES entende que a ‘terminalidade específica’, além 

de se constituir como um importante recurso de flexibilização curricular, possibilita à 

escola o registro e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de forma 

específica e diferenciada”. 

A Nota Técnica nº 55/13 (BRASIL, 2013b) apresenta orientação à atuação 

dos Centros de Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da educação 

inclusiva, em sintonia com os marcos legais políticos e pedagógicos, a fim de 

transformar as escolas especiais em CAEE. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 define as bases da política 

educacional brasileira para os próximos 10 anos. Especificamente na Meta 4 quando 

apresenta: 

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, 2014). 
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Em 2015, a Lei nº 13.146 estabelece a Lei Brasileira da Inclusão da pessoa 

com deficiência (LBI). No capítulo IV, com base na Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência aborda o direito à educação, de forma inclusiva e com 

qualidade em todos os níveis de ensino; garantindo acesso, permanência, 

participação e aprendizagem, ofertando serviços e recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras (BRASIL, 2015). 

A Instrução n° 09/2018-SUED/SEED-PR determina critérios para o AEE nas 

SRMs, atendendo as necessidades nas áreas da deficiência intelectual, deficiência 

física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e para os estudantes 

com transtornos funcionais específicos nas instituições de ensino do Sistema 

Estadual de Ensino (PARANÁ, 2018). Aqui no estado do Paraná, este atendimento é 

estendido aos transtornos funcionais específicos (TDAH, Dislexia, Disgrafia, 

Discalculia e Disortografia), nas salas de recursos multifuncionais municipais e 

estaduais. 

 

Quadro 1 - Principais documentos do século XXI dos direitos à Educação Especial e 
Inclusiva 

 

Documentos Ano Normatizações da Educação Especial e Inclusiva 

Constituição Federal 1988 “Tem como objetivo garantir o acesso, a participação e a 

aprendizagem de todos”. 

Lei nº 8.069 1990 “Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular 
seus filhos na rede regular de ensino”. 

Declaração Mundial 
de Educação para 

Todos 

1990 “Toda a pessoa deve poder se beneficiar de uma formação 
concebida para responder as suas necessidades 

educativas fundamentais”. 

Declaração de 
Salamanca 

1994 “Aqueles com NEE, devem ter acesso à escola regular, 
que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer tais 

necessidades”.  

Política Nacional de 
Educação Especial 

1994 “Integração justifica-se como princípio democrático: 
igualdade-viver em sociedade tendo iguais direitos, 

privilégios e deveres como o dos indivíduos”.  

Lei de Diretrizes e 
Bases nº 9.394 

1996 “Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino para 

educandos portadores de necessidades especiais”. 

Decreto nº 3.298 1999 “Regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, onde a educação especial é tratada como uma 
modalidade transversal em todos os níveis e modalidades 

de ensino”. 
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Resolução nº 2 2001 Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. Assegura o atendimento desde a 

educação infantil, e quando necessário AEE. 

PNE – Lei nº 10.172 2001 Preconizava durante a década a construção de uma escola 
e educação inclusiva, sem separar ou categorizar, que 

atende a necessidade de todos e a diversidade. 

Decreto nº 3.956  
 

2001 Promulgação da Convenção Interamericana para a 
eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência.  

Lei nº 10.436  
 

2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que 
não poderá substituir a modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, no entanto será parte integrante do PCN. 

Portaria nº 2.678 2002 Aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção 
e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de 

ensino. 

Programa Educação 
Inclusiva: Direito a 

Diversidade 

2003 O programa visava formar gestores e educadores para 
efetivar a transformação dos sistemas educacionais em 
sistemas educacionais inclusivos, proporcionando a 
garantia do direito dos alunos com NEE o acesso e a 

permanência, com qualidade, nas escolas regulares. 

Documento “O 
Acesso de Alunos 
com Deficiência às 
Escolas e Classes 
Comuns da Rede 

Regular” 

2004 Objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais 
para a inclusão. 

Decreto nº 5.296  2004 Acessibilidade. Regulamentam as leis nº 10.048 e a lei nº 
10.098, ambas de 2000, em relação à acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. 

Decreto nº 5.626 2005 Regulamenta a Lei nº 10.436/02, dispõe sobre a inclusão 
da Libras como disciplina curricular. 

Implantação dos 
NAAH/S 

2005 Em todos os estados e no Distrito Federal são formados 
centros de referência para o atendimento educacional 
especializado aos alunos com AH/S, a orientação às 
famílias e a formação continuada aos professores. 

Plano Nacional de 
Educação em 
Direitos Humanos 

2006 Objetiva, entre as suas ações, fomentar, no currículo da 
educação básica, as temáticas relativas às pessoas com 
deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem 

inclusão, acesso e permanência na educação superior. 

PDE 2007 Acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a 
implantação de Salas de Recursos Multifuncionais e a 

formação docente para o AEE. 

Decreto nº 6.094 2007 Estabelece, entre as diretrizes do Compromisso Todos 
pela Educação, a garantia do acesso e da permanência no 
ensino regular e o atendimento às NEE dos alunos, 
fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. 

Política Nacional da 
Educação Especial 
na Perspectiva da 

Inclusão 

2008 Tem como objetivo garantir o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidade na rede 

regular de ensino. 
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Decreto nº 6.571  2008 Dispõe sobre o apoio técnico do Fundeb, para ampliar a 
oferta de AEE. 

Resolução nº 4  2009 Institui Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação 
Básica, dispõe, em seu artigo 3º, que a educação especial 
se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades.  

Nota Técnica nº 11 2010 Orienta sobre a institucionalização da oferta do AEE em 

SRM implantadas nas escolas regulares. 

PNE 2011 Estabelece na Meta 4 “Universalizar, para a população de 
4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na rede regular de ensino”. 

Lei nº 12.764  2012 Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com TEA e estabelece diretrizes para sua 

efetivação. 

Parecer CNE/CEB 
nº 2 

2013 Possibilidade de aplicação de “terminalidade específica” 
nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. 

Nota Técnica nº 55  2013 Orienta sobre a atuação dos centros de AEE na 
perspectiva inclusiva. Explicita as instituições que podem 
ofertar o atendimento, e estes centros devem estar 
baseados nos marcos políticos e pedagógicos. 

PNE Lei nº 13.005 2014 Aprova o PNE (2014-2024), o qual, em sua Meta 4, 
determina: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados”. 

Lei nº 13.146 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual assegura os 
direitos das pessoas com deficiência, no que se refere à 
saúde, educação, assistência social e acessibilidade. 

Instrução n° 09/2018 
SUED/SEED-PR 

2018 Determina critérios para o AEE nas SRMs, atendendo as 
necessidades nas áreas da deficiência intelectual, 
deficiência física neuromotora, transtornos globais do 
desenvolvimento e para os estudantes com transtornos 
funcionais específicos (somente no PR).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) com base nos documentos do MEC e Diário Oficial da 
União – versões on-line. 

 

2.2 O Atendimento Educacional Especializado (AEE), a atuação do professor e 

as Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) 

 

O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB  

nº 4/2009 (BRASIL, 2009), apresenta as Diretrizes Operacionais para o AEE na 

Educação Básica, bem como indica as SRMs enquanto espaço prioritário para o 

oferecimento do AEE nas escolas. Conforme seu art. 5º: 
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O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais 
da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 
instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios. (BRASIL, 2009, p. 2). 

 

As Diretrizes Nacionais da Educação Básica, instituídas pela Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009 (BRASIL, 2009, p. 1), logo em seu art. 1º dispõem: 

 

Art. 1º - Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de 
ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado 
em salas de recursos multifuncionais ou em Centros de Atendimento 
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

 

O público-alvo do AEE, conforme o art. 4º da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

compõe-se de alunos que apresentam deficiência física, intelectual, mental ou 

sensorial. Inclui alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, 

incluindo alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação. E alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano (BRASIL, 2009). 

A proposta de AEE deve estar prevista no Projeto Político Pedagógico da 

escola conforme dispõe a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º (BRASIL, 2009,  

p. 2), prevendo na sua organização: 

 

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 
específicos; 
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 
escola ou de outra escola;  
III – cronograma de atendimento aos alunos; 
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 
dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas; 
V – professores para o exercício da docência do AEE; 
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VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. (BRASIL, 2009, p. 2). 

 

Conforme Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 12, a formação inicial do 

professor deve habilitá-lo para o exercício da docência e a formação continuada na 

educação especial, para atuar no AEE (BRASIL, 2009). 

De acordo com o art. 13, são atribuições do professor do AEE:  

 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar 
plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos 
na sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; VI – orientar 
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de 
aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares. (BRASIL, 2009, p. 3). 

 

O professor deve atuar de modo a complementar ou até suplementar as 

necessidades dos alunos que ali se encontram. Em sua atuação, ele deve utilizar-se 

de estratégias que possibilitem ao aluno participação efetiva, a fim de que a 

aprendizagem ocorra. 

O MEC/SEESP, por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, instituiu o 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, que integra o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), destinando apoio técnico e financeiro aos 

sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do AEE aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2010b). 

O Programa, no contexto da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, tem como objetivos: 
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Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva; 
Assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da educação especial no 
ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos; 
Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas 
regulares da rede pública de ensino; 
Promover o desenvolvimento profissional e a participação da comunidade 
escolar. (BRASIL, 2010b, p. 9). 

 

O MEC/SEESP, baseado nesses objetivos para o processo de implantação 

das SRMs, realiza as seguintes as ações: aquisição dos recursos que compõem as 

salas; informação sobre a disponibilização das salas e critérios adotados; 

monitoramento da entrega e instalação dos itens às escolas; orientação aos 

sistemas de ensino para a organização e oferta do AEE; cadastro das escolas com 

SRMs implantadas; promoção da formação continuada de professores para o AEE; 

encaminhamento, assinatura e publicação dos Contratos de Doação; atualização 

dos recursos das salas implantadas pelo Programa; apoio à acessibilidade nas 

escolas com salas implantadas (BRASIL, 2010b). 

O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

disponibiliza equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a 

organização das salas e a oferta do AEE. 

O Documento Orientador do Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais é apresentado em sua composição estrutural, a qual pode ser 

caracterizada por salas do tipo I e II, conforme expressam os Quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 - Estrutura das salas do tipo I 

Equipamentos Materiais Didático-Pedagógicos 

02 Microcomputadores  01 Material Dourado  

01 Laptop  01 Esquema Corporal  

01 Estabilizador  01 Bandinha Rítmica  

01 Scanner  01 Memória de Numerais l  

01 Impressora laser  01 Tapete Alfabético Encaixado  

01 Teclado com colmeia  01 Software Comunicação Alternativa  

01 Acionador de pressão  01 Sacolão Criativo Monta Tudo  

01 Mouse com entrada para acionador  01 Quebra-cabeça - sequência lógica  

01 Lupa eletrônica  01 Dominó de Associação de Ideias  

Mobiliários 01 Dominó de Frases  

01 Mesa redonda  01 Dominó de Animais em Libras  

04 Cadeiras  01 Dominó de Frutas em Libras  
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01 Mesa para impressora  01 Dominó tátil  

01 Armário  01 Alfabeto Braille  

01 Quadro branco  01 Kit de lupas manuais  

02 Mesas para computador  01 Plano inclinado – suporte para leitura  

02 Cadeiras  01 Memória Tátil 

Fonte: Brasil (2012a, p. 15). 

 

Pode-se observar, como mostra o Quadro 2, que a sala do tipo I tem uma 

estrutura básica capaz de atender a qualquer deficiência.  

As salas do tipo II, por sua vez, além de possuírem todos os recursos da sala 

tipo I, oferecem recursos de acessibilidade para alunos com deficiência visual, como 

descreve o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Estrutura das salas do tipo II 

Equipamentos e Materiais Didático-Pedagógicos 

01 Impressora Braille – pequeno porte  

01 Máquina de datilografia Braille  

01 Reglete de Mesa  

01 Punção  

01 Soroban  

01 Guia de Assinatura  

01 Kit de Desenho Geométrico  

01 Calculadora Sonora  

Fonte: Brasil (2012a, p. 16). 

 

Nos anos de 2012 e 2013, as SRMs I e II foram atualizadas. As escolas 

receberam kits com outros instrumentos que foram acrescentados aos já existentes, 

conforme descrito no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Instrumentos do Kit atualizado para as salas do tipo I e II 

Equipamentos e Materiais Didático-Pedagógicos 

2 Notebooks  

1 Impressora multifuncional 

1 Material dourado  

1 Alfabeto móvel e sílabas  

1 Caixa tátil  

1 Dominó tátil  

1 Memória Tátil  
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1 Alfabeto Braille  

1 Caixinha de números  

2 Bolas com guizo  

1 Bola de futebol com guizo  

1 Lupa eletrônica  

1 Scanner com voz  

1 Máquina de escrever em Braille  

1 Mouse estático de esfera  

Fonte: Brasil (2012a, p. 16). 

 

Os itens que compõem as SRMs são entregues diretamente no endereço 

registrado no Censo Escolar pela escola, por empresas diferentes, em prazo 

contado a partir da emissão da Autorização de Entrega. O MEC/SEESP, nas 

diferentes regiões do país, mantém sistema informatizado de monitoramento para 

acompanhamento e fiscalização da entrega dos itens (BRASIL, 2010a). 

A manutenção da qualidade dos itens, o cumprimento dos prazos e a garantia 

dos recursos são tanto de responsabilidade da contratada (empresa) como da 

contratante (MEC/SEESP/FNDE) e dos beneficiários (escola/sistemas de ensino). 

Cabe, portanto, aos gestores das secretarias de educação e das escolas, conhecer 

e conferir os quantitativos e a especificação dos itens, além de colaborar para que a 

entrega e a instalação ocorram nos prazos previstos (BRASIL, 2010a). 

 

2.3 O atendimento educacional especializado na região norte do estado do 

Paraná  

 

A rede municipal de educação da região norte do estado do Paraná conta 

com 7,4% dos seus professores municipais que atuam na educação infantil e no 

ensino fundamental I, envolvidos com a Educação Especial com a finalidade de 

garantir acesso, participação e aprendizagem aos alunos com necessidades 

educacionais especiais – Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015).  

Conforme o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, art. 2º (BRASIL, 

2008a), são objetivos do atendimento educacional especializado: 

 

I- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular aos alunos referidos no Artigo 1º; 
II- garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 
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III- fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e  
IV- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis 
de ensino. (BRASIL, 2008a) 

 

A seguir, a Tabela 1 traz a distribuição de professores da rede pública do 

município da região norte do estado do Paraná, os quais trabalham com a Educação 

Especial. 

 

Tabela 1 - Distribuição de professores da rede pública do município da região norte 
do estado do Paraná 

 

PROFESSOR (EDUCAÇÃO ESPECIAL) QUANTIDADE PERCENTUAL 

Professor de Sala de Recursos Multifuncionais 61 19,6% 

Classes especiais para TGD 10 3,2% 

Professor de apoio permanente  221 71% 

Secretaria Municipal de Educação - Gerência 
Educacional de Apoio Especializado (GEAE) 

18 5,4% 

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 
Hospitalar (SAREH) 

01 0,3% 

TOTAL 311 100,0% 

Fonte: A Autora, com base no Levantamento Estatístico, Secretaria Municipal de Educação (2017).  

 

A Tabela 2 indica a distribuição de matrículas no AEE, na rede pública do 

município analisado. 

