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RESUMO 

 
O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, um estudo de caso, 
apresentado ao Programa de Mestrado em Metodologias para o ensino de Linguagens 
e suas Tecnologias – Pitágoras Unopar. O estudo partiu de uma situação em que o 
sistema educacional precisou se adaptar em razão do isolamento social e do 
distanciamento, impostos pela pandemia da Covid-19. Assim, instituições de ensino de 
todos os níveis precisaram se adequar às aulas remotas, inclusive os atendimentos 
especializados aos alunos com necessidades educacionais especiais. Diante desta 
situação, surgiram os seguintes questionamentos: Como os alunos realizaram as 
atividades sem o apoio presencial do professor? Os alunos tinham hábitos que 
envolviam o uso de tecnologias digitais em ambientes virtuais de aprendizagem? Quais 
as percepções dos alunos, de seus responsáveis e do professor da Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM), sobre a realização das atividades remotas deste período? O 
objetivo geral desta pesquisa foi analisar as percepções dos docentes, dos alunos da 
SRM e de seus pais (responsáveis) em relação à experiência de realizar atividades on-
line durante o período de distanciamento do espaço físico da escola, professor e 
colegas. Os participantes foram: 1 professora (pesquisadora deste estudo), seus 8 
alunos da SRM e respectivos responsáveis. Para coleta de dados utilizou-se: ficha de 
interesse social dos alunos; questionário on-line estruturado, aos pais e alunos com 
perguntas abertas e fechadas; relato de experiência da professora. Para análise 
qualitativa dos dados foram elaborados três eixos, sendo eles: a) Conhecendo os 
hábitos digitais dos alunos da SRM por meio da ficha de interesse social; b) Relato do 
atendimento remoto e o uso de outras tecnologias para auxiliar na realização das 
atividades com os alunos; c) O que pensam pais e alunos sobre as atividades remotas 
realizadas no período de isolamento social. Como resultado, destaca-se que: a) anterior 
ao atendimento remoto os alunos tinham o hábito de acesso à internet para lazer, mas 
não para aquisição de conhecimento; b) sobre o atendimento remoto, a docente 
considera que a ferramenta utilizada era uma novidade para todos, e, muitas vezes, a 
dificuldade dos alunos não estava no entendimento do conteúdo, e sim nas questões 
relacionadas ao manuseio das ferramentas. Em sua perspectiva, o apoio da família foi 
fundamental para a organização da rotina de estudos, que deixou de ser presencial; c) 
alguns alunos gostaram do sistema on-line, mas preferem o retorno presencial, mesmo 
apontando que acham interessante a manutenção de alguns aspectos, como o uso dos 
jogos, de materiais interativos e outros. Os pais apresentam dificuldades de lidar com a 
questão técnica; porém, por meio do contato constante com a professora, conseguiram 
suporte aos filhos. Foi possível concluir que o atendimento remoto apresentou desafios 
tanto para a docente, quanto para alunos e responsáveis. Esta experiência de 
atendimento remoto ocorreu de modo inesperado; porém, promoveu reflexões sobre a 
prática educativa, processos formativos, bem como sobre o uso de tecnologias digitais 
como inclusão social dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). 
 
Palavras-chave: Ensino remoto; Tecnologias Digitais; Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA); Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
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ABSTRACT 
 

This research is characterized as a qualitative one, a study case, presented to the 
Master’s Program in Methodologies for the teaching of Languages and their 
Technologies – Pitágoras Unopar. It is based on a situation in which the educational 
system had to make adaptations due to the social isolation and distancing caused by the 
Covid 19 pandemic. Therefore, teaching institutions at all levels had to adapt themselves 
to distance learning activities, including service meant for meeting the educational needs 
of special students. In face of that situation, the following questions were raised: How did 
students carry out their activities without the teacher’s in-person support? Did the 
students have the habit of using digital technologies in virtual learning environments? 
Which were the students’, their parents’ and the Multifunctional Resource Classroom 
(MRC) teacher’s perceptions  about the accomplishment of distance activities during that 
period? This research was carried out to analyze teachers’, SRM students’ and their 
parents’ perceptions concerning the experience of carrying out on-line activities during 
the distance learning far from the school environment, the teacher and classmates. The 
research participants comprised: 1 teacher (researcher of this study), her 8 MRC 
students and their parents. To collect the data one used: the students’ social interest 
card; an on-line structured questionnaire with open and closed questions meant to be 
responded by parents and students; a report made by the teacher about her own 
experience. For the qualitative analysis of the data the following three axes were taken 
into account: a) To know the MRC students’ digital habits by means of their social 
interest card; b) To report about the distance learning service and the use of other 
technologies to help students accomplish their activities; c) What parents and students 
think about distance learning activities carried out during the social isolation period. As a 
result, one points out the following features: a) before the distance learning activities the 
students were used to access internet for entertainment purposes, but not for knowledge 
acquisition; b) concerning distance learning, the teacher thinks that such a tool was still 
considered to be something of a novelty by everybody, and, very often, the students’ 
difficulties were not related to content understanding, but to issues related to handling 
management. Within such a perspective, the family support was essential for the 
organization of study routine, which was no longer carried out inside the classroom; c) 
some students were fond of the on-line system, but they would rather return to the live 
class, even indicating that it would be interesting to preserve some activities such as the 
use of games, interactive materials and so on. Their parents had difficulties to deal with 
some technical issues; however, by often coming into contact with the teacher, they 
managed to provide support for their children. It was possible to conclude that the 
distance learning service posed challenges to both the teacher as well as to students 
and their parents. This experience with the distance learning service was indeed an 
unexpected event; however, it brought up reflections on the educational practice, training 
processes, as well as on the use of digital technologies meant for furthering the social 
inclusion of students with Special Educational Needs (SEN). 
 

Keywords: Distance learning; Digital technologies; Virtual Learning Environments 
(VLE); Special Educational Service (SES).  
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APRESENTAÇÃO 

 

Iniciei minha trajetória profissional, como estagiária em uma escola 

especializada em atendimento à pessoa com deficiência intelectual. Após o estágio 

fui contratada como professora regente, e a turma que estava sob minha 

responsabilidade apresentava um nível intelectual com alta especificidade, isto é, 

alunos que não dominavam as habilidades necessárias para aquisição de conteúdos 

formais (alfabetização).  

Com o passar do tempo fui trabalhar em outra escola especializada, onde 

atuei em diversos níveis de escolaridade, da educação precoce aos atendimentos de 

jovens e adultos, todos com deficiência intelectual. Muitas foram as mudanças nas 

políticas públicas para o atendimento a esta população. Nesta escola especial, em 

2007, fui convidada para fazer parte da equipe pedagógica, neste momento minha 

visão profissional ampliou-se, pois, não era apenas uma única sala que estava 

acompanhando e sim várias salas com níveis diferentes.  

Em meados de 2008 recebi o convite para o cargo de vice-diretora; posição 

na qual me deparei com um universo diferente das salas de aula. No ano de 2015 

assumi o cargo de diretora, possibilitando-me um olhar amplo no que se refere às 

questões burocráticas e à evolução dos alunos; porém, visando sempre ao melhor 

atendimento para a população da escola especial. Em 2017 desliguei-me da escola 

especial e passei a ser docente da rede regular de ensino, especificamente como 

professora da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) tipo I. 

O universo da docência na SRM é muito distinto da realidade a que estava 

habituada. Em uma escola especial há diversos profissionais da área da saúde, 

oferecendo-nos acompanhamento especializado para atender aquele público-alvo. 

Nas SRMs não temos a presença desses profissionais para trocarmos informações; 

sendo assim, contamos com direção, equipe pedagógica e família. Entretanto, nem 

sempre a participação da família é eficaz e, para desenvolver um trabalho de acordo 

com as necessidades dos alunos, contei com as minhas experiências anteriores.  

O presente estudo verificou se um grupo de alunos da SRM tipo I já tinha 

hábitos que envolviam o uso de tecnologias digitais em ambientes virtuais de 

aprendizagem, bem como descreveu as percepções da professora sobre a 

realização de atividades remotas no período da pandemia do Covid-19. 
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A opção por tal proposta foi uma consequência da atividade profissional da 

pesquisadora, que atua como professora do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). Ao longo de sua carreira observou que a comunidade escolar do ensino 

regular nem sempre compreende a proposta para o atendimento aos alunos que faz 

parte do público alvo do AEE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a maioria das escolas segue uma rotina de atividades presenciais 

com os alunos, assim como a educação inclusiva para alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE), foco deste trabalho. 

No ano 2007, as escolas públicas brasileiras foram contempladas com 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRMs), regulamentadas pelo Ministério da Educação (MEC) como 

política pública (BRASIL, 2007).  

A partir dessa determinação, as escolas passaram a ter seu espaço físico 

organizado, receber materiais pedagógicos e tecnológicos para os atendimentos de 

alunos com NEE, e capacitar seus professores, tanto regulares quanto 

especializados (BRASIL, 2010a).  

Os alunos são encaminhados ao programa de SRM com o objetivo de 

melhorar seu desempenho e minimizar dificuldades na aprendizagem. O Programa 

de Implantação de SRMs disponibiliza equipamentos, mobiliários, materiais didáticos 

e pedagógicos para a organização das salas e a oferta do AEE. 