 

Tabela 2 - Distribuição de matrículas do AEE da rede pública do município da região 
norte do estado do Paraná 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 

QUANTIDADE 
DE SALAS 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
ATENDIDOS 

Classes especiais para TGD 5 23 

Sala de Recursos Multifuncionais  50 838 

Professor de Apoio Permanente - 221 

TOTAL 55 1.082 

Fonte: A Autora, com base no Levantamento Estatístico, Secretaria Municipal de Educação (2017).   

 

Na Gerência Educacional de Apoio Especializado (GEAE), dos 311 

professores, 5,4% atuam na Educação Especial, 19% estão na Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRMs) distribuídos em 50 SRMs em todo o município, atendendo 

838 educandos; 3,2% deles estão lotados nas Classes Especiais TGD, no 

atendimento a 23 alunos em cinco salas distribuídas pelo município; um professor 
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encontra-se no SAREH, para atendimento educacional às crianças que estão 

impossibilitadas de frequentar a escola em virtude de situação de internamento 

hospitalar ou tratamento de saúde, que se encontram internadas no Hospital 

Universitário Regional do Norte do Paraná (HU); e a maior porcentagem, 71% deles 

atuam como professor de apoio de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2013, de 

1º de abril de 2013, da Secretaria Municipal de Educação.  

A Tabela 3, a seguir, traz o levantamento da graduação dos professores que 

fazem o AEE em SRM. 

 

Tabela 3 - Levantamento da graduação dos professores do AEE da rede pública 
do município da região norte do estado do Paraná 

 

FORMAÇÃO SRM: 
GRADUAÇÃO 

QUANTIDADE DE PROFESSORES 
NAS SRM 

PERCENTUAL 

Pedagogia 44 70,9% 

Outras Licenciaturas  12 19,3% 

Pedagogia e outras 

licenciaturas 
5 8,0% 

Psicologia  1 1,0% 

TOTAL 62 100,0% 

Fonte: A Autora, com base no Levantamento Estatístico, Secretaria Municipal de Educação 
(2017). 

 

Dos professores que realizam o AEE ofertado em SRM, 70,9% são graduados 

em Pedagogia, 19,3% possuem graduação em outra licenciatura, 8% mais de uma 

graduação e uma profissional com graduação em Psicologia. 

O levantamento da formação lato sensu dos professores que fazem o 

atendimento de AEE em SRM encontra-se descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Levantamento da formação lato sensu dos professores do AEE da rede 
pública do município da região norte do estado do Paraná 

 

FORMAÇÃO: PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

QUANTIDADE DE 
PROFESSORES DE SRM 

PERCENTUAL 

Educação especial 15 24,1% 

Psicopedagogia 2 3,2% 

Educação especial e outras 

especializações 
44 70,9% 

Nenhuma 1 1,6% 

TOTAL 62 100,0% 

Fonte: A Autora, com base no Levantamento Estatístico, Secretaria Municipal de Educação (2017).   
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A Resolução CNE/CBE nº 4/2009, em seu art. 12 (BRASIL, 2009), exige que, 

para atuar na SRM, o professor do AEE tenha a formação lato sensu em Educação 

Especial. Pode-se observar que, além da exigência desta especialização, 70,9% dos 

professores possuem mais outra pós-graduação. Dos 4,8% que declararam não ter a 

especialização exigida nas Diretrizes Nacionais, comprovaram ter a formação stricto 

sensu na área da Educação Especial, como se pode constatar pelos dados da 

Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Levantamento da formação stricto sensu dos professores do AEE da 
rede pública do município da região norte do estado do Paraná 

 

FORMAÇÃO: PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

QUANTIDADE DE 
PROFESSORES DE SRM 

PERCENTUAL 

Mestrado 4 6,4% 

Doutorado (cursando)  1 1,6% 

Nenhuma 57 91,9% 

TOTAL 62 100,0% 

Fonte: A Autora, com base no Levantamento Estatístico, Secretaria Municipal de Educação (2017).   

 

O AEE é oferecido aos alunos com NEE, preferencialmente nas SRMs, no 

período inverso ao escolar, conforme determina a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 

(BRASIL, 2009). 

As SRMs deverão contar com professores capacitados para atuar, não 

apenas com os alunos, mas também com os professores regulares e família do 

aluno, regulamentado na Resolução supramencionada que, em seu art. 12, afirma 

que, para atuar no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o 

exercício da docência e educação especial.  

À vista do exposto, esta seção permitiu concluir que o AEE torna-se um 

espaço cada vez mais voltado para o atendimento às necessidades educacionais 

dos alunos e isto implica pensar na formação dos seus profissionais bem como na 

organização dos recursos que compõem as SRMs. Um dos aspectos a considerar 

sobre os recursos utilizados neste contexto são os que integram tecnologias e jogos, 

como será abordado na próxima seção. 
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3 TECNOLOGIAS E JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

NAS PRÁTICAS DO AEE 

 

O documento que orienta a Política Nacional na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008b) explicita que as atividades a serem realizadas com os 

alunos devem ser distintas daquelas realizadas na sala comum. Entre as propostas 

está a inclusão de atividades lúdicas como os jogos. Cabe salientar que, neste 

trabalho, compreende-se os jogos integrados à tecnologia a partir de um caráter 

construtivo do conhecimento, tal como teorizou Piaget. 

Nessa perspectiva, a presente seção trata da integração das tecnologias e 

jogos no AEE. 

 

3.1 O jogo no processo de ensino e aprendizagem 

 

Os autores a seguir defendem a ideia da importância do jogo no processo de 

ensino, aprendizagem e desenvolvimento do aluno. 

Em sua tradicional obra Homo Ludens, Huizinga (1999) traz a ideia de que o 

homem é lúdico por natureza e convida o leitor a refletir sobre o que está em jogo 

quando se joga. 

O Homo ludens, proposto por Huizinga (1999), pode ser descendente de 

nossos mais longínquos ancestrais que, em algum momento, desenvolveram 

sistemas de regras calcados em valores de pontuação e recompensa. Esses 

esboços de jogos sociais criaram um mundo complexo de significado nunca antes 

pensado, sobretudo porque o pensamento humano surgiu no artifício de se atribuir 

ideias subjetivas para coisas objetivas (XAVIER, 2010).  

Winnicott (1975) constrói uma teoria sobre o processo criativo e destaca a ideia 

de que todo ser humano nasce com a potencialidade para criar; esta manifestação se 

dá no espaço psíquico da brincadeira, brincar é fazer (colocar-se em atividade), 

brincar é ser (pois enquanto brinco ativo processos de constituição do eu). 

Nessa linha de pensamento, Piaget (1998, p. 160) ressalta que “a atividade 

lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, 

indispensável à prática educativa”. 

Macedo, Petty e Passos (2005) afirmam que a brincadeira é uma necessidade 

da criança e o jogo é uma de suas possibilidades, à medida que ela se desenvolve. 
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Ao brincar, ela joga com ideias, sentimentos, pessoas, situações e objetos, em que 

as regulações e os objetivos não estão necessariamente predeterminados.  

Segundo Kishimoto (2001), o jogo não é apenas um divertimento ou uma 

brincadeira para entretenimento, ele favorece o desenvolvimento integral da criança, 

fornecendo a construção do conhecimento no campo da aprendizagem, por meio do 

lúdico, do prazer, da ação ativa e motivadora. 

A importância do brincar na apreensão do mundo e na construção do 

conhecimento pela criança é consequentemente vital para o seu desenvolvimento. 

 

Obrigada a adaptar-se, sem cessar, a um mundo social de mais velhos, 
cujos interesses e cujas regras lhe parecem exteriores, e a um mundo físico 
que ela ainda mal compreende a criança não consegue, como nós, 
satisfazer às necessidades afetivas e até intelectuais do seu eu nessas 
adaptações, as quais, para os adultos, são mais ou menos completas, mas 
que permanecem para ela tanto mais inacabada quanto mais jovem for. É, 
portanto, indispensável ao seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa 
dispor de um setor de atividade cuja motivação não seja a adaptação ao 
real senão, pelo contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações nem 
sanções: tal é o jogo, que transforma o real por assimilação mais ou menos 
pura às necessidades do eu [...] (PIAGET, 2002, p. 53). 

 

Kishimoto (2001) esclarece que o brinquedo estimula a representação, a 

expressão de imagens que evocam aspectos da realidade, ao passo que o jogo 

explicitamente ou implicitamente determina o desempenho de certas habilidades 

definidas por uma estrutura predeterminada no objeto em si e em suas regras. Para 

a autora, a brincadeira é a ação na qual a criança vive as regras do jogo, ao se 

envolver completamente na ação lúdica.  

Almeida (2003, p. 119) assevera que os jogos são meios que completam o 

trabalho do educador e, para favorecer a aplicação dos jogos visando ao 

desenvolvimento de diferentes capacidades, ele os organizou da seguinte forma:  

 

 Jogos de interiorização de conteúdos. Objetivos: desenvolver a atenção, 
memorização, raciocínio, criatividade, valores éticos, agilidade motora.  

 Jogos de expressão, raciocínio, interpretação e valores éticos. Objetivos: 
desenvolver a memória, a linguagem oral, a sociabilização, valores 
éticos, criticidade e o raciocínio.  

 Jogos de cooperação, integração, expressão corporal, comunicação e 
coordenação motora. Objetivos: união, inclusão, raciocínio rápido, 
desenvolvimento das habilidades motoras, comunicação e criatividade. 

 

Para serem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam ter objetivos 

de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das disciplinas aos usuários, 
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ou então, promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes 

para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos (GROS, 2003). 

Segundo Moran (2006), ao mesmo tempo que os jogos utilizam a linguagem 

conceitual, falada e escrita (podendo ter um ou mais dialetos dependendo do jogo), 

as imagens e as músicas, todos integrados em um só sistema, educam enquanto o 

jogador está entretido.  

Existem vários tipos de jogos com funções distintas. Há jogos que estimulam 

a imaginação, outros a construção, as regras, o raciocínio lógico, entre outros. Para 

Kishimoto (2011), no caso do jogo de regras, “é uma atividade estruturada, parte de 

um princípio de regras claras, de fácil entendimento” (KISHIMOTO, 2011, p. 15). 

Os jogos de imaginação, por sua vez, podem ser expressos por meio do “faz 

de conta”, propiciando, da parte do professor, tanto observar quanto participar deste 

processo criativo construtivo da criança: 

 

[...] O faz de conta permite não só a entrada no imaginário, mas a expressão 
de regras implícitas que se materializam nos temas das brincadeiras. É 
importante registrar que o conteúdo do imaginário provém de experiências 
anteriores adquiridas pelas crianças, em diferentes contextos. [...]. Os 
conteúdos veiculados durante as brincadeiras, os materiais para brincar, as 
oportunidades para interações sociais e o tempo disponível são todos 
fatores que dependem basicamente do currículo proposto pela escola. 
(KISHIMOTO, 2011, p. 44.) 

 

Cada modalidade de jogos contribui para a aprendizagem, seja de faz de 

conta, de quebra-cabeça, seja de jogos de regras, mas em todos eles a intervenção 

do professor é importante.  

As atividades desenvolvidas no AEE devem oferecer aos alunos dessa 

modalidade educacional, estratégias e recursos que favoreçam o seu 

desenvolvimento integral, garantindo um melhor desempenho escolar, o jogo é um 

dos recursos utilizados pelo professor para despertar no aluno o desejo e o interesse 

pela aprendizagem. 

Segundo Brenelli (2003, p. 173), ao jogar, a criança ou no caso o aluno 

posiciona-se normalmente com interesse pela situação, por isso age com prazer e, 

em decorrência, coloca em atividade “sua inteligência e seu raciocínio no sentido de 

obter o êxito. Assim sendo, ao jogar, o sujeito realiza uma tarefa, produz resultados, 

aprende a pensar num contexto em que enfrentar os desafios e tentar resolvê-los 

são imposições que ele faz a si próprio”. 
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Os jogos, de modo geral, sempre estiveram presentes na vida das pessoas, 

seja como elemento de diversão, de disputa, seja como forma de aprendizagem. 

“Por meio de sua análise em diferentes épocas, pode-se perceber que jogar sempre 

foi uma atividade inerente do ser humano” (CUNHA, 2012, p. 93). 

 

3.2 O jogo digital  

 

O uso de jogos digitais integrado às práticas desenvolvidas em sala de 

recursos pode ser um grande aliado para a promoção da aprendizagem do aluno 

com NEE.  

Na área da tecnologia, a construção do conhecimento encontra-se em 

constante transformação. A utilização de softwares educacionais em sala de aula 

pode propiciar uma prática significativa na aprendizagem dos alunos, e o professor é 

peça fundamental para que esse processo aconteça. 

Menezes (2003, p. 3) afirma que:  

 

O jogo digital acontece em ambientes como computador, celular, 
videogame, etc. Normalmente, possui desafios a serem vencidos através de 
um conjunto de regras e situações dinâmicas que vão sendo apresentadas 
ao jogador. A atividade de jogar é exercida de maneira voluntária e na 
maioria das vezes proporciona um ambiente lúdico, permitindo que o 
usuário brinque como se fizesse parte do próprio jogo. É naturalmente 
motivador, pois, o jogador faz uso por prazer sem depender de prêmios 
externos. Além disto, brincar num ambiente digital em rede tem um papel 
importante na aprendizagem e na socialização, pois através dele o jogador 
adquire motivação e habilidades necessárias à sua participação e ao seu 
desenvolvimento social. 

 

Os jogos educativos digitais, além de ser entretenimento, possibilitam a 

aprendizagem dos conhecimentos, conteúdos e capacidades que o jogo 

proporciona. 

Os jogos digitais podem ser definidos como ambientes atrativos e interativos 

que capturam a atenção do jogador ao proporcionar desafios que exigem níveis 

crescentes de destreza e habilidades (BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006). 

Um jogo comum pode desenvolver nos alunos habilidades e conceitos mais 

elaborados e eficazes para que eles não se sintam desmotivados. 

Para Tiellet et al. (2007), o aspecto afetivo positivo presente no jogo decorre 

do modo como a ação pedagógica do professor medeia a situação lúdica com vistas 

à aprendizagem. Para os autores os jogos educacionais “aumentam a possibilidade 
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de aprendizagem, pois, os aprendizes se envolvem na trama do jogo, fazendo o 

possível para vencer determinados desafios, em consequência, aprendem os 

conteúdos inseridos no jogo” (TIELLET et al., 2007, p. 4). Outro aspecto presente no 

jogo é a presença da autoconfiança à medida que transcorre o jogo, pois, enquanto 

joga o aluno sente-se ativo e atuante, promovendo sua “realização pessoal” num 

contexto do qual o processo de aprendizagem faz parte.  

Segundo os autores supracitados, quando os alunos se envolvem com o jogo, 

fazendo o possível para vencer desafios, eles aprendem. É possível verificar o 

quanto os jogos favorecem a aprendizagem, despertando o interesse pelos estudos 

e pelo ambiente escolar. 

Os jogos virtuais garantem oportunidades de novas experiências, de 

conhecimento, de interação entre os alunos, de forma competitiva ou 

cooperativamente. Mas, para serem utilizados como instrumentos educacionais, os 

jogos devem conter ainda algumas características específicas para atender às 

necessidades vinculadas à aprendizagem.  

Por esta razão, os softwares educacionais, entre eles os jogos, não devem ser 

utilizados sem objetivos claros no contexto educacional, pelo contrário, “deve estar 

inserido em um contexto e em uma situação de ensino baseados em uma 

metodologia que oriente o processo, através da interação, da motivação e da 

descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo (PRIETO et al., 2005, p. 10). 