O MEC publicou, por intermédio da Secretaria de Educação Especial, o 

Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos 

Multifuncionais, no qual consta o Documento Orientador do Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, caracterizadas por salas do tipo I 

e II em todo o território nacional. O documento estabelece 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 (BRASIL, 2010a). 

No artigo 12 da Resolução CNE/CEB nº 4/2009 (BRASIL, 2009) considera-se 

que para atuar nas SRMs faz-se necessária a capacitação para atender não apenas 

os alunos com NEE, mas também os professores regulares e a família do aluno. 

Desde o início da implantação das SRMs, nota-se interesse pelos equipamentos 

com diferentes tecnologias.  

Diversos estudos analisaram as SRMs relacionadas ao uso de tecnologias 

para a promoção da inclusão e melhora da adaptação dos alunos com NEE, nos 

seguintes aspectos: estrutura física, materiais pedagógicos, jogos digitais, 

tecnologias assistivas, formação docente, práticas pedagógicas, percepções dos 
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docentes e alunos em relação às tecnologias digitais (VERUSSA, 2009; 

FIGUEIREDO, 2011; SOUZA; PLESTCH, 2015; SEABRA JUNIOR; LACERDA, 

2018; GUIMARÃES, 2018; SPURIO, 2019; SPURIO; BIANCHINI, 2020; SOUZA; 

OLIVEIRA, 2020).  

O uso do computador e demais recursos da tecnologia assistiva (softwares, 

hardwares e outros dispositivos) garante o acesso das pessoas com NEE ao 

processo de ensino e aprendizagem, promovendo o seu desenvolvimento global 

(SPURIO, 2019). De modo geral, os estudos identificaram diferenças nas estruturas 

físicas entre Estados e municípios e na formação de professores das salas de 

recursos. Algumas salas apresentaram materiais variados, incluindo tecnologias 

digitais, contudo o professor demonstrava dificuldades na aplicação pedagógica 

(VERUSSA, 2009), também encontraram salas com precariedade dos recursos 

disponíveis de tecnologias, como é o caso do estudo realizado por Souza e Pletsch 

(2015), os quais mencionaram a precariedade de recursos tecnológicos encontrada 

em escolas de cinco municípios fluminenses. 

Outras reflexões decorreram destes estudos, tais como a necessidade de 

reorganização do serviço de apoio, a Tecnologia Assistiva apropriada às 

especificidades das deficiências, a importância de aquisição de materiais 

pedagógicos significativos ao aluno e o investimento na formação do professor 

(SPURIO, 2019; SPURIO; BIANCHINI, 2020). 

O ano de 2020 impôs mudanças radicais no sistema educacional global, o 

qual tem se deparado com novos desafios advindos do período de isolamento social 

no qual a sociedade se encontra em virtude da pandemia causada pelo Covid-19. 

Conforme ressaltam Ferrari e Cunha (2020), a situação de isolamento social 

decorrente da pandemia impactou vários aspectos da vida da população, de 

diversas naturezas – emocional, física e financeira. Também afetou diferentes áreas 

sociais, como é o caso da educação, demandando do sistema de ensino ações 

emergenciais com novas práticas educacionais para atender os alunos, sem que 

precisassem se deslocar até a escola.  

Embora haja um investimento no uso de tecnologias nesses contextos, a 

situação atual de isolamento social gerou a necessidade de adaptações às práticas 

educacionais presenciais a fim de que os alunos continuassem o processo de 

aprendizagem de modo remoto. A prática com atividades on-line foi autorizada, 

neste período, por meio dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, como 
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no Paraná, tendo como suporte a Lei nº 9.394/96, que permite adaptações nos 

calendários escolares bem como nas atividades (utilização de meios e tecnologias 

digitais para a substituição das aulas presenciais) diante do panorama da pandemia 

de Covid-19. Dessa maneira, é fundamental refletir sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos que necessitam do AEE, bem como sobre as ações de 

ensino dos docentes que os atendem por meio de atividades on-line.  

Os alunos da SRM apresentam diferentes níveis de autonomia para a 

realização das atividades presenciais. Em razão das diferentes necessidades 

educacionais de cada aluno e das determinações emergenciais para o momento, 

questiona-se: Como os alunos têm realizado as atividades sem o apoio presencial 

do professor? Os alunos tinham hábitos que envolviam o uso de tecnologias digitais 

em ambientes virtuais de aprendizagem? Quais as percepções de alunos, seus 

responsáveis e professor da SRM sobre a realização das atividades remotas neste 

período? 

Tomando-se por base essas questões, estabeleceu-se como objetivo geral 

do trabalho analisar as percepções do docente, dos alunos da SRM e de seus pais 

(responsáveis) em relação à experiência de realizar atividades on-line durante o 

período de distanciamento do espaço físico da escola, do professor e dos colegas. 

Os objetivos específicos foram: 1) conhecer as percepções de uma 

professora do AEE sobre a realização de atividades on-line; 2) conhecer as 

percepções de alunos sobre a realização de atividades on-line; 3) conhecer as 

percepções dos pais ou responsáveis pelo aluno sobre a realização de atividades 

on-line; 4) analisar as fichas de interesse social dos alunos da Sala de Recursos 

Multifuncionais em relação ao uso de tecnologias digitais; 5) refletir sobre o uso de 

propostas on-line para inclusão do aluno na sala de recursos multifuncionais. 

O trabalho está estruturado em seis seções. Inicia com a introdução, 

momento em que se apresenta a relevância do tema, o problema, os objetivos e as 

considerações gerais e norteadoras acerca do assunto desenvolvido. 

A seção 2 traz as considerações acerca da Educação Inclusiva e do 

Atendimento Educacional Especializado, mais especificamente leis e documentos 

que amparam o atendimento aos alunos com NEE. E ainda trata das características 

e especificidades da SRM e da participação da família no apoio ao atendimento 

realizado na escola. 
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A seção 3 discorre sobre a SRM e o uso das tecnologias digitais no 

atendimento dos alunos do AEE. Finaliza com um estudo bibliométrico acerca do 

tema. 

Em seguida, a seção 4 apresenta a metodologia utilizada, assim como 

identifica e descreve a escola e o público-alvo do estudo. 

Na seção 5, inicia-se a análise da ficha de interesse social dos alunos sobre o 

uso de tecnologias digitais, acompanhada de um relato de experiência da professora 

que atendeu os alunos da SRM no período da pandemia da Covid-19.  

Na seção 6, por sua vez, são descritas as percepções dos pais e alunos 

sobre a experiência on-line no Google Classroom para aprendizagem. 

Finaliza-se o presente trabalho com considerações finais sobre o tema e 

reflexões sobre a integração de tecnologias digitais para inclusão social dos alunos 

da SRM. 
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2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: SRM e AEE 

 

A Educação Especial está definida como uma modalidade inserida na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008) e tem como meta principal a igualdade de condições de participação do 

princípio educacional inclusivo. De acordo com Mantoan (2003), o direito à educação 

com qualidade e equidade deve ser para todos os indivíduos, sem exceção, e a 

Educação Especial Inclusiva tem a função de propiciar o processo educacional aos 

alunos que necessitam de sistemas específicos para desenvolver a aprendizagem. 

A educação inclusiva deve ter como base, segundo Sassaki (2010), a 

adaptação da sociedade e dos espaços em prol de incluir os indivíduos com 

necessidades especiais, físicas e/ou cognitivas, nos sistemas sociais, como as 

instituições de ensino. Nesse sentido, surgem as Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs) e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que têm como norte a 

inclusão efetiva e a participação protagonista desses alunos, de modo que eles 

exerçam papel ativo nos processos de aprendizagem. 

Nessa seção, são desenvolvidos os conceitos principais e relevantes para a 

pesquisa relacionados à Educação Especial Inclusiva, tratando de seus documentos 

norteadores e de como ela se desenvolve nas instituições de ensino; assim como 

são apresentados a SRM e o AEE. 

 

2.1 Perspectiva da Educação Inclusiva 

 

Discorrer sobre a Educação Inclusiva no Brasil, é abordar os desafios que 

acompanham o processo histórico das pessoas com necessidades especiais (NE), 

perpassando pela Educação Especial e a segregação causada por ela, até chegar 

ao movimento da Educação Inclusiva. Nesse cenário, de acordo com Blanco (2003), 

é possível fragmentar o processo e o tratamento dado às pessoas com NE em 

quatro fases distintas: 

 

A primeira delas corresponde ao período anterior ao século XIX, chamada 
de “fase da exclusão”, na qual a maioria das pessoas com deficiência e 
outras condições excepcionais era tida como indigna da educação escolar. 
Nas sociedades antigas era normal o infanticídio, quando se observavam 
anormalidades nas crianças. Durante a Idade Média a Igreja condenou tais 
atos, mas por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas 
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sobrenaturais às anormalidades de que padeciam as pessoas, explicando-
as como punição, em decorrência de pecados cometidos. Assim, as 
crianças que nasciam com alguma deficiência eram escondidas ou 
sacrificadas. (BLANCO, 2003, p. 72). 