Segundo Savi e Ulbricht (2008), jogos educacionais bem elaborados podem 

ser criados e utilizados para unir práticas educativas com recursos multimídia em 

ambientes lúdicos, com o intuito de estimular e enriquecer as atividades de ensino e 

aprendizagem.  

Vivemos em um mundo informatizado e temos nas mãos uma importante 

ferramenta em todas as áreas do conhecimento no tratamento dos mais diversos 

assuntos, que é a utilização das TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação) como recurso pedagógico para dinamizar as aulas. Se vivemos em 

uma sociedade dinâmica, globalizada e informatizada, “[...] temos que fazer uso das 

diversas tecnologias disponíveis na escola para que o estreitamento entre esta e a 

realidade seja mais forte” (KOBAYASHI; BRITO TESTA, 2008, p. 68). 

O professor deve se colocar como aluno diante das novas tecnologias, é 

importante que ele aprenda como utilizá-las para que possa tê-las como um 

instrumento a mais no processo de ensino e aprendizagem. 
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De acordo com Ramos (2012, p. 5), gradativamente, novos recursos vêm 

sendo integrados à prática do professor, por isso os professores precisam 

“desenvolver um conjunto de atividades didático-pedagógicas a partir das 

tecnologias disponíveis na sala de aula e as que os alunos trazem consigo”. 

A internet será ótima para professores inquietos, atentos a novidades, que 

desejam atualizar-se, comunicar-se mais. Mas ela será um tormento para o 

professor que se acostumou a dar aula sempre da mesma forma, que fala o tempo 

todo na aula, que impõe um único tipo de avaliação (MORAN, 2006). 

 

3.3 O jogo digital na prática do atendimento educacional especializado  

 

Na educação, novos desafios surgem a todo o momento. As mudanças 

atingem todos os integrantes da sociedade, com a inserção cada vez mais acelerada 

de novas tecnologias, trazendo inovações, acesso fácil e rápido à informação e o 

avanço do conhecimento científico. 

Segundo Gadotti (2000, p. 38), a escola deve ser o centro de inovações e é 

indispensável que cumpra o papel de “orientar, criticamente, especialmente as 

crianças e jovens, na busca de uma informação que os faça crescer e não 

embrutecer”. Como Gadotti, acredita-se que a educação tecnológica deve começar 

muito cedo, desde a primeira infância, e a escola deve favorecer uma educação 

integral, propiciando uma formação geral.  

O uso do computador como instrumento de ensino, como ferramenta de 

investigação e como tecnologia assistiva, com a finalidade de contribuir para o pleno 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades dos alunos atendidos no AEE. 

As novas tecnologias direcionadas ao AEE tornam-se indispensáveis para a 

que a inclusão aconteça, por ser uma importante ferramenta pedagógica e por 

mostrar um novo caminho para o processo de ensino e aprendizagem, em que todos 

se beneficiam, educandos e educadores passam a utilizar de todos os recursos 

disponíveis na busca de algo em comum: o conhecimento. 

Trata-se de um ambiente educativo multimediatizado, no qual a criança é 

situada em um contexto de aprendizagem delimitado por uma série de atividades 

lúdico-pedagógicas voltadas para sua estimulação, no sentido amplo do termo, e 

que não se restringem ao uso do computador como meio de comunicação 

pedagógica (SOUZA, 2003, p. 3). 
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Para que a aprendizagem ocorra, a escola precisa preparar-se para receber a 

criança que chega à escola carregada de informações e disposta a compartilhar com 

todos os seus conhecimentos tecnológicos. 

De acordo com Moratori (2003), o jogo é uma importante ferramenta 

educacional, favorece a construção da autonomia, criatividade, responsabilidade e 

cooperação da criança, porém, para isso, deve ser explorada corretamente. Além de 

ser uma importante influência no processo de ensino e aprendizagem, os jogos ou 

atividades lúdicas podem oportunizar o desenvolvimento global dos educandos. 

Na sociedade tecnológica, o papel do professor como interventor das 

aprendizagens é de se preparar para atender essa nova geração tecnológica.  

O professor poderá utilizar-se da metodologia com o lúdico e da tecnologia na 

educação inclusiva. 

Segundo Pereira e Lopes (2005, p. 2), com o uso das TDICs, a escola 

proporciona aos alunos uma formação integral, “Indivíduos mais criativos que 

estarão adquirindo novos conhecimentos e integrando-se com um novo modo de 

aprender e de interagir com a sociedade”. Cabe ao professor propor atividades 

pedagógicas que oportunizem aprendizagens significativas e favoreçam o processo 

de desenvolvimento dos alunos de maneira significativa, autônoma e participativa, 

mediante situações e trabalhos de troca de conhecimento e experiências. 

Segundo Ricoy (2006, p. 142), “a utilização dos novos meios tecnológicos 

possibilitam e desencadeiam a introdução de inovações, fomentando a motivação 

pela aprendizagem”, que pode ser vista como uma fonte de motivação externa.  

Nessa perspectiva, o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil, 2008) cita 

algumas das vantagens do uso desse tipo de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC), tais como: a Estimulação multissensorial; a Progressão 

multidirecional; o Trabalho colaborativo; a Troca de informação; a Aprendizagem 

ativa, exploratória e inquisitiva. 

Para Lévy (2010, p. 75), “um mundo virtual, no sentido amplo, é um universo 

de possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital. Ao interagir com o mundo 

virtual, os usuários o exploram e o atualizam simultaneamente”. Em se tratando das 

interações, estas também se modificam e se articulam entre “inteligência e criação 

coletivas”. 

A utilização do computador no AEE e também os recursos da Tecnologia 

Assistiva (softwares, hardwares e outros dispositivos) garantem o acesso das 
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pessoas com necessidades educacionais especiais ao processo de ensino e 

aprendizagem, promovendo o seu desenvolvimento global. 

As crianças, hoje, passam horas de seu dia assistindo à televisão, em jogos 

no computador e conversando nas salas de bate papo. Ao praticarem estas 

atividades, processam quantidades enormes de informação por meio de uma grande 

variedade de tecnologias e meios. Elas se comunicam com amigos e outras pessoas 

de forma muito mais intensa do que as gerações anteriores, usam a televisão, o 

MSN, os telefones celulares, os iPods, os blogs, os Wikis, as salas de bate-papo, a 

internet, os jogos e outras plataformas de comunicação, com acesso a recursos e 

plataformas em redes técnicas globais, tendo o mundo como quadro de referência 

(VEEN; WRAKKING, 2011, p. 4-5). 

Nesse contexto, para Figueiredo (2011), cabe ao professor organizar as 

situações de aprendizagem baseado na diversidade de seus alunos no contexto 

escolar e de sala de aula. Quando se trata de alunos com deficiência, é necessário 

buscar alternativas para a ação pedagógica. Nesse sentido, foram selecionadas 

alternativas de propostas de ensino que oportunizam o aprendizado dos conteúdos, 

para os alunos aprenderem. Uma dessas alternativas consiste nos jogos educativos 

por meio do aparelho celular. 

A tecnologia torna-se o grande desafio da espécie humana, pois o homem, 

para acompanhar o desenvolvimento do mundo, deve usá-la como apoio necessário, 

adequar-se aos complexos avanços tecnológicos nos quais todos estão imersos. No 

contexto educacional, esse desafio aumenta, e o professor precisa estar preparado 

para o domínio e a assimilação crítica dessa linguagem. 

Folque (2011) considera que o uso da tecnologia e de jogos possibilita “a 

partilha e a troca de experiências, ideias e questões sobre o mundo, fazem avançar 

o desenvolvimento psicológico e social de quem aprende, enfatizando o potencial da 

comunicação como motor do conhecimento e do envolvimento em percurso de 

pesquisa” (FOLQUE, 2011, p. 10).  

A aprendizagem cooperativa proporciona às crianças conhecimentos diversos 

por meio da troca de experiências. A utilização das TDICs promove o acesso à 

informação, à divulgação e construção de saberes de maneira partilhada, unindo as 

crianças umas às outras e construindo novas identidades sociais. 

Assim, o uso da tecnologia permite ao aluno com NEE o engajamento no 

processo de ensino e aprendizagem, ampliando a sua autonomia. As ferramentas 

digitais podem ser aliadas para transformar práticas e criar ambientes inclusivos. 
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4 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS QUE TRATAM DOS JOGOS E 

TECNOLOGIAS NO AEE 

 

Foram realizadas buscas por teses, dissertações, artigos publicados em 

periódicos para identificar as pesquisas realizadas nos últimos anos sobre o AEE 

ofertado em SRM e se utilizam dos jogos digitais na prática com os alunos. 

O referido levantamento bibliográfico foi realizado nas Bases de Dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com a utilização 

dos seguintes descritores para a busca: Deficiência; Jogos; e Atendimento 

Educacional Especializado (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Descritores utilizados na pesquisa realizada nas Bases de Dados da 
Capes e IBICT 

 

Termos da busca 
Total de trabalhos 

encontrados 

“Deficiência” AND “Jogos”  34 

“Atendimento Educacional Especializado” AND “Jogos” 04 

“Deficiência” AND “Jogos Digitais” 00 

“Atendimento Educacional Especializado” AND “Jogos Digitais” 00 

Fonte: Elaborado pela Autora (mar. 2018). 

 

Para verificar os estudos sobre jogos digitais na prática com os alunos no 

AEE realizou-se levantamento bibliométrico, no qual os registros de dados foram 

anotados em uma planilha do Excel, de acordo com as orientações de Hayashi 

(2013).  

Cabe destacar que a planilha indicada por Hayashi e Hayashi foi adaptada 

para uso neste estudo. 

Ao todo foram localizados 38 trabalhos, somando as duas bases de dados 

pesquisadas. Desse total, foram subdivididos nas seguintes combinações de 

descritores: “Deficiência” AND “Jogos”, que trouxe 34 trabalhos; “Atendimento 

Educacional Especializado” AND “Jogos”, resultando em quatro trabalhos, 

“Deficiência” AND “Jogos Digitais” e “Atendimento Educacional Especializado” AND 

“Jogos Digitais”, com nenhum trabalho encontrado. 

A seguir, o Gráfico 1 apresenta os resultados da busca realizada. Dos 38 

trabalhos encontrados verificou-se que 25 eram dissertações e 13 teses sobre o 

tema pesquisado “Jogos e Tecnologias no AEE”.  
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Gráfico 1 - Nível de mestrado / doutorado 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Importante observar que, nos trabalhos indicados no Quadro 1, ao se utilizar 

os descritores “jogos digitais” não foi localizado nenhum trabalho. Isso instigou a 

pesquisadora, levando-a a observar melhor as pesquisas identificadas apenas com 

o descritor “jogo”. Ou seja, será que as pesquisas sem a palavra “jogo digital” trariam 

em sua aplicação no AEE jogos com tecnologia? Por esta razão, decidiu-se analisar 

cada um desses trabalhos a fim de identificar os tipos de jogos estudados. 

As pesquisas tratavam do uso do jogo de mesa e digital (Gráfico 2) no 

atendimento à pessoa com NEE. Como o professor pode utilizar, a favor da prática 

pedagógica, avaliação e intervenção com o público-alvo da educação especial. 

 

Gráfico 2 - Tipo de jogo 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Verificou-se que, do total de 38 trabalhos pesquisados, 16 dos jogos 

pesquisados eram digitais (Loqui-libras, Software Hércules e jiló no mundo da 

matemática, Softwares Alfabetização Fônica, Jogos de Vídeo Game, Software Jogo 

Virtualmat, Softwares de Acessibilidade Dosvox e Virtual Vision), a tecnologia 

favorecendo a aprendizagem de forma lúdica e divertida; e 22 eram jogos de mesa 

(Jogo de Tabuleiro, Jogo de Alfabetização, Jogo Dominó, Jogo Bingo, Jogo da 

Memória, Jogo Trilha e Jogos de Linguagem). 
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Quadro 6 - Levantamento dos jogos de mesa e digital utilizados nas pesquisas 

JOGO DIGITAL JOGO DE MESA 

Loqui-libras Jogo de Tabuleiro 

Software Hércules e jiló no mundo da matemática Jogos de Alfabetização 

Softwares Alfabetização Fônica Jogo Dominó 

Jogos de Vídeo Game Jogo Bingo 

Software Jogo Virtualmat Jogo da Memória 

Software de Acessibilidade Dosvox  Jogo Trilha 

Software de Acessibilidade Virtual Vision Jogos de Linguagem 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Ao observar os dados do Quadro 6, aliado à análise dos trabalhos, identificou-

se que os jogos de mesa ou digital são utilizados pelos professores praticamente na 

mesma proporção, conforme as pesquisas não há uma preferência entre um e outro, 

ambos são utilizados na prática do professor como instrumento de grande valia para 

a aprendizagem. 

Outro ponto a destacar nos resultados dessas pesquisas é que os jogos 

foram utilizados para diferentes tipos de deficiências e para dificuldades de 

aprendizagem, como mostra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Tipos de deficiência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A intervenção realizada com os jogos digitais ou de mesa foi indicada nas 

pesquisas para a maioria das deficiências: deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência intelectual, paralisia cerebral/deficiência física e dificuldade de 

aprendizagem. O jogo digital ou de mesa têm a possibilidade de adaptação 

conforme a necessidade educacional especial de cada um. 
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 Gráfico 4 - Pesquisa 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

As pesquisas encontradas sobre o referido tema tiveram, na maioria, 

aplicação e intervenção com crianças, ou seja, dos 38 trabalhos, 24 eram de 

pesquisa de caráter prático; e os outros 14 foram estudos teóricos, fundamentados 

por autores. 

Sabe-se que a inclusão dos alunos com NEE no âmbito educacional requer 

ações pedagógicas diferenciadas e, por meio das pesquisas realizadas, verificou-se 

informações importantes como a de que ainda existe um número pequeno de jogos 

digitais utilizados na prática dos professores no AEE.  

Se na atualidade temos uma geração que valoriza a tecnologia, por que nas 

práticas pedagógicas ainda encontramos pouca utilização? Os professores não 

sabem ou não conhecem jogos digitais? Faltam recursos nas salas do AEE? Essas 

e outras questões serão respondidas na sessão dos resultados da entrevista 

realizada com cinco professoras do AEE que atuam em um munícipio da região 

norte do estado do Paraná. 

A próxima seção apresentará o método e os procedimentos que descrevem o 

presente estudo. 
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5 MÉTODO 

 

Essa seção apresenta o percurso desta pesquisa, cujo objetivo foi investigar 

as práticas de professores da SRM em relação ao uso de jogos digitais no AEE em 

um município da região norte do estado do Paraná. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo descritiva exploratória. 

Para Minayo (2008, p. 57), a pesquisa qualitativa é importante para estudos 

relativos às “representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou 

seja, dos produtos das interpretações que os humanos fazem durante suas vidas, da 

forma como constroem seus artefatos materiais e a si mesmos, sentem e pensam”.  

Entre os objetivos propostos por esta pesquisa, esteve conhecer as 

percepções dos participantes sobre o uso de jogos digitais nas práticas realizadas 

na SRM. 

De acordo com Gil (2009), a pesquisa descritiva se empenha em detalhar 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações 

entre as variáveis por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

 

5.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

5.2.1 Universo e amostra 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da instituição pesquisada. Após serem atendidas todas as 

exigências éticas e documentais, foi aprovado pelo Comitê de Ética sob nº 2.650.525 

e só então se deu iniciou a coleta de dados. 

Como critério de seleção dos participantes utilizou-se: ser professor do AEE 

que atua com alunos do ensino fundamental I, em escolas que tenham este 

atendimento. 