 

Conforme destaca Amaral (2001), é apenas no final do século XVIII e início do 

século XIX que se inicia uma segunda fase no atendimento para pessoas com NE, 

marcada pelo surgimento das instituições especializadas. Tem-se aí o início da 

Educação Especial e ocorre uma divisão do exercício educacional da época, 

nascendo, naquele momento, uma pedagogia especializada e institucionalizada. 

Porém, o protocolo era separar os indivíduos de acordo com diagnósticos 

relacionados ao quociente intelectual (QI). 

Corroborando Amaral (2001), Blanco (2003) evidencia que esse momento se 

caracteriza por ser uma fase de segregação, na qual as escolas especiais se 

multiplicavam em diversas especificidades para atender às diferentes necessidades 

especiais por meio de programas próprios que diferenciavam esse sistema especial 

do sistema educacional geral. Esses dois sistemas existiam de maneira estanque, 

como dois subsistemas que não dialogavam: educação especial e educação regular. 

 

Na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 70, 
seria a terceira fase que constitui a fase da integração, quando o portador 
de deficiência começou a ter acesso à classe regular, desde que se 
adaptasse e não causasse nenhum transtorno ao contexto escolar. Embora 
a bandeira da integração já tivesse sido defendida a partir do final dos anos 
60, nesse novo momento houve uma mudança filosófica em direção à ideia 
de educação integrada, ou seja, escolas regulares aceitando crianças ou 
adolescentes deficientes nas classes comuns ou, pelo menos, em 
ambientes o menos restrito possível. Entretanto, só se consideravam 
adaptar-se à classe regular como esta se apresentava, portanto, sem 
modificação no sistema escolar. (BLANCO, 2003, p. 28). 

 

Acerca das reivindicações e mudanças que passam a acontecer a partir da 

década de 1970, Nascimento (2014) destaca que esse é o momento da reinserção 

social desses alunos, que até então eram educados em instituições especializadas; 

locais onde o convívio dava-se apenas com indivíduos em condições similares.  

A busca é por espaço nas escolas regulares e a luta resulta no direito à educação 

pública gratuita de qualidade e com equidade a todas as crianças com NE. 

De acordo com Nascimento (2014), as conquistas oriundas dessas 

reivindicações da década de 1970 ocasionam o declínio da educação especial 
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paralela e segregada da educação regular. A denominação até então utilizada – 

Deficiência –, passou a ser substituída pelo termo “Necessidades Educacionais 

Especiais” (NEE), ampliando as possibilidades de integração desses alunos no 

sistema educacional regular. 

As premissas em relação à Educação Inclusiva vão sendo estabelecidas e, na 

década de 1990, essa ideia vai sendo cada vez mais disseminada. Assim, surge o 

movimento “Inclusão Social”, que acontece em âmbito mundial. Para Nascimento 

(2014, p. 18), “o movimento pela Educação Inclusiva significa uma crítica às práticas 

marginalizantes encontradas no passado, inclusive as da própria Educação 

Especial”. 

Segundo Martins (2008), a Educação Inclusiva se configura por ser a prática 

da inclusão de todos, independentemente de suas condições, em escolas e salas de 

aula capazes de prover as necessidades individuais e coletivas desses alunos. 

Sobre a Educação Inclusiva, Martins (2008, p. 19) destacam que esse é o 

“movimento que busca repensar a escola, para que deixe de ser a escola da 

homogeneidade e passe a ser a escola da heterogeneidade, para que a escola da 

discriminação dê lugar à escola aberta a todos”. Segundo os autores, a Educação 

Inclusiva é responsável pela transformação para uma sociedade inclusiva que 

amplia a participação de todos, mesmo aqueles com NEE, nos estabelecimentos e 

ensino regular. 

A inclusão trata-se de uma reestruturação da cultura e das políticas aplicadas 

nas instituições de ensino, de maneira que elas respondam à diversidade dos 

alunos. A premissa é de abordagem humanística, democrática, que trata o sujeito e 

as suas singularidades, objetivando o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de todos os envolvidos. O mais relevante em relação ao conceito de inclusão 

escolar é, de acordo com Mantoan (2003, p. 19), “que todos os alunos sem exceção, 

devem frequentar as salas de aula do ensino regular”. 

Mesmo amparada pela legislação, a educação especial ainda é um desafio, 

conforme destaca Marquezine e Lopes (2012); no entanto, existem fatos 

significativos que compõem o processo da perspectiva da educação inclusiva. Entre 

eles, pode-se citar a Declaração de Salamanca, a partir da Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas.  

As mudanças no cenário educacional mundial ocorrem, em grande parte e 

sobretudo, pela elaboração da Declaração de Salamanca, em 1994, na cidade de 
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Salamanca (Espanha). De acordo com Sassaki (2004), o documento faz alusão à 

necessidade de políticas públicas e educacionais que atendam todas as pessoas de 

maneira igualitária e com equidade, não considerando para isso as condições 

pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. 

O documento aponta para todos os países e salienta, até mesmo, a 

necessidade da inclusão educacional dos indivíduos com NEE. Ainda de acordo com 

o documento, as instituições educacionais que seguem os princípios de inclusão 

devem priorizar a convivência entre os alunos regulares e aqueles com 

necessidades educacionais diferenciadas. 

 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. (BRASIL, 
2005, p. 18). 

 

De acordo com Mrech (1998), a escola inclusiva é o espaço onde todos os 

alunos têm ou deveriam ter as mesmas oportunidades de estarem de maneira 

participativa e protagonista, contando com acessos educacionais que respeitem as 

características individuais de cada aluno; porém, ressaltando a igualdade entre as 

pessoas. Para o atendimento a esses alunos, orienta-se atividades mediante 

desenvolvimento de um projeto pedagógico sistemático, no qual sejam exploradas 

diferentes formas de ensino, avaliações e conteúdos relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem com foco nas especificidades da educação especial. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza que todas as 

crianças têm direito à educação e a Declaração sobre Educação para Todos 

reafirma essa premissa. De acordo com a Declaração, todas as crianças, inclusive 

aquelas com deficiências, têm o direito de expressar seus desejos em relação à sua 

educação. Nesse contexto, os pais devem ser consultados sobre a forma de 

educação que melhor se adapte às necessidades de seus filhos (BRASIL, 1994). 

Preconiza-se, hoje, que os alunos da educação inclusiva sejam matriculados 

na rede regular de ensino, de maneira que seu currículo seja adaptado, porém, 

acompanhando ao máximo – com respeito ao seu ritmo e desenvolvimento – os 

alunos regulares.  
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Nesse cenário, entram as SRMs no papel de complementação ao conteúdo 

regular, não devendo ser vistas como reforço escolar, mas sim como outras 

possibilidades de desenvolvimento, sendo complementar também ao conteúdo da 

aula regular. Para melhor compreender esse contexto educacional inclusivo, 

apresentam-se, a seguir, no Quadro 1, os documentos norteadores da educação 

inclusiva no Brasil. 

 

Quadro 1 - Documentos da educação 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”. 

Resolução nº 2 2001 
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica. Assegura o atendimento desde a 
educação infantil, e quando necessário o AEE. 

PNE – Lei nº 10.172 2001 

Preconizava, durante a década, a construção de uma 
escola de educação inclusiva, sem separar ou 
categorizar, que atende à 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. 
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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 
dos PCN. 

Portaria nº 2.678 2002 
Aprova diretrizes 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 as 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 
habilidades na rede regular de ensino. 

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

Fonte: Adaptado de Spurio (2019, p. 27-29). 

 

Dessa forma, observa-se que os documentos norteiam e orientam a educação 

inclusiva no Brasil; porém, embora existam, ainda é muito deficitária a oferta 

específica desse tipo de atendimento. É preconizado que o aluno com NEE esteja 
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matriculado na sala de aula da educação regular e sendo acompanhado pelo 

atendimento da SRM. Nesse contexto, o aluno assiste às aulas com os demais 

alunos, tendo suas atividades adaptadas e passa por atividades complementares na 

SRM. 

 

2.2 Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação 

Inclusiva 

 

O AEE é responsável por fazer o mapeamento de habilidades e dificuldades, 

mediando a relação com o professor da sala regular e a aprendizagem do aluno, 

utilizando os recursos disponíveis para os objetivos propostos. 

O documento mais utilizado para assegurar o AEE tem sido a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), o qual é adotado pelo MEC com a finalidade de promover a Educação 

Inclusiva nas redes regulares de ensino. Valendo-se dos documentos citados como 

norteadores, fundamentam-se as premissas que norteiam a SRM e as funções do 

profissional do AEE, assim como de toda a educação inclusiva. Ao profissional do 

AEE, cabe, além da atuação em conjunto com o professor da sala de aula regular, a 

orientação às famílias dos alunos, a elaboração e execução do plano de AEE em 

consonância com a sala regular e a promoção da inclusão do aluno incluído no 

âmbito educacional e social. 