Então, cinco professoras que se enquadravam nos critérios foram convidadas 

a participar da pesquisa. 
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Às professoras que aceitaram participar foi apresentado o objetivo da 

pesquisa e explicado que responderiam a uma entrevista com 24 questões 

semiestruturadas. Ao final das explicações apresentou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), que foi assinado por elas. 

 

5.2.2 Instrumentos de pesquisa 

 

Para responder aos objetivos propostos foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com as professoras do AEE e roteiro de observação da sala de 

recursos. 

Roteiro de entrevista: o roteiro inicia-se com questões sobre o perfil do 

professor do AEE, atuação no AEE, o jogo na prática do professor no AEE, o jogo 

digital na prática do professor do AEE, a estrutura da SRM e sobre a tecnologia 

assistiva e Jogos. 

Roteiro de observação: refere-se à estrutura física da Sala de Recursos 

Multifuncionais. 

 

5.3 Tratamento dos dados 

 

Na análise dos dados, realizou-se a interpretação dos relatos das 

participantes com tratamento qualitativo, com base em categorias/eixos elencados 

dos tópicos presentes no questionário e roteiro de observação.  
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6 APRESENTACÃO DOS DADOS 

 

Na presente seção são apresentados e analisados os dados coletados, 

iniciando-se com o perfil do professor do AEE, a atuação no AEE, o jogo na prática 

do professor no AEE, o jogo digital na prática do professor do AEE, a estrutura da 

SRM e sobre a Tecnologia Assistiva e Jogos. 

 

6.1 O perfil do professor do AEE de um munícipio da região norte do Paraná 

 

A pesquisa foi realizada com cinco professoras de escolas diferentes da Rede 

Municipal de Educação da Região Norte do Paraná - Ensino Fundamental I, que têm 

as SRMs. O Quadro 7, a seguir, apresenta um panorama geral das participantes. 

 

Quadro 7 - Perfil das Professoras do AEE 

 Graduação Especialização Idade 

Tempo de 
Atuação e 
Níveis de 
Ensino 

Tempo de 
Atuação 
no AEE 

Alunos/AEE 
Instrução n° 

09/2018 
SUED/SEED-PR 

P1 

Pedagogia Psicopedagogia 
Educação Especial  

35 14 anos 
Ed. Infantil, 
Fundamental I 
e II Ensino 
Médio 

01 ano e 3 
meses 

TEA, DI 
TGD e 
Paralisia 
Cerebral. 

P2 
Pedagogia Psicopedagogia 

Mestrado em 
Educação Especial 

29 08 anos 
Ed. Infantil, 
Fundamental I 

02 anos TDAH e TEA 

P3 

Matemática Educação 
Matemática e 
Educação Especial 

48 29 anos 
Ed. Infantil, 
Fundamental I 
e II 

04 anos TEA, 
TDAH,  
Dificuldade 
Específica 

P4 

Pedagogia Educação Inclusiva, 
Libras, Educação 
Especial, Gestão 
Escolar, 
Neuroaprendizagem 
e Psicopedagogia 

36 12 anos 
Ed. Infantil, 
Fundamental I 
e II 

04 anos TEA, 
Dificuldade 
Específica, 
TDAH, 
Múltiplas 
Deficiências 

P5 

Letras Educação Especial, 
Psicomotricidade, 
Psicopedagogia e 
Gestão Escolar 

43 18 anos 
Ed. Infantil, 
Fundamental II 
e Ensino Médio 

04 anos Síndrome de 
Down, DI, 
TEA e 
TDAH. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017), com base nos dados da pesquisa. 

 

Todas as participantes e atuantes na SRM são do sexo feminino. Sendo três 

com formação em Pedagogia, uma em Letras e outra em Matemática. Gomes (2008) 
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chama a atenção para o fato de que a predominância feminina na profissão docente, 

representada pelo curso de Pedagogia, tem relação direta com o fato de esta ter 

sido uma das primeiras profissões a se abrir para o trabalho feminino com aprovação 

social.  

Sobre a feminização do magistério, Silva (2002) considera que isto ocorreu 

como luta das mulheres para se estabelecerem profissionalmente, em razão da 

associação do trabalho educativo à condição da maternidade. 

As professoras participantes da pesquisa possuem formação continuada com 

Especialização em Psicopedagogia; Educação Especial; Educação Matemática; 

Educação Inclusiva; Libras; Gestão Escolar; Neuroaprendizagem; Psicomotricidade 

e Mestrado em Educação Especial. Nóvoa (1997, p. 25) pondera sobre a formação 

do professor no sentido de que esta “[...] não se constrói por acumulação (de cursos, 

de conhecimentos e de técnicas), mas, sim através de um trabalho de reflexibilidade 

crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma identidade pessoal”.  

O tempo de atuação das participantes na função de professor está entre 8 e 

29 anos, nos níveis de Ensino da Educação Infantil, 1º ao 9º ano e Ensino Médio.  

Especificamente como professor do AEE, as participantes têm experiência em 

torno de 1 ano e 3 meses a 4 anos. A seguir, esse assunto será esmiuçado um 

pouco mais. 

 

6.2 Atuação do professor do AEE: formação, identidade e práticas 

 

A atuação prática do professor do AEE implica pensar em vários aspectos 

entre eles a sua formação profissional e identidade com o trabalho realizado.  

Quanto à formação do professor, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 (BRASIL, 

2009, p. 3), em seu art. 12, destaca que, “para atuar no atendimento educacional 

especializado, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da 

docência e formação continuada na educação especial”.  

Para Siems (2010), a preocupação em relação à formação dos professores 

voltada para a educação inclusiva é ainda recente. Nesse sentido, faz-se necessário 

o investimento em processos formativos a fim de que se reconstruam práticas 

educacionais inclusivas. 

A análise do Quadro 12 permite identificar que todas as participantes 

contemplam a formação exigida para a atuação na SRM, seja na graduação seja na 
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especialização. Valendo-se destes dados, as professoras foram questionadas sobre 

qual formação já realizada elas consideram necessária para a atuação nas SRM. Em 

todas as respostas foi possível verificar o reconhecimento das profissionais em 

relação à necessidade de formação para o trabalho na SRM.  

As professoras P1 e P3 ponderaram que a Educação Especial e a 

Psicopedagogia foram essenciais para a sua atuação no AEE. A esse respeito, P1 

relatou: “Eu acho importantíssimo ter além da Educação Especial, ter a 

Psicopedagogia, porque como fazemos a avaliação, essa visão do psicopedagogo é 

muito importante”. E P3 disse: “Eu acredito que a Educação Especial é fundamental 

e uma Psicopedagogia também seria importante”.  

Para a professora P2, a especialização em Psicopedagogia é fundamental:  

“A Psicopedagogia me dá muito mais fundamentos, do que no mestrado em 

Educação Especial, mas devido o meu percurso”.  

A professora P4 relatou que a Educação Especial como especialização é 

importante, porém se referiu à importância de cursos específicos como pré-requisitos 

para atender os alunos que ela recebe em SRM. Conforme destacou em seu relato: 

 

Bom, em minha opinião o conhecimento não ocupa espaço, e a demanda da sala de 
recursos é muito grande e cada vez mais nós temos mais necessidade de aprender, 
eu acredito assim, que nunca vai chegar ao fim e a especialização em Educação 
Especial ela me deu um leque, mas depois desse leque eu fui caminhando pelas 
linhas e em especial pelas linhas do público que eu atendo aqui. Então fora as 
especializações eu faço alguns cursos para trabalhar com TEA, para aprender a 
trabalhar com TOD, e eu sempre estou indo atrás de aprender, dislexia agora é meu 
foco, porque eu acabei de receber um aluno com dislexia e DPAC, tenho que ir atrás 
do conhecimento. Eu acredito que essa busca é incessante e precisa gostar. 

 

A professora P5 destacou que em todas as áreas do conhecimento a busca 

deve ser constante, conforme destacou em sua fala: “Em todas as áreas muito 

conhecimento, muita busca, incessante estudo, pesquisa, porque cada momento é 

diferente, cada criança é única, cada deficiência é diferente, então tem que estudar 

muito”.  

Segundo Mendes (2004), considerar a formação dos professores é um 

caminho importante para a construção de uma escola aberta à diversidade 

educacional e inclusiva. Assim, compreende-se que “[...] uma política de formação 

de professores é um dos pilares para a construção da inclusão escolar, pois a 

mudança requer um potencial instalado, em termos de recursos humanos, em 
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condições de trabalho para que possa ser posta em prática” (MENDES, 2004,  

p. 227). 

O governo, por meio de seus sistemas educacionais (nacional, estadual, 

municipal), e as Universidades e/ou centros educacionais superiores, pode contribuir 

nesse processo de formação para diversidade e inclusão, elaborando programas de 

capacitação continuada. Os próprios professores também podem contribuir com essa 

questão, buscando cursos e outros meios, para investir em sua própria formação.  

A seguir, verificar-se-á, com as participantes, aspectos relativos à 

identificação profissional realizada no AEE. As perguntas versaram sobre o que as 

levou a escolher o trabalho no AEE.  

Na análise das respostas, foi possível perceber três aspectos: P1 e P3 

apresentaram necessidade em compreender as dificuldades dos alunos; P4 e P5 

disseram gostar deste tipo de atendimento; e P2 disse que se sente desafiada pelo 

trabalho realizado. 

Sobre a necessidade em compreender as dificuldades dos alunos P1 e P3 

destacaram que: 

 

P1 “Desde que comecei a atuar sempre senti a necessidade de compreender a 
dificuldade dos alunos, por que que não aprendiam, sempre estudei e pesquisei 
muito, gosto de trabalhar com isso e quando tive a oportunidade de entrar em SR 
entrei”. 
 
P3 “Então, dos últimos anos que eu estive em sala de aula regular, sempre dei muita 
aula para a 4ª série, aí eu recebi um aluno que tinha paralisia cerebral, então eu 
fiquei muito na expectativa de como atendê-lo, então eu fui buscar a educação 
especial, eu me apaixonei pelo curso, então, na primeira oportunidade, eu fui 
trabalhar com esse atendimento”. 

 

Bedaque (2014) considera ser comum os professores do AEE se identificarem 

com este trabalho porque, muitas vezes, em sua atuação no ensino regular, não 

compreendiam as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos.  

O trabalho no AEE pode desafiá-los a mudar suas concepções sobre aprender e ter 

dificuldade em aprender. Nas palavras do referido autor: 

 

As condições singulares de cada escola e os contextos vivenciados pelos 
educadores os desafiam a se reorganizarem, a mudarem concepções, 
posturas e a promoverem ações pedagógicas que permitam criar e recriar o 
modelo educativo escolar, considerando todas as possibilidades de ser e de 
aprender de seus alunos. (BEDAQUE, 2014, p. 66). 
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Também se pode notar que muitos professores buscam essa atuação por 

identificação desde a graduação, como relatou P4: “Desde que eu fazia magistério, 

eu já gostava mais da educação especial do que da educação regular. Eu já era 

voluntária em algumas instituições, trabalhava como voluntária com pessoas 

esquizofrênicas, e depois que me formei fui contratada por esta instituição e aí foi 

que fiz a Pedagogia”. E, como disse P5: “No último ano da faculdade eu trabalhei 

com Libras, eu gostei um pouco dessa área, fiz Educação Especial e me atraiu 

bastante esses alunos especiais”. 

Os relatos das professoras refletem a importância do processo formativo na 

constituição de um perfil profissional voltado para práticas inclusivas, promovendo 

condições de refletir e até escolher qual a área que pretendem atuar. Muitas delas, 

além de formação na graduação, também tiveram experiência com alunos inclusos 

antes de trabalhar em SRMs. 

As professoras P1, P2, P3 e P4 já tiveram alunos inclusos anterior ao seu 

trabalho na SRM. Apenas a professora P5 disse que não teve aluno incluso antes do 

seu trabalho em sala de recursos. 

 

P1 “Sempre tive alunos inclusos nas salas que trabalhei. Hidrocefalia, Síndrome de 
Down, TDAH, TEA”. 
 
P2 “Sim, nas aulas particulares sempre tinha alunos com TDAH, e na PML também, 
a maioria das salas tinham algum aluno com dificuldade, eram colocados para mim, 
porque é aquela que tem paciência, aquela que tem outro olhar para o aluno”. 
 
P3 “Então foi o aluno com paralisia cerebral”. 
 
P4 “Sim, antes de trabalhar com a sala de recursos eu trabalhava no ILES, eu sou 
uma professora intérprete, eu trabalhava com 5 crianças, cada uma além de serem 
surdas tinham comorbidades (autismo, DI, TGD). Então, assim, no Instituto para 
Surdos eu trabalhava com o público da Ed. Especial, e na sala regular eu tinha o 
caso de TGD”. 
 
P5 “Não tive”. 

 

A experiência profissional com alunos com necessidades especiais parece ser 

um caráter facilitador para a prática com esse público-alvo. 

Silva (2011) entrevistou professores que trabalhavam com alunos inclusos e 

verificou o quanto o sentimento de insegurança os acompanha no atendimento ao 

aluno, antes de conhecê-lo. Para os professores, a formação seria um dos caminhos 

que melhor auxilia a prática inclusiva. 
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Sobre práticas inclusivas, estas devem fazer parte de todos os ambientes da 

escola, entre eles na SRM. Mas como deve ser a prática inclusiva na SRM? 

A prática no AEE apresenta especificidades de aplicação. Autores indicam 

atividades diferentes às realizadas pelo professor da sala comum. De acordo com 

Franco (2012, p. 178), 

 

A prática docente é uma prática pedagógica, quando esta se insere na 
intencionalidade prevista para sua ação. Assim, enfatizo que um professor 
que sabe qual é o sentido de sua aula frente à formação do aluno, que sabe 
como sua aula integra e expande a formação desse aluno, que tem a 
consciência do significado de sua ação, esse professor tem uma atuação 
pedagógica diferenciada: ele dialoga com a necessidade do estudante, 
insiste em sua aprendizagem, acompanha seu interesse, faz questão de 
produzir aquele aprendizado, acredita que este aprendizado será importante 
para o aluno.  

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 2º (BRASIL, 2009, p. 1):  

 

O professor do AEE tem como função realizar esse atendimento de forma 
complementar ou suplementar à escolarização, considerando as habilidades 
e as necessidades educacionais específicas dos estudantes público-alvo da 
educação especial.  

 

A prática do professor deve estar centrada em ações educativas que visem 

eliminar barreiras à participação e à aprendizagem dos alunos. Entre as ações 

educativas estão as atividades com os jogos.  

Sobre o jogo na prática inclusiva Coelho (2010, p. 8) considera: 

 

[...] ao professor, enquanto agente de transformação social, cabe 
reconhecer o papel do jogo no processo de inclusão como um recurso viável 
e eficaz na aprendizagem dos alunos [...] Através desse momento lúdico o 
aluno tem a oportunidade de estabelecer o jogo como mediador no 
entendimento mais complexo da inclusão no cotidiano cultural, social e 
escolar. Nesse, processo, ele é perfeitamente capaz de produzir um sentido 
e diferenciadamente construir uma significação para sua aprendizagem. 

 

Por isso, torna-se relevante um olhar do professor da SRM em relação às 

práticas educativas inclusivas com jogos, uma vez que os sentidos construídos pelos 

alunos podem promover o desenvolvimento de suas potencialidades de modo 

significativo. 
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6.3 O jogo na prática do professor no AEE 

 

Conforme exposto anteriormente, a prática no AEE apresenta especificidades 

e muitos estudos (COELHO, 2010; MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, 2005) 

indicam os jogos como estratégia importante e significativa para o aluno enquanto 

ele está aprendendo. 