Para desenvolver de maneira eficiente o trabalho do AEE, o profissional 

responsável deve estudar cada caso individualmente, investigando e avaliando os 

alunos incluídos. De acordo com Mantoan (2010, p. 14), a ação do docente do AEE 

incide “[...] sobre as peculiaridades de certos alunos, provendo recursos, meios, 

equipamentos, linguagens e conhecimentos que os apoiam no acesso e participação 

no ensino comum”. Por meio dessa investigação, o professor conhece os aspectos 

cognitivos, sociais, motores e afetivos, podendo assim, elaborar um perfil mais 

preciso para o atendimento desses alunos. Os planos elaborados devem atender 

individualmente às especificidades de cada aluno, a fim de contribuir na 

aprendizagem, evitando, assim, a evasão escolar desses alunos. 

No ano de 2020, baseado no disposto pelo art. 8º, § 1º, da Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), foi instituído o decreto no 10.502, em 30 de 

setembro de 2020, o qual preconiza que a Política de Educação Especial deve 
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garantir a educação equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida para 

todos os alunos com NEE, sem exceção. 

O decreto preconiza também que a modalidade de Educação Inclusiva deve 

ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino; abrangendo os alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

dotação; garantindo educação bilingue aos surdos, educação com base no 

desenvolvimento e aprendizagem de acordo com a existência do educando, 

desenvolvimento do aprendizado ao longo da vida, implantação das escolas 

especializadas e planejadas para o atendimento educacional da educação especial, 

plano de desenvolvimento individual e escolar, entre outros. 

Os documentos legais norteiam e orientam, porém cabe ao profissional do 

AEE possibilitar aos alunos de inclusão a efetivação das premissas. Colocar o aluno 

com NEE na sala de aula regular sem o apoio necessário para possibilitar seu pleno 

desenvolvimento não resulta em aprendizagem. Para que a aprendizagem ocorra e 

seja significativa, as estratégias adotadas são fundamentais, pois são elas que, 

quando formuladas de acordo com o desenvolvimento do aluno, vão agir como 

ferramenta auxiliadora de aprendizagem (SASSAKI, 2010). 

Nesse sentido, as SRMs atuam como espaço para fortalecimento dos 

processos educacionais, sendo o aluno orientado pelo professor da sala regular, 

pelo docente do AEE, pelos demais colegas e pelos pais, que dão continuidade no 

processo educacional em casa. O contato entre pais e profissional é essencial, uma 

vez que faz a mediação entre os processos que se desenvolvem no espaço 

institucional e aqueles que se ligam às atividades do cotidiano, que refletem no 

comportamento e na interação em sala de aula, tanto regular como SRM; assim, 

pais, escola e alunos são elementos-chave para a aprendizagem significativa desses 

indivíduos (ARRUDA; ALMEIDA, 2014). 

O AEE não é uma modalidade antiga no sistema educacional, nas redes 

regulares de ensino em si, uma vez que o processo de inclusão nas escolas iniciou-

se apenas no ano de 2004. Entende-se que o processo é algo novo, contudo, a 

situação se estende há demasiado tempo, e por muitos anos o público-alvo do AEE 

foi excluído do sistema educacional da rede regular. 

O Decreto nº 6.949/2009 (BRASIL, 2009c), estabelece os direitos da pessoa 

com deficiência no sistema educacional inclusivo e o atendimento a esse público em 

todos os níveis de escolaridade, independentemente de sua condição. Portanto, 
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para que isso ocorresse, seriam necessárias mudanças nas práticas pedagógicas e 

na capacitação de professores, a fim de que o aprendizado do aluno com algum tipo 

de deficiência se efetivasse. Em face desta demanda, surgiram as SRMs, ferramenta 

que pôde dar suporte ao ingresso dos alunos da educação especial no sistema de 

escolarização do ensino regular. A forma prática dessas salas diz respeito à 

promoção dos atendimentos especializados aos alunos. 

Segundo Padilha (2014), o serviço de AEE ofertado na SRM tipo I é destinado 

a alunos que frequentam o ensino comum. O público-alvo deste atendimento é 

formado por alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades e/ou superdotação. 

A partir de 2007, as escolas públicas brasileiras foram contempladas com 

este atendimento, regulamentado pelo MEC como política pública. Assim, as escolas 

começaram a ter seu espaço físico organizado, passaram a receber materiais 

pedagógicos e tecnológicos, a se preparar para os atendimentos, capacitando seus 

professores, tanto regulares quanto especializados. Este serviço foi e ainda é de 

extrema importância para o processo de inclusão. 

Na atualidade vive-se uma era em que as informações chegam quase em 

tempo real. E tudo isso se deve ao avanço da tecnologia digital. O mundo no século 

XXI é dependente da tecnologia digital, como se pode observar no próprio dia a dia, 

visto que para se fazer uma simples compra é necessário um leitor de código de 

barras. Nessa perspectiva, tais mudanças que estão na sociedade devem estar 

também relacionadas às práticas pedagógicas.  