As professoras participantes desta pesquisa foram questionadas se 

consideram a prática com jogos importante no trabalho realizado no AEE e por quê. 

Todas consideraram como fundamental o trabalho com jogos na SRM, pois a 

ludicidade favorece a aprendizagem, motiva o aluno a aprender. Cabe destacar a 

seguinte fala da professora P1: “todas as minhas atividades são pautadas em jogos, 

é com jogos que você consegue desenvolver as habilidades de forma lúdica e 

diferenciada, que o aluno vai absorver mais facilmente, principalmente porque tem 

necessidades diferentes dos outros alunos”. 

Segundo Leif (apud RIZZI; HAYDT, 1986), o jogo apresenta quatro motivos 

que levam os educadores a utilizá-los com frequência: o jogo corresponde à 

tendência lúdica do ser humano; absorve o jogador de forma intensa e total, criando 

um clima de entusiasmo; por ser uma atividade física e mental, aciona as funções 

psicológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento; o jogo integra as 

várias dimensões da personalidade – afetiva, motora e cognitiva –, na medida em 

que gera envolvimento emocional. 

Também foi perguntado às professoras como elas organizam um Plano de 

AEE que inclui os jogos. A escolha do jogo e o modo como é utilizado por elas 

merecem alguns destaques: P1, por exemplo, inclui o jogo, e a escolha deste é feita 

com base nas habilidades que pretende desenvolver com os alunos.  

Segundo Grassi (2008, p. 124), durante o processo de jogar:  

 

Os participantes são incentivados a jogar bem e a se aperfeiçoar; as 
funções mentais superiores são colocas em movimento, são estimuladas, 
exercitadas desenvolvem-se e se aperfeiçoam na busca por melhores 
resultados; disciplina, a concentração, a perseverança e a flexibilidade são 
valorizadas; aperfeiçoam-se esquemas de ação, criam-se e se descobrem 
estratégias mais eficientes para o jogo. 

 

A professora P2 relatou que o seu planejamento nunca fica restrito ao jogo e 

que a utilização deste dependerá da disposição dos alunos, que oscila muito durante 
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os atendimentos e ainda completa dizendo “que às vezes o que queremos no plano 

não é atingido, ou temos que reelaborar tudo na hora”. Sobre o planejamento 

Libâneo (2013, p. 245) ressalta que este se trata de uma tarefa do professor “que 

inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e coordenação em 

face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 

processo de ensino”. Ainda pondera que o planejamento “é um meio para programar 

as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente 

ligado à avaliação” (LIBÂNEO, 2013, p. 245). 

Nesse sentido, para a professora P2, o uso ou não do jogo pode fazer parte 

do planejamento, mas a adequação dos recursos utilizados muitas vezes dependerá 

do envolvimento do aluno na atividade. 

P3 diz que o planejamento com jogo relaciona-se ao conteúdo que pretende 

trabalhar com o aluno. Muitas vezes ela mesma elabora o jogo e outras vezes não.  

Para P4 e P5, o jogo é utilizado para atender as necessidades ou dificuldades 

dos alunos. P4 ainda explora o jogo para identificação das potencialidades do aluno 

e explica o procedimento utilizado com o uso de jogos dizendo: “primeiramente eu 

conheço os alunos, até que eu não conheço cada caso dou jogos livres (memória, 

pega varetas, dominó) e brincadeiras direcionadas, aí eu vou pegando o jeitinho 

deles e lendo os relatórios ou os laudos, vou vendo quais as dificuldades e através 

dos jogos livres eu vejo quais as potencialidades e a partir das potencialidades 

dessas crianças e as dificuldades eu elaboro esse plano, então a primeira coisa que 

eu faço é conhecê-los”.  

Os jogos podem ter várias funcionalidades, desde observação até 

planejamentos para intervenção (MACEDO, PETTY; PASSOS, 2005). O professor 

pode observar a interação dos seus alunos em sala de aula com a atividade 

desenvolvida, essa informação pode servir de fonte para o planejamento do trabalho 

docente, favorecendo maior conhecimento sobre cada aluno e possibilitando a 

decisão quanto ao encaminhamento mais apropriado no processo de ensino-

aprendizagem. 

Sobre o planejamento, ainda foram questionadas se o jogo está incluso no 

conteúdo proposto para o atendimento. Todas as professoras responderam que sim. 

Para a professora P4, os conteúdos são pensados e trabalhados por meio dos 

jogos, uma vez que o jogo possibilita ao aluno aprender várias coisas: “por exemplo, 

eu posso trabalhar o social com o aluno TOD, os relacionamentos sociais, os 
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conflitos, eu posso trabalhar as dificuldades de ortografia, posso trabalhar é a 

identificação, reconhecimento de letras do alfabeto”. 

De acordo com Kishimoto (1996), o jogo é considerado um caminho que 

conduz ao conhecimento do conteúdo didático específico, transcorrendo em uma 

transferência da ação lúdica para obtenção e desenvolvimento de informações. 

Outra questão colocada às participantes foi se há diferenças do trabalho com 

jogos desenvolvidos no AEE em relação à prática desenvolvida pelo professor em 

sala de aula comum. As professoras relataram que sim, que existe essa diferença. A 

professora P1 disse que “as habilidades que os professores pensam em sala de 

aula, são com base nos conteúdos gerais da série”; ela, por sua vez, pensa nas 

habilidades que quer desenvolver em específico naquele aluno. A professora P2 

citou o número de alunos em sala como um fator que pode influenciar no trabalho 

proposto, o mesmo foi relatado pela professora P4: “na sala de aula são muitos 

alunos e dentro da sala de recursos, dentro do AEE são poucos, o que possibilita um 

trabalho mais direcionado”.  

O número de alunos na Sala de Recursos permite ao professor oferecer-lhe 

um atendimento mais individualizado, com intervenções constantes. A professora P3 

comentou que “o jogo por si só não tem sentido nenhum, então o jogo só tem 

sentido se você souber fazer as explorações necessárias nele”, sendo assim, na 

sala de aula comum fica mais difícil realizar a intervenção em cada caso específico. 

A professora P5 também concordou que existe diferença no atendimento na sala 

regular em comparação ao realizado na SRM. 

O jogo é um recurso indispensável para o processo ensino aprendizagem, e a 

intervenção do professor durante esse processo é que vai fazer a diferença nesse 

processo. Para trabalhar com jogos, o professor tem que considerar alguns pontos e 

características importantes: objetivo, público, material, tempo, espaço, dinâmica, papel 

do adulto, proximidade de conteúdo, avaliação e continuidade (MACEDO; PETTY; 

PASSOS, 2000).  

As professoras responderam, ainda, sobre quais os jogos de mesa mais 

utilizados no AEE, todas elas citaram os seguintes jogos: Lince, Hora do Rush, 

Psicossol, Ligue 4, Trilha, Dominó, Dama, Cara a Cara, Quebra-cabeça.  

A professora P1 relatou que utiliza também jogos confeccionados por ela para 

trabalhar alfabetização. A professora P2 afirmou utilizar o jogo Cara a Cara para 

trabalhar conteúdos como adjetivos e substantivos. A professora P3 disse que 
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envolve no jogo de trilha conteúdos de matemática e português. A professora P4 

descreveu que trabalha o Dominó com os alunos que têm dificuldade no raciocínio. 

A professora P5 explicou que trabalha com rimas para desenvolver nos alunos a 

consciência fonológica, e o jogo com palitos e material dourado para trabalhar 

contagem. 

De acordo com Teixeira (1995, p. 49).  

 

O jogo é um fator didático altamente importante: mais do que um 
passatempo, ele é elemento indispensável para o processo de ensino 
aprendizagem. Educação pelo jogo deve, portanto ser a preocupação 
básica de todos os professores que têm a intenção de motivar seus alunos 
ao aprendizado. O jogo quando bem utilizado torna-se um instrumento 
capaz de favorecer a reflexão do aluno, proporcionando a interação com 
determinado conteúdo de uma disciplina ou exploração de jogos educativos, 
seja virtuais ou não. 

 

A utilização do jogo como instrumento pedagógico por si só, não resolve os 

problemas de aprendizagem, porém pode-se afirmar, pelas práticas vivenciadas e 

pelos relatos das professoras entrevistadas nesta pesquisa, que o jogo pode ser 

uma ferramenta valiosa para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

6.4 O jogo digital na prática do professor do AEE 

 

A tecnologia tem contribuído muito para o trabalho do professor em Sala de 

Recursos, tem possibilitado ao aluno desenvolver habilidades cognitivas importantes 

para o aprendizado de uma forma diversificada e prazerosa. 

De acordo com Souza (2018, p. 11), 

 

Podemos inferir que os jogos educacionais digitais, sendo utilizado com fins 
pedagógicos, podem auxiliar no desenvolvimento da língua escrita e motora 
de sujeitos com deficiência intelectual, visto que, é um ambiente motivador 
que oferece diversas possibilidades de interação e isso foi comprovado ao 
proporcionar um ambiente educacional favorável ao desenvolvimento das 
habilidades cognitivas do aluno, possibilitando ao seu exercício potencial 
criativo. 

 

Sendo assim, foi questionado às professoras como elas concebem a inclusão 

da tecnologia no AEE. 

As professoras entrevistadas relataram que a tecnologia é um instrumento 

valiosíssimo para o AEE. P1 colocou a importância de se “fazer essa mescla já que 
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o aluno está inserido no contexto tecnológico”. P2 destacou que “tudo é tecnologia”. 

P3 salientou que “a tecnologia é fundamental também em todos os sentidos até 

mesmo para escrita de palavras, desenvolvimento do raciocínio nas situações de 

jogos e o desenvolvimento da digitação e leitura dos próprios textos”. 

Para P4, “a inclusão da tecnologia é muito bem vinda, se for levar em 

consideração as dificuldades, a mobilidade reduzida, for levar em consideração a 

dificuldade de comunicação é muito bem vinda, porque a tecnologia abre um leque 

de oportunidades para atender essas necessidades”. E para P5 “o jogo no 

computador, no tablete também é uma forma de atualizar, manter o mundo atual que 

as crianças vivem hoje”. 

A tecnologia oferece possibilidades para que as aulas sejam atraentes e 

interativas, para isso é necessário que o professor explore a tecnologia, sem medo, 

começando a usá-la por meio de atividades simples e seguras, para que, aos 

poucos, possa se sentir mais seguro e preparado para explorá-la a seu favor e do 

seu aluno (SOUZA, 2016). 

Referente às novas tecnologias na educação escolar, a escola não pode ficar 

de fora deste momento de transformação social, pois as novas tecnologias são 

ferramentas que merecem ser acolhidas pela escola, questionando seus limites e 

suas potencialidades. 

Segundo Figueiredo (2011), o cotidiano da escola e da sala de aula exige que 

o professor seja capaz de organizar as situações de aprendizagem levando em 

consideração a diversidade de seus alunos. 

Outra questão coloca às participantes da pesquisa foi se utilizam jogos 

digitais no AEE e, se sim, quais seriam esses jogos. A professora P1 respondeu que 

coloca “sempre um jogo durante o atendimento, normalmente para finalizar, Educa 

jogos, Escola Games, Educação Dinâmica, Racha Cuca e o Noas”. P2 disse: 

“procuro os jogos on-line como Friv”. P3 asseverou que usa “o jogo Boole, o Darye”. 

P4 assinalou que faz uso dos “jogos da Fazenda Rived”. E P5 relatou: “gosto muito 

do jogo Arye, o Boole que eu até comprei também o material impresso, o Racha 

cuca, Fazenda Rived, e outros que a própria internet disponibiliza”. 

Segundo as professoras entrevistadas, no AEE, elas utilizam os jogos digitais 

tais como: Educa jogos, Escola Games, Educação Dinâmica, Racha Cuca, Noas, 

Friv, Boole, Darye, Fazenda Rived e Arye, jogos on-line e jogos disponibilizados em 

CDs ou instalados no computador das SRMs. 
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A professora P1 ainda relatou que geralmente coloca um jogo digital para 

finalizar o atendimento. A professora P2 disse que costuma diferenciar entre 

atividade impressa, jogo de mesa e jogo digital. Já a professora P4 relatou que 

utiliza o jogo Fazenda Rived para fazer avaliação e trabalhar as potencialidades e 

dificuldades de seus alunos. 

O professor deve estar preparado previamente para conduzir um novo 

formato de aulas com a utilização dos jogos digitais, não basta apenas incluir no 

planejamento como acessório, o foco dessa aplicação deve ser de potencializar a 

aprendizagem. 

E como esses jogos chegam à SRM foi outra questão respondida pelas 

professoras. A professora P1 relatou que teve acesso “Pesquisando sobre jogos e 

muitas indicações da professora da sala de informática”. P2 encontrou informações 

“Buscando, fuçando, pesquisando, perguntando para as amigas”, destacou ainda 

que a equipe de trabalho é muito unida. P3 relatou: “quando comecei na Sala de 

Recursos eu já tinha os jogos instalados no computador só tive acesso a eles”. P4 

salientou: “Alguns jogos digitais foram oferecidos pela Secretaria de Educação, 

outros eu fui atrás”. P5 disse que “Alguns a Secretaria de Educação passa pra gente 

através de CD, outros por troca mesmo, ou procurando na internet”. 

As respostas das participantes mostraram o comprometimento do professor 

em buscar novos instrumentos pedagógicos para favorecer o aprendizado do aluno, 

como foi destacado nas falas das professoras P1, P2, P4 e P5. Os jogos chegaram à 

SRM por meio de pesquisas, indicações da professora da sala de informática e da 

Secretaria Municipal de Educação, parceria importantíssima para o trabalho 

realizado por elas. 

O professor conseguirá manter-se atualizado e em constante aprendizado 

para melhor exercer sua profissão, desse modo, pode: buscar meios para tornar o 

processo de ensino e aprendizagem mais significativo; utilizar os instrumentos 

tecnológicos e fontes de informação para adquirir e construir conhecimentos, 

favorecer o desenvolvimento do aluno; compreender que o papel do educador é 

selecionar os estímulos adequados, observando suas potencialidade e dificuldades, 

para o desenvolvimento completo do aluno. O professor deve estar sempre disposto 

em buscar novos meios para favorecer a aprendizagem do aluno. 

A elaboração do plano de AEE direciona o trabalho do professor. Outra 

questão levantada foi como organizam um plano de AEE que inclui o jogo digital e 

com qual objetivo.  
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Para a professora P1 “Segue o mesmo princípio dos jogos de mesa, primeiro 

eu penso nas habilidades a serem desenvolvidas, então pesquiso qual é o jogo que 

vai desenvolver aquele conteúdo ou habilidade”. P2 relatou: “procuro sempre 

mesclar um pouquinho, para o aluno não chegar e achar que só vai usar o 

computador. E tem aluno que não consegue compreender as regras, então eu 

trabalho com esse aluno, se durante a semana não respeitou as regras, 

conversamos, e se ele se comportar vai trabalhar esse mesmo conteúdo através do 

jogo”. P3 disse: “Então o jogo digital utilizo para a alfabetização, que tem 

palavrinhas, são jogos de caça-palavras, jogos de organizar o alfabeto, de relacionar 

figuras com palavras”. P4, por sua vez, explicou que, “dependendo da proposta que 

eu tenho com o aluno, o jogo ele é a motivação inicial, dependendo da proposta ele 

é a conclusão, então depende do que eu propus no plano de atendimento e depende 

da necessidade deste aluno”. Segundo P5, o jogo “está sempre incluso a cada 15 

dias, porque se não eles só querem ficar jogando no computador”. 

As professoras participantes relataram que o jogo digital está sempre incluso 

no plano de atendimento, no início como motivação ou no final do atendimento para 

fixar o conteúdo trabalhado, a prática do professor dependerá do plano de 

atendimento para a necessidade do seu aluno, das habilidades que seu aluno 

precisa desenvolver. Foi citado também como recompensa, ou seja, se o aluno se 

comportar terá direito a utilizar o computador. O jogo como recurso pedagógico, para 

trabalhar alfabetização, com caça-palavras, alfabeto, relacionar figuras com 

palavras, e depois sistematizar com a atividade escrita. 

Jogos digitais são reconhecidos pelo seu potencial de divertir, motivar e 

promover o engajamento de seus usuários. Este texto, em especial, tem o interesse 

na aplicação de jogos para além da diversão, ou seja, com objetivo primário de 

ensinar e treinar conteúdos específicos, tendo como base para isso o entretenimento 

(SITZMANN, 2011). 

No Plano de AEE com o jogo digital, o conteúdo proposto para o atendimento 

está incluso, esta foi outra questão respondida pelas participantes. Todas as 

professoras entrevistadas relataram que sim, que o conteúdo proposto para o 

atendimento está incluso.  

Aprender por meio de jogos – virtuais ou não –, permite que o aluno veja o 

estudo de forma contextualizada, ou seja, o conhecimento sendo aplicado na 

prática. Para isso, faz-se necessário que o professor tenha um plano de atendimento 
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no qual os jogos sejam utilizados como encaminhamento ao conteúdo a ser 

trabalhado, como colaboradores da aprendizagem, e não como instrumento 

recreativo. Assim, os jogos devem ocupar um horário dentro do planejamento 

escolar, assim como afirmou P1: “penso nas habilidades e conteúdos a serem 

desenvolvidos”.  

Outra questão levantada é se elas têm alguma dificuldade em trabalhar com o 

jogo digital. As professoras P1, P3 e P5 relataram que não têm nenhuma dificuldade. 

A professora P2 disse que, “às vezes, por não ter conhecimento, falta tempo para 

pesquisar. Tenho dificuldade em instalar, fico com medo de estragar o computador”. 

P4 expôs que “se tenho dificuldade eu nem coloco, eu prefiro trabalhar com jogos 

que eu tenho mais conhecimento. Confesso que tenho muito interesse em aprender 

novos jogos, mas falta tempo para ir atrás”. 

O uso das tecnologias na prática docente exige concepções e metodologias 

de ensino diferentes, para atender as necessidades educacionais contemporâneas. 

Sendo assim, faz-se necessário que os professores reflitam sobre a relevância das 

tecnologias na sua prática pedagógica e sobre a maneira eficaz de usá-las, para que 

não sejam vistas e trabalhadas não apenas como um recurso técnico.  

As professoras entrevistadas P1, P3 e P5 afirmaram que não apresentam 

dificuldade em trabalhar com o jogo digital. A professora P2 disse que às vezes tem 

dificuldade por não conhecer e receio na hora instalar o jogo, porém pede ajuda da 

professora de informática e a professora P4 relatou que prefere trabalhar com jogos 

que ela tem mais conhecimento do que ter insegurança em trabalhar com o jogo que 

ela não conhece, relatou ainda que tem interesse em aprender novos jogos, mas 

falta tempo para se capacitar. A formação e a carga horária de trabalho são fatores 

que interferem na vida profissional do professor. Nos relatos das participantes acima, 

ficou claro que o tempo e a formação específica são fatores que interferem na 

atuação do professor em ter a tecnologia como sua aliada. 

A esse respeito, Chaves (2004) ressalta que muitas vezes o professor sente 

dificuldades em lidar com novas tecnologias pela falta de conhecimento, mas precisa 

compreender que desde a fala, a escrita, o livro, por exemplo, já existia um professor 

aprendendo a lidar com essas tecnologias, que hoje são comuns. Sendo assim, 

trata-se “apenas da sua familiaridade com essas tecnologias que as torna 

transparentes para eles” (CHAVES, 2004, p. 2). 
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A seguir, as professoras foram questionadas se o trabalho com jogos digitais 

promove a aprendizagem do aluno e todas concordaram que sim. Para a professora 

P1, isto ocorre porque o jogo desperta o interesse e no caso da aprendizagem o 

jogo é relevante “porque a aprendizagem acontece pelo interesse, havendo 

interesse há abertura desse aluno para aprender”. Em outras palavras, considera-se 

que uma pessoa está interessada quando ela tem vontade de aprender, desse 

modo, o que lhe é ensinado deve ser relevante para ela, isto é, deve responder a 

alguma dúvida, ou preencher uma necessidade.  

Nesse contexto, a professora P3 pondera que o jogo “favorece não só a 

coordenação motora, mas, a atenção, percepção visual, a motricidade”. Os aspectos 

do desenvolvimento em sentido integral são defendidos por vários autores, entre 

eles Rodulfo (1990), ao asseverar que, enquanto joga, a criança integra 

pensamento, ação física, sentimentos e aspectos sociais.  

De acordo com a professora P4, o jogo digital “precisa estar relacionado a 

outros métodos de aprendizagem” e para a professora P5, “é uma forma de 

complementar o nosso trabalho”. O jogo digital deve ser um recurso utilizado para 

diversificar o trabalho do professor, ou seja, sua função é complementar o plano de 

trabalho do professor para garantir a aprendizagem do aluno. 

O jogo é uma ferramenta muito importante que contribui com a prática 

pedagógica do professor. Para Bomfoco e Azevedo (2013), no caso dos “jogos 

eletrônicos podem proporcionar experiências enriquecedoras, auxiliando na 

aprendizagem tanto na escola como fora dela” (BOMFOCO; AZEVEDO, 2013, p. 10).  

Os jogos digitais, segundo os estudos de Gee (2009), promovem diversas 

formas de aprendizagem, não somente do conteúdo. Os jogos são importantes 

recursos pedagógicos que possibilitam ao aluno uma aprendizagem efetiva. 

Outra questão formulada foi se, na opinião das professoras, os alunos gostam 

mais de jogos de mesa ou de jogos digitais. 

Na opinião das professoras, P1 relatou que “Eles gostam dos dois, não têm 

uma preferência”, para P2 “Digitais devido a nossa atual realidade, para os alunos 

tudo é computador, celular, tablete”. P3 considerou que “o de mesa é muito atrativo, 

mesmo que seja um joguinho simples preparado pelo professor motiva”. P4 

mencionou que “os alunos gostam mais dos digitais, no entanto eu proponho mais 

jogos de mesa, porque eu tenho visto que os jogos de mesa estão ficando perdidos 

diante da comodidade dos jogos digitais”. E, na opinião da professora P5, os digitais 
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são os preferidos. Os jogos digitais são os preferidos, segundo a opinião das 

professoras P2, P4, P5, a forma lúdica e divertida desperta no aluno a motivação, 

favorecendo a aprendizagem.  

A aprendizagem depende, em grande parte, da motivação: as necessidades e 

os interesses da criança constituem a principal razão para que ela se ligue a uma 

atividade. Ser esperta, independente, curiosa, ter iniciativa e confiança na sua 

capacidade de ter sua própria opinião sobre as coisas, assim como expor seu 

pensamento com segurança são características que fazem parte da personalidade 

integral da criança (FRIEDMAN, 1996).  

Como afirma Prensky (2012, p. 156): 

 

Jogos são uma forma de diversão, o que nos proporciona prazer e 
satisfação; jogos são uma forma de brincar, o que faz nosso envolvimento 
ser intenso e fervoroso; jogos têm regras, o que nos dá estrutura; jogos têm 
metas, o que nos dá motivação; jogos são interativos, o que nos faz agir; 
jogos têm resultados e feedback, o que nos faz aprender; jogos são 
adaptáveis, o que nos faz seguir um fluxo; jogos têm vitórias, o que gratifica 
nosso ego; jogos têm conflitos, competições, desafios, oposições, o que nos 
dá adrenalina; jogos envolvem a solução de problemas, o que estimula 
nossa criatividade; jogos têm interação, o que nos leva a grupos sociais; 
jogos têm enredo e representações, o que nos proporciona emoção. 

 

Foi questionado ainda sobre quais os jogos digitais que elas mais utilizam no 

AEE. As professoras relataram que utilizam mais os jogos Noas, Friv, Ares, Fazenda 

Rived, Boole Virtual, Arye, Racha Cuca, Torre Inteligente; esses jogos desenvolvem 

a lógica, o raciocínio e a agilidade. O jogo contribui na formação corporal, afetiva e 

cognitiva, por possuírem uma característica lúdica, tornando-se mais eficientes em 

seu desenvolvimento, preparando sua inteligência e caráter. As atividades lúdicas no 

processo psicológico da criança promovem respeito pelas pessoas e pelas regras. 

Por meio da ludicidade e do interesse dos alunos, as professoras aproveitam a 

oportunidade para ensinar a criança brincando, assim favorecem o desenvolvimento. 

Para Rodrigues (2001, p. 3), “O jogo é uma atividade rica e de grande efeito 

que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida 

social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem”.  

Outra questão muito importante é se, no caso do aluno do AEE, a tecnologia 

auxilia apenas enquanto adaptação (Tecnologia Assistiva) ou como promotora da 

aprendizagem. 

As professoras entrevistadas ressaltaram que utilizam a tecnologia como 

promotora da aprendizagem, no entanto, as professoras P4 e P5 utilizam a 
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tecnologia tanto para promover a aprendizagem como também para adaptação de 

recursos da Tecnologia Assistiva. A tecnologia pode contribuir no processo de 

ensino tanto como promotora da aprendizagem como adaptação, nesse sentido, a 

Tecnologia Assistiva é considerada um recurso para atingir o objetivo maior que é a 

aprendizagem. 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (BRASIL, 2007e). 

 

A sociedade têm utilizado os recursos das Tecnologias Assistivas como mais 

um recurso na modalidade de Educação Especial, trazendo para a escola mais uma 

ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem dos educandos com deficiência. 

 

6.5 Estrutura da SRM na qual as professoras entrevistadas atuam 

 

As SRMs, segundo as professoras, são equipadas com mobiliário, materiais 

didáticos e pedagógicos, equipamentos (computador e impressora), livros didáticos e 

infantis. E funcionam em local apropriado, apenas a professora P1 relatou que 

“estava atuando neste momento em uma sala improvisada na coordenação por não 

ter espaço físico na escola, dividindo espaço com todos os materiais da 

coordenação, não é o local ideal, mas é o lugar que temos no momento”. Já a 

professora P2 destacou: “A minha sala eu acho que é uma das melhores, porque ela 

tem computador, impressora, scanner, tem jogos, tecnologia assistiva, a estrutura 

dela é boa”. A professora P3 relatou que “temos computadores, impressora, cartazes 

com alfabeto, lousa, mesas, mesas adaptadas apropriadas. Materiais pedagógicos, 

livros para leitura e tecnologia assistiva, alfabeto móvel de diferentes tamanhos e 

materiais, jogos com diferentes materiais e tamanhos para alunos com deficiência 

física, colmeia de acrílico para teclado, lupa sem luz”. 

Nesse contexto, P4 descreve que “Na minha sala tem computador, 3 

poltronas, um tapetinho e algumas almofadas, mesa, mesa adaptada, cadeiras, 

armário, armário com prateleiras para os jogos, um espelho, escala optométrica que 

é para fazer acuidade visual dos alunos, material de tecnologia assistiva”.  
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Ainda sobre a estrutura da SRM, a professora P5 destacou que “temos jogos, 

as provas operatórias, peças de encaixe, o computador, mesinha com as cadeiras, 

tem um tapetinho no chão emborrachado, livros didáticos, livros infantis, gibis, 

palitos, a escala de crusinere, material do site psicossol, o material de tecnologia 

assistiva, alfabeto móvel de diferentes tamanhos e materiais, mesa regulável e 

cadeira com adequação postural, monitor de tela de toque, caderno para escrita 

ampliada e dicionário de libras”. 

As SRMs, conforme o relato das professoras entrevistadas, atendem as 

orientações do Manual de orientação para a implantação da sala de recursos 

multifuncionais quanto à estrutura física. Apenas a SRM da professora P1, naquele 

momento, não estava adequada segundo os critérios estabelecidos pela legislação. 

Na legislação em vigor, os critérios para solicitação da SRM contemplam: 

 

Os critérios para a solicitação da sala de recursos é disponibilizar 
professores com formação para realizar o AEE; ter espaço para instalação 
dos equipamentos e recursos da Sala de Recursos Multifuncional; A 
secretaria de educação a qual se vincula a escola deve ter elaborado o 
Plano de Ações Articuladas – PAR, registrando as demandas do sistema de 
ensino com base no diagnóstico da realidade educacional; A escola 
indicada deve ser da rede pública de ensino regular, conforme registro no 
Censo Escolar MEC/INEP (escola comum); A escola de ensino regular deve 
ter matrícula de aluno(s) público-alvo da educação especial em classe 
comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para a implantação da sala 
Tipo I; A escola de ensino regular deve ter matrícula de aluno(s) cego(s) em 
classe comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para a implantação da 
sala de Tipo II. (BRASIL, 2010b).  

 

Em que período os alunos frequentam a SRM, foi outra questão respondida 

pelas professoras entrevistadas. Elas relataram que os seus alunos frequentam a 

SRM no período inverso ao escolar, estudam no período da tarde e frequentam o 

AEE no período da manhã. 

Como orienta a Instrução SEED/SUED n° 16/2011 (PARANÁ, 2011), o 

número de alunos em SRM deve ser no máximo de 20 (vinte), com atendimento por 

cronograma, para cada SRM. E o horário de atendimento ao aluno neste espaço, na 

Educação Básica, deverá ser em período contrário ao que ele estiver matriculado e 

frequentando a classe comum. 

As professoras informaram, como mostra o Quadro 8, o total de alunos 

atendidos na SRM, da própria escola em que a sala está localizada. 
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Quadro 8 - Total de alunos atendidos em SRM da escola de origem 

PROFESSORAS TOTAL DE ALUNOS ESCOLA DE ORIGEM 

P1 06 05 

P2 15 03 

P3 08 08 

P4 12 12 

P5 10 10 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O AEE deverá ser realizado por cronograma, poderá ser individual ou em 

grupos, de forma a oferecer o suporte necessário às NEEs dos alunos, consonante à 

área específica, favorecendo seu acesso ao conhecimento. O cronograma de 

atendimento deve ser flexível, organizado e reorganizado sempre que necessário de 

acordo com as necessidades educacionais dos alunos. No cronograma deve constar 

um horário para realização do trabalho colaborativo com professores do ensino 

regular e com a família (PARANÁ, 2011). 

Relataram, também, do total de alunos atendidos na SRM, quantos são de 

escolas diferentes daquela onde a sala está localizada (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Total de alunos atendidos em SRM de escola de abrangência 

PROFESSORAS TOTAL DE ALUNOS ESCOLA DE ABRANGÊNCIA 

P1 06 01 

P2 15 12 

P3 08 - 

P4 12 - 

P5 10 - 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Neste caso, apenas as professoras P1 e P2 possuem alunos de escolas 

diferentes onde a SRM está inserida. A orientação é que as SRMs atendam as 

escolas de abrangência que não possuem esse atendimento, ou seja, conforme a 

Instrução SEED/SUED n° 16/2011 (PARANÁ, 2011), a SRM, na Educação Básica, 

deverá atender os alunos matriculados da escola onde está autorizada, assim como 

alunos de outras escolas públicas da região. Outra possibilidade de organização do 

cronograma deverá ter anuência da direção e equipe pedagógica do 

estabelecimento de ensino, devidamente registrada em ata, com vistas a atender as 

necessidades e especificidades de cada localidade.  
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Outra questão importante respondida por elas foi sobre como é feito o 

encaminhamento do aluno para SRM. 

Todas as professoras relataram que o encaminhamento dos alunos com NEE 

para a SRM se dá por meio da avaliação psicoeducacional no contexto escolar.  

Cada professora relatou como esse processo acontece em sua escola.  

A professora P1 disse que “primeiro eu converso com todos os professores de sala, 

faço uma fila de avaliação conforme a urgência de avaliação, essa fila é discutida 

com a direção e depois são distribuídas no máximo quatro fichas de 

encaminhamento por vez”.  

A professora P2 relatou que “primeiramente a professora regente conversa 

com a coordenadora sobre as dificuldades que a criança apresenta, aí, depois dessa 

conversa, é passado pra eu avaliar”.  

Já a professora P3 descreveu que “a professora da sala regular observa a 

criança, a gente entrega pra ela uma ficha de encaminhamento, ela preenche essa 

ficha de acordo com as observações dela e a gente vai até a escola avaliar por meio 

de observação direta, depois observação escrita”.  

A professora P4 explicou que “esse encaminhamento passa por alguns 

processos, se o aluno vem com laudo médico para avaliação ou está com 

dificuldade de aprendizagem, o professor da sala de recursos multifuncional faz 

avaliação no contexto, avaliação psicopedagógica, para assim ver ou não a 

necessidade de ser matriculado ou vice-versa, primeiro passa por nós professores 

da sala de recursos que fazemos avaliação no contexto e encaminhamos aos 

profissionais que podem ver a necessidade ou não de uma dificuldade específica e 

dar o laudo para assim ele ser atendido”.  

Para a P5, o aluno “passa por um processo de avaliação, depois se a gente 

identifica que a criança tem uma defasagem de conteúdo e necessita da sala de 

recursos, ela é matriculada”. 

O professor regente de sala observa as dificuldades do aluno, discute o caso 

com a coordenação ou direção, em seguida preenche uma ficha de 

encaminhamento que é entregue para a professora da SRM. Após a análise da 

ficha, a professora da SRM discute o caso com a coordenação sobre a prioridade na 

ordem de avaliação se tiver mais que um caso para avaliação. 

Conforme orienta A Instrução SEED/SUED n° 16/2011 (PARANÁ, 2011), o 

ingresso do aluno em Sala de Recursos Multifuncionais se dá por meio da avaliação 
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psicoeducacional realizada pelo profissional que atua na SRM no contexto escolar, 

que possibilita o reconhecimento das NEE dos alunos com indicativos de: deficiência 

intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento, 

transtornos funcionais específicos, distúrbios de aprendizagem e Transtornos do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).  

Ainda segundo a referida Instrução, a avaliação de Ingresso se efetiva a partir 

da avaliação psicoeducacional no contexto escolar, que possibilita o reconhecimento 

das NEE dos alunos com indicativos de: 

 

a) deficiência intelectual: a avaliação inicial deverá ser realizada pelo 
professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou pedagogo da 
escola. Deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e 
escrita, interpretação, produção de textos, sistemas de numeração, 
cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas do 
desenvolvimento, considerando as habilidades adaptativas, práticas 
sociais e conceituais, acrescida necessariamente de parecer psicológico 
com o diagnóstico da deficiência. 

b) deficiência física neuromotora: a avaliação inicial deverá ser realizada 
pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou 
pedagogo da escola. Deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da 
língua oral e escrita, interpretação, produção de textos, sistemas de 
numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas do 
desenvolvimento, considerando ainda, a utilização da comunicação 
alternativa para escrita e/ou para fala, recursos de tecnologias assistivas 
e práticas sociais, acrescida de parecer de fisioterapeuta e 
fonoaudiólogo. Em caso de deficiência intelectual associado, 
complementar com parecer psicológico. 

c) transtornos globais do desenvolvimento: a avaliação inicial deverá 
ser realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I 
e/ou pedagogo da escola. Deverá enfocar aspectos relativos à aquisição 
da língua oral e escrita, interpretação, produção de textos, sistemas de 
numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas do 
desenvolvimento, acrescida necessariamente por psiquiatra ou 
neurologista e complementada quando necessário, por psicólogo.  

d) transtornos funcionais específicos: a avaliação inicial deverá ser 
realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou 
pedagogo da escola, sendo:  

• Distúrbios de aprendizagem – (dislexia, disortografia, disgrafia e 
discalculia), deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da língua 
oral e escrita, interpretação, produção de textos, sistemas de 
numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas do 
desenvolvimento, acrescida de parecer de especialista em 
psicopedagogia e/ou fonoaudiológico e complementada quando 
necessário, por psicólogo.  

• Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, deverá 
enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, 
interpretação, produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, 
medidas, entre outros, bem como as áreas do desenvolvimento, 
acrescido de parecer neurológico e/ou psiquiátrico e complementada 
quando necessário, por psicólogo. (PARANÁ, 2011, p. 6-7). 
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O processo de avaliação psicoeducacional desenvolvido em contextos 

escolares exige analisar e levar em conta uma variedade de aspectos, tais como 

características pessoais, habilidades interativas e sociais, capacidades intelectuais e 

cognitivas, estratégias de aprendizagem e estudos, compreensão referentes a 

planejamento e organização do trabalho docente, escolha de recursos materiais que 

favoreçam a aprendizagem, seleção de estratégias de ensino e de avaliação 

específica de cada disciplina e área do conhecimento.  

Assim, o processo de avaliação psicoeducacional deve oferecer informações 

relevantes para conhecer as necessidades dos alunos em seu contexto escolar, 

familiar e social bem como contribuir para mudanças na ação pedagógica do 

professor, na gestão escolar e oferta de serviços e apoios especializados. 

 

6.6 Os recursos da tecnologia assistiva no AEE 

 

As professoras entrevistadas foram questionadas se elas utilizam os recursos 

da Tecnologia Assistiva no AEE. 

As professoras P1 e P3 relataram que não utilizam os recursos da Tecnologia 

Assistiva. As professoras P2, P4 e P5, por sua vez, utilizam os recursos da 

Tecnologia Assistiva com os alunos que necessitam de alguma adaptação no AEE. 

Reganhan (2006, p. 15) declara que  

 

O uso dos recursos e das estratégias de ensino e a adaptação dos mesmos, 
quando necessário, tornaram-se relevantes na educação, por favorecer o 
atendimento às necessidades educacionais do aluno com deficiência e por 
possibilitar a apropriação dos conhecimentos. 

 

Em face da diversidade de deficiências específicas de cada aluno, ou que os 

alunos podem vir a apresentar, deve-se ressaltar que planejar e implementar o plano 

de atendimento e as adaptações necessárias não é tarefa fácil, requer um equilíbrio 

entre decidir o que deve e pode ser utilizado para esses alunos, buscando evitar a 

exclusão de qualquer tipo e o que deve ser específico, dependendo das deficiências 

de cada aluno identificadas. 

A formação de professores para a inclusão escolar precisa ser um processo 

que ofereça condições de atender as necessidades dos alunos e que busque 

garantir uma educação de qualidade e atender as necessidades especiais de todos 

os alunos inclusos. 



74 

7 OBSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

disponibiliza equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a 

organização das salas e a oferta do AEE, conforme o Manual de Orientação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais que tem como 

objetivo informar os sistemas de ensino sobre as ações deste Programa, instituído 

pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP), para apoiar a 

organização do AEE (BRASIL, 2010b). 

 

Gráfico 5 - Jogos disponíveis nas SRMs 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

De acordo com o Gráfico 5, nas SRMs das escolas pesquisadas, apenas 

duas delas possuem jogos com diferentes tamanhos para deficiência física. As 

SRMs das professoras P3 e P4 não possuem jogos com sinalização em Braille ou 

relevo e quanto aos jogos adaptados aos alunos com surdez, apenas as SRMs das 

professoras P2 e P4 possuem este material.  

O uso de Recursos flexibilizados favorece o aprendizado dos alunos com 

deficiência, os jogos específicos para cada deficiência incluem o aluno com NEE e 

permitem a sua participação. Os materiais e recursos adaptados são essenciais para 

o professor atuar na SRM. 
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Gráfico 6 - Uso dos jogos disponíveis pelos professores nas salas de 
recursos multifuncionais 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Quanto à utilização dos jogos com diferentes tamanhos para deficiência física, 

das duas salas que possuem os jogos, apenas a professora P4 os utiliza. Nenhuma 

dessas salas dispõe dos jogos com sinalização em Braille ou relevo, portanto 

nenhuma das professoras entrevistadas utiliza este tipo de jogo. E quanto aos jogos 

adaptados aos alunos com surdez, as duas salas que possuem esses jogos, eles 

são utilizados pelas professoras P2 e P4. 
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 Gráfico 7 - Recursos multifuncionais para deficiência visual 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Dos jogos com sinalização em Braille ou relevo, das cinco SRMs observadas, 

verificou-se que: duas possuem o soroban, utilizado por P2 e P4; duas têm a lupa 

sem luz, manual ou de mesa, utilizadas por P2 e P3; duas contam com o caderno 

para escrita ampliada, aplicado por P4 e P5; a sala da professora P2 traz o alfabeto 

braile variado; a sala da professora P4 disponibiliza os softwares para ampliação de 

tela e o de leitor de tela. 

Os recursos multifuncionais para deficiência visual são muito importantes para 

a inclusão do aluno com deficiência visual, as estratégias de aprendizagem, os 

procedimentos, os meios de acesso ao conhecimento e à informação, bem como os 

instrumentos de avaliação, devem ser adequados às condições visuais destes 

alunos. Neste sentido, verificou-se que poucas são as SRMs que possuem esses 

recursos, talvez por não houver a necessidade no momento. 
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Gráfico 8 - Recursos multifuncionais para deficiência física 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Dos jogos adaptados aos alunos com surdez, foi possível verificar o 

engrossador de objetos variados nas SRMs das professoras P2 e P4; órteses para 

fixar lápis, pincel e talheres na SRM da professora P2; ponteira de boca ou de 

cabeça na SRM da professora P4; tesoura de mola nas SRMs das professoras P1 e 

P4; alfabeto móvel adaptado nas cinco salas; plano inclinado na SRM da professora 

P4; jogos adaptados para alunos com deficiência física nas SRMs de P3 e P4; 

mobiliário adaptado nas salas das professoras P1, P2, P4, P5; prancha de 

comunicação adaptada apenas na sala da professora P4; colmeia de acrílico para 

teclado em duas SRMs, disponibilizada para as professoras P2 e P3. 

Cabe salientar que os recursos multifuncionais para deficiência física estão 

presentes em todas as SRMs das professoras entrevistadas, talvez pelo fato de 

haver mais alunos com deficiência física matriculados.  
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 Gráfico 9 - Recursos multifuncionais para deficiência física com Tecnologia 
Assistiva 

 

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Com relação à tecnologia assistiva, os recursos multifuncionais para 

deficiência física, apenas a SRM da professora P4 possue o software para 

comunicação alternativa com símbolos gráficos; e o monitor de tela de toque está 

presente apenas na SRM da professora P5. 

A variedade de recursos multifuncionais para deficiência física com tecnologia 

assistiva é grande, porém, como é possível observar no Gráfico 9, poucas são as 

SRMs que possuem esses recursos.  

As tecnologias assistivas ajudam a trazer mais autonomia e produtividade 

para as pessoas com deficiência que necessitam de ajuda técnica para realizar suas 

atividades do cotidiano de forma mais rápida e prática. 

 

Gráfico 10 - Recursos multifuncionais para deficiência auditiva 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Dos recursos multifuncionais para deficiência auditiva, nas SRMs das 

professoras P2 e P4 encontram-se jogos com sinalizações em libras/surdez; as 

SRMs de P1, P4 e P5 possuem dicionário em libras; e a SRM da professora P4 

conta com softwares com banco de imagens/surdez. 

Recursos multifuncionais para deficiência auditiva contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com algum tipo de 

deficiência, ajudam a trazer mais autonomia e produtividade para os que 

necessitam. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a prática de cinco professores do 

AEE, oferecido no ensino fundamental I, em relação ao uso de jogos como recurso 

pedagógico na intervenção ofertada ao aluno na SRM de um munícipio da região 

norte do estado do Paraná. 

A análise dos dados coletados possibilitou conhecer a estrutura da SRM na 

qual as entrevistadas atuavam e os recursos da tecnologia assistiva presentes no 

AEE. Além disso, permitiu traçar o perfil do professor do AEE e a sua atuação com 

os jogos digitais ou não em sua prática com os alunos. 

Sobre o perfil dos profissionais, as SRMs contam com docentes habilitados na 

área da educação especial, com no mínimo um ano de experiência no trabalho do 

AEE. Em seus relatos indicam que a formação continuada, mais especificamente em 

psicopedagogia possibilitou maior apoio em sua prática com os alunos. A escolha 

dos docentes pelo trabalho na área da educação especial envolveu três aspectos: 

sentir-se desafiada, pela necessidade em compreender as dificuldades dos alunos e 

por gostar de trabalhar com a educação especial. 

A organização e o funcionamento das salas em que os professores trabalham 

foram se constituindo com base nas orientações dadas pela SEED, por meio de 

legislações próprias, que foram sofrendo alterações, de acordo com as políticas 

públicas nacionais. 

O público-alvo atendido pela SRM tipo 1, estaria vinculado aos alunos com 

TEA, deficiência intelectual, TDAH, dislexia e síndrome de Down. A maior parte dos 

alunos apresentou diagnóstico de TDAH e TEA. Tais diagnósticos foram dados por 

médicos neurologistas que, na maioria das vezes, não tiveram nenhum contato com 

os profissionais da escola.  

Os materiais pedagógicos foram adquiridos aos poucos pela escola e o kit 

disponibilizado pelo MEC que, até o momento da pesquisa, não tinha sido recebido 

por todas as salas. 

Os espaços físicos foram considerados adequados pela maioria das escolas, 

apenas uma sala estava em funcionamento em local inadequado por somente um 

período. 

O encaminhamento para a SRM ocorre mediante avaliação psicoeducacional 

no contexto escola, realizada pelo professor da SRM. Assim, a matrícula é realizada 
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conforme as orientações da legislação e da Secretaria de Educação, assim como, o 

número de alunos que frequentam as SRMs, a frequência no período inverso ao 

escolar, o atendimento aos alunos das escolas de abrangência. 

Na observação da estrutura física da SRM, verificou-se, com base nos relatos 

das professoras, alguns materiais disponíveis como jogos específicos para cada 

deficiência e recursos da tecnologia assistiva essenciais para o professor atuar na 

SRM. A variedade de matérias é muito grande, no entanto, observou-se que 

algumas salas estão em situação precária com relação a esses materiais. 

O jogo na prática do professor no AEE foi considerado fundamental por todas 

as professoras, por desenvolver habilidades cognitivas, por ser lúdico e ser um 

recurso diferenciado de ensino. As professoras também relataram que organizam o 

plano de atendimento utilizando os jogos, e esses jogos são escolhidos com base nos 

objetivos que querem atingir e quais habilidades querem desenvolver nos alunos. Os 

conteúdos a serem trabalhados são pensados e trabalhados por meio de jogos. 

Os jogos desenvolvidos no AEE, segundo as professoras, diferenciam-se dos 

jogos desenvolvidos em sala de aula, pois o número de alunos é bem menor nas 

SRMs, facilitando a intervenção, o que faz toda a diferença no processo de 

aprendizagem do aluno. Os jogos de mesa utilizados no AEE são os mesmos em 

todas as salas, Lince, trilha, Hora do Rush, Memória, Dominó, Ligue 4, Cara a cara, 

jogos de Alfabetização. 

As professoras entrevistadas relataram que a inclusão da tecnologia tem 

favorecido muito o trabalho no AEE, traz um leque de oportunidades para o trabalho 

realizado em sala de recursos. Elas indicaram que utilizam os jogos digitais – como 

Friv, Boole, Darye, Fazenda Rived, Racha Cuca, Noas e Arye – com a finalidade de 

motivar os alunos a desenvolver habilidades cognitivas necessárias à aprendizagem.  

As participantes relataram contribuições importantes dos jogos na atuação do 

professor no AEE para o processo de inclusão, tais como: melhoria do 

desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos; resgate da autoestima e da 

afetividade do aluno; valorização do serviço de apoio especializado pela escola; e 

maior envolvimento do aluno no seu processo educativo. 

Relataram, ainda, que os jogos digitais chegaram à SRM por meio de 

pesquisas, busca com a ajuda de colegas de trabalho e pela secretaria da 

educação. Pode-se perceber, desta forma, o comprometimento da maioria das 

professoras com a aprendizagem de seus alunos.  
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O jogo está sempre integrado no plano de atendimento seja digital seja de 

mesa. Trabalhar com o jogo digital, para determinadas professoras, não tem 

segredo, porém para algumas há certa insegurança em instalar os jogos no 

computador, outras relataram a falta de tempo para buscar informações sobre os 

jogos, outras nem se arriscam a trabalhar com um jogo digital que não conhecem.  

De modo geral, para as professoras, os jogos digitais promovem a 

aprendizagem, constituem uma ferramenta a favor do ensino, motivam o aluno, 

despertam o seu interesse. Uma forma lúdica de aprender brincando. A preferência 

dos alunos com relação aos jogos de mesa ou digital, segundo as professoras, é o 

jogo digital, por ser mais atrativo e fazer parte do cotidiano dessa geração.  

As professoras entrevistadas relataram que a Tecnologia auxilia tanto como 

promotora da aprendizagem como adaptação (Tecnologia Assistiva), ou seja, 

favorece a aprendizagem como recurso, metodologia, estratégia e práticas com a 

finalidade de incluir, dar autonomia e qualidade de vida à pessoa com NEE.  

A Tecnologia Assistiva é utilizada pelos professores que possuem alunos com 

alguma necessidade de adaptação no AEE. 

Ainda que se considere o jogo fundamental para o trabalho no AEE e 

relevante diante do processo de inclusão escolar, as possibilidades levantadas no 

trabalho de SRM ainda são precárias. Seria preciso reorganizar o serviço de apoio, 

na aquisição de materiais pedagógicos e da tecnologia assistiva apropriados, com o 

investimento na formação do professor especialista, como profissional articulador 

desse processo responsável pelo trabalho com os alunos com deficiência. 

Nesse sentido, pode-se concluir que é necessário promover novas pesquisas 

com o tema, a fim de investigar quanto ao jogo e às propostas realizadas no 

contexto da educação inclusiva. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: “OS JOGOS DIGITAIS NA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO”. 

 

Prezado(a) Participante:  

 

Convidamos a participar da pesquisa “Os jogos digitais na atuação do 

professor de atendimento educacional especializado.”, da aluna pesquisadora Mara 

Silvia Spurio, sob a orientação da professora Drª. Luciane Guimarães Batistella 

Bianchini, pesquisadora responsável. Informamos que este estudo destina-se a 

produção de uma Dissertação de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 

Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, da Universidade 

Pitágoras Unopar.  

O objetivo da pesquisa é caracterizar a prática de cinco professores do 

atendimento educacional especializado (AEE), oferecido no ensino fundamental I, 

em relação ao uso de jogos digitais como recurso pedagógico na intervenção 

ofertada ao aluno com necessidades educacionais especiais (NEE) na sala de 

recursos multifuncionais do Município de Londrina. 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: (a) 

concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido; (b) responder a 

uma entrevista semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas, que serão 

gravadas, sobre a sistematização do (AEE) e a utilização do jogo digital como 

recurso pedagógico na prática do professor. 

Sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 

participar, ou mesmo desistir a qualquer tempo, sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. 

Esta pesquisa apresenta como risco o incômodo do participante ao 

responder alguma questão da entrevista e caso isso ocorra poderá optar por não 

responder, ou solicitar esclarecimento ao pesquisador, quando for o caso. 

Esclarecemos ainda, que as informações serão utilizadas somente para os 

fins de pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. (A gravação realizada no período da entrevista 

será destruída após a utilização de seu conteúdo na pesquisa e ao participante 



96 

garantido sigilo de sua identificação). Informamos que você não pagará nem será 

remunerado por sua participação. 

O benefício esperado é conhecer as percepções dos professores sobre a 

inclusão do jogo digital para a promoção das aprendizagens dos alunos que 

frequentam o AEE. 

Os resultados poderão gerar reflexões sobre melhoria das propostas de 

intervenções que integrem tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. 

Critério de inclusão: professores do AEE que atuam com alunos do ensino 

fundamental I. 

Critério de exclusão: professores que não pertençam ao AEE. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode nos contatar:  

Orientadora e pesquisadora responsável pelo projeto: Luciane Guimarães 

Batistella Bianchini-(043) 33238235-e-mail luannbi@hotmail.com 

Aluna pesquisadora: Mara Silvia Spurio, (043) 999465790, – e-mail 

maraspurioaranda@gmail.com; ou Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Pitágoras Unopar, rua Marselha, 591 – Londrina, P.R., 

CEP: 86041-140, Jardim Piza, telefone (43) 3371-9849  ou e-mail cep@unopar.br. 

Este termo será elaborado em duas vias de igual teor, sendo que você 

receberá uma via devidamente assinada pela pesquisadora responsável.  

 

 

_____________________________________________ 
Profª Dra. Luciane Guimarães Batistella Bianchini 
Orientadora e pesquisadora Responsável pelo Projeto 
RG: 3 325 272 2  
 
 
 
________________________ 
Mara Silvia Spurio 
Aluna pesquisadora  
RG: 4 378 256 8 
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Eu, ___________________________________________, tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima. Assinatura do participante: 

___________________________ RG do participante _____________________. 

 

 

Londrina, ___ de ________de 2018. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR DA SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) 

 

Questionário para o Professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) 

 

Município: Região Norte do Paraná 

Escola Municipal: 

Nome do Professor de AEE:  

Data da entrevista:  

Integrantes do Grupo de Pesquisa: Mara e Luciane 

 

Perfil do professor do AEE 

Qual a sua formação?  

Graduação:  

Especialização:  

Idade:  

Tempo de atuação como professor:  

Tempo de atuação como professor no AEE:  

Níveis que atuou como professor:  

 

Atuação no AEE 

1. O que te levou a escolher o trabalho no AEE? 

Resposta:  

 

2. Antes de trabalhar em salas de recursos multifuncionais, você já teve alguma 

experiência com aluno incluso? Conte como foi. 

Resposta:  

 

3. Que tipo de formação você considera necessária para a atuação nas salas de 

recursos multifuncionais? 

Resposta:  

 

4. Quais as deficiências dos alunos atendidos por você na SRM? 

Resposta:  

 

O jogo na prática do professor no AEE 

 

5. Você considera a prática com jogos importante no trabalho realizado no AEE? 

Por quê? 

Resposta:  
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6. Como você organiza um Plano de Atendimento Educacional Especializado que 

inclui os jogos?  

Resposta:  

 

7. Quando você organiza um Plano de Atendimento Educacional Especializado com 

o jogo o conteúdo proposto para o atendimento está incluso? 

Resposta: 

 

8. Em sua opinião há diferenças do trabalho com jogos desenvolvidos no AEE em 

relação à prática desenvolvida pelo professor em sala de aula comum?  

Resposta:  

 

9. Quais os jogos de mesa mais utilizados no AEE? 

Resposta:  

 

O jogo digital na prática do professor do AEE 

 

10. Como você concebe a inclusão da tecnologia para o atendimento no AEE? Por 

quê? 

Resposta:   

 

11. Você utiliza jogos digitais no atendimento do AEE? Quais? 

Resposta:  

 

12. Como esses jogos chegam à sala de recursos? 

Resposta:  

 

13. Como você organiza um Plano de Atendimento Educacional Especializado que 

inclui o jogo digital? Qual objetivo?  

Resposta:  

 

14. Quando você organiza um Plano de Atendimento Educacional Especializado com 

o jogo digital o conteúdo proposto para o atendimento está incluso? 

Resposta: 

 

15.  Você tem alguma dificuldade em trabalhar com o jogo digital? 

Resposta:  

 

16. Em sua opinião o trabalho com jogos digitais promovem a aprendizagem do 

aluno? Por quê? 

Resposta:  
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17. Em sua opinião os alunos gostam mais de jogos de mesa ou jogos digitais? Por 

quê? 

Resposta:  

 

18. Quais os jogos digitais mais utilizados no AEE? 

Resposta:  

 

19. No caso do aluno do AEE a tecnologia ela auxilia apenas enquanto adaptação 

(Tecnologia Assistiva) ou como promotora da aprendizagem? 

Resposta:  

 

 

Descreva a estrutura da Sala de Recursos Multifuncionais a qual você atua? 

 

 

 

 

 

20. Em que período os alunos frequentam a sala de recursos multifuncionais?  

Resposta:  

 

21. Do total de alunos atendidos na Sala de Recursos Multifuncionais, quantos são 

da escola onde a sala está localizada? 

Resposta:  

 

22. Do total de alunos atendidos na Sala de Recursos Multifuncionais, quantos são 

de escolas diferentes daquela onde a sala está localizada? 

Resposta:  

 

23.  Como é feito o encaminhamento do aluno para sala de recursos multifuncionais?  

Resposta:  

 

Tecnologia Assistiva e Jogos 

 

24. Você utiliza os recursos da tecnologia Assistiva no AEE? 

Resposta:  
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SALA 
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Roteiro de observação da estrutura física da Sala de Recursos Multifuncionais 
Escola: 

Professor:         Data: 

 

 
Tem 

Não 
tem 

Utiliza Não utiliza Conhece 
Não 

conhece 

Engrossador para 

lápis, talheres, escova 

de dentes, pincéis,... 

P2 

P4 

P1 

P3 

P5 

P4 P2 P1 

P3 

P5 

 

 

Órteses para fixar 

lápis, pincel, talheres,... 

P2 P1 

P3 

P4 

P5 

 P2 P1 

P3 

P4 

P5 

 

Ponteira de boca ou de 

cabeça 

P4 

 

P1 

P2 

P3 

P5 

 P4 P1 

P2 

P3 

P5 

 

Tesoura mola P1 

P4 

P2 

P3 

P5 

P1 

P4 

 P2 

P3 

P5 

 

Alfabeto móvel em 

vários tamanhos e 

materiais 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

   

Plano inclinado P4 P1 

P2 

P3 

P5 

P4  P1 

P5 

P2 

P3 

Jogos com diferentes 

materiais e tamanhos 

apropriados aos alunos 

com deficiência física 

P3 

P4 

P1 

P2 

P5 

 

P4 P3 P1 

P2 

P5 

 

Mobiliário adequado ao 

aluno com deficiência 

física envolvendo 

mesas reguláveis, 

cadeiras com 

adequação postural e 

cadeira de rodas 

P1 

P2 

P4 

P5 

P3 P1 

 

P4 

P5 

P2 

 

P3  
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Prancha de 

comunicação com 

símbolos gráficos, 

fotografias, palavras e 

letras 

P4 P1 

P2 

P3 

P5 

P4  P1 

P2 

P3 

P5 

 

Vocalizadores em 

vários formatos e 

modos de acesso às 

mensagens 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P4 P1 

P2 

P3 

P5 

Software para 

comunicação 

alternativa com 

símbolos gráficos 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

P4 

P5 

P1 

P3 

 

 

Software de Pranchas 

dinâmicas onde o 

computador se 

transforma em 

ferramenta de voz 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

P4 

P1 

P3 

P5 

Teclados virtuais com 

varredura 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

   P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Teclados de diferentes 

tamanhos e 

programáveis na 

sensibilidade e 

disposição/conteúdos 

de teclas. 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

   P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Colmeia de acrílico 

para teclado 

P2 

P3 

P1 

P4 

P5 

 P2 

P3 

P1 

P5 

P4 

Mouses de diferentes 

formatos e 

programáveis em 

funções de teclas e 

sensibilidade 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

 

P4 

P5 

P1 

P3 

Dispositivo para 

movimentação e 

posicionamento de 

cursor pelo movimento 

de cabeça ou ocular. 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P4 

P2 

P3 

P5 
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Acionadores de 

diferentes formatos 

que valorizam 

diferentes habilidades: 

pressão, tração, sopro, 

piscar 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P4 

P5 

P1 

P2 

P3 

Mouse com plug para 

entrada de acionador 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P4 

P2 

P3 

P5 

Monitor de tela de 

toque 

P5 P1 

P2 

P3 

P4 

  P3 

P2 

P4 

P5 

P1 

 

 

Software editor de 

texto com símbolos 

gráficos e retorno de 

voz 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

   P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Software leitor de tela P4 

 

P1 

P2 

P3 

P5 

 P4  P1 

P2 

P3 

P5 

Software de OCR para 

leitura de texto 

impresso 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

   P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Software para 

ampliação de tela 

P4 P1 

P2 

P3 

P5 

  

P4 

 P1 

P2 

P3 

P5 

Reglete  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

Alfabeto Braille em 

vários tamanhos e 

materiais 

P2 P1 

P3 

P4 

P5 

 P2 P1 

P3 

P4 

P5 

 

Caderno para escrita 

ampliada 

P1 

P5 

P2 

P3 

P4 

 P1 

P5 

P2 

P3 

P4 
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Lupa com luz, manual 

ou de mesa 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

Lupa sem luz, manual 

ou de mesa 

P2 

P3 

P1 

P4 

P5 

 P2 

P3 

P1 

P4 

P5 

 

Lupa eletrônica  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

Guia para assinatura  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

P3 

P1 

P4 

P5 

Máquina de escrever 

em Braille 

 P1 

P2 

P3 

P4 

  P1 

P2 

P3 

P4 

 

Impressora Braille  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P3 

P4 

P5 

P2 

Sorobã P2 

P4 

P1 

P3 

P5 

 

P4 P2 P1 

P3 

P5 

 

Calculadora com 

retorno auditivo 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P3 

P4 

P5 

P2 

Bengalas dobráveis  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

Relógio com retorno 

auditivo ou relevo 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P1 

P3 

P4 

P2 

P5 
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Jogos com sinalização 

em Braille ou relevo 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

P3 

P4 

P5 

P1 

Jogos com 

sinalizações em libras, 

apropriados aos alunos 

com surdez 

P2 

P4 

P1 

P3 

P5 

P4 P2 P3 P1 

P5 

 

Sistema FM  P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P2 

P3 

P4 

P1 

P5 

CDs ou softwares em 

Libras e português 

 P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

  P3 

P4 

P1 

P2 

P5 

Dicionário em Libras P1 

P4 

P5 

P2 

P3 

P4 P1 

P5 

P2 P3 

 

Softwares com banco 

de imagens para 

auxiliar o estudo da 

Libras e do Português 

para alunos com 

surdez 

P4 P1 

P2 

P3 

P5 

P4  P1 

P5 

P2 

P3 

Fonte: A Autora com base em Fritz (2013). 

 

 