Sassaki (2010), Mantoan (2006), Martins (2008), Cunha (2015) apresentam 

visões acerca das necessidades experienciadas pelos alunos do AEE, evidenciando 

que o fato de o aluno estar matriculado não garante a inclusão; e são imperativos ao 

reiterar as necessidades de formação e capacitação adequada dos professores 

regulares e dos profissionais do AEE. Os referidos autores apontam, também, para a 

utilização de diferentes ferramentas, estratégias e metodologias que respeitem a 

singularidade e as especificidades de cada aluno com NEE, a fim de que todos os 

alunos inseridos alcancem os objetivos esperados no processo de aprendizagem. 

Estudos como os de Bersch (2006), Jesus (2013), Galvão Filho e Garcia 

(2012), Lima (2011), Plestch (2011), apontam para a perspectiva individualizada dos 

educandos que frequentam o ensino regular e a SRM, salientando a necessidade de 
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modelos, ações e mudanças no sistema educacional para incluir esses alunos e 

possibilitar a aprendizagem real. Os estudos ressaltam que não é o aluno que deve 

se adequar, mas sim o espaço educacional deve estar preparado para receber e 

atender esses alunos de acordo e com respeito a suas habilidades, limitações e 

tempo requerido para sua aprendizagem. Colocam também o uso da tecnologia 

digital como suporte importante para a efetivação da inclusão educacional e social 

dos alunos com NEE, salientando que o acompanhamento profissional e da família 

são a chave para a efetivação desse processo de aprendizagem significativo.  

As salas do AEE têm a função de mediar as relações de aprendizagem do 

aluno incluso na sala de aula regular e o desenvolvimento de suas habilidades e 

competências. Embora sejam incluídos nas salas de aula da educação regular, as 

demandas do professor não possibilitam, muitas vezes, uma atenção mais 

individualizada e específica e, nesse sentido, o atendimento educacional 

especializado oferece essa atenção especial aos alunos, considerando suas 

necessidades, habilidades, limitações e outras especificidades de aprendizagem. De 

acordo com Mendes e Malheiro (2012, p. 351), 

 

[...] a novidade do termo AEE na CF 1988 parece ter sido uma tentativa de 
substituir o termo “educação especial”, possivelmente com o intuito de 
demarcar a preferência pela escolarização nas escolas comuns e não nas 
escolas e classes especiais, como era costume na época. Portanto, o 
“atendimento educacional especializado” pareceu ser aquilo que a 
“educação especial” não era, logo, eram antônimos. 

 

Por meio do AEE é estabelecido um olhar sensibilizado, compreensivo e de 

adaptação relacionado tanto às atividades do conhecimento sistemático, quanto ao 

convívio social e, nesse sentido, considera-se que cada aluno do AEE possui 

particularidades e singularidades que atuam sobre o desenvolvimento de suas 

habilidades de aprendizagem e de convívio social. Sobre essas questões, Mantoan 

(2006, p. 27) salienta que: 

 

[...] o atendimento especializado deve estar disponível em todos os níveis 
de ensino, de preferência na rede regular, desde a educação infantil até a 
universidade. A escola comum é o ambiente mais adequado para garantir o 
relacionamento entre os alunos com ou sem deficiência e de mesma idade 
cronológica, bem como a quebra de qualquer ação discriminatória e todo 
tipo de interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, 
motor e afetivo dos alunos em geral. 
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É possível compreender, com base nas reflexões de Mantoan (2006), que um 

indivíduo, ao nascer com uma deficiência, leva a mesma por toda sua vida. Sendo 

assim se faz necessário que todas as etapas da educação se adequem ao sistema 

inclusivo, quebrando os paradigmas. Esse contexto engloba todos os envolvidos no 

processo educacional, pois não é apenas o público-alvo da educação especial que é 

favorecido nessa inclusão, mas sim todos da comunidade escolar, uma vez que o 

respeito ao próximo se inicia na mais tenra idade. 

O AEE na rede escolar é realizado no contraturno daquele em que o aluno 

está incluído na sala de aula regular. O propósito principal é que o profissional do 

atendimento especializado possa avaliar e acompanhar se a inclusão está sendo 

efetiva e se o aluno apresenta desenvolvimento educacional. 

A fim de promover a aprendizagem bem como o interesse do aluno, as 

atividades realizadas no AEE “[...] diferenciam-se daquelas realizadas na sala de 

aula comum, não sendo substitutivas à escolarização” (BRASIL, 2008, p. 10), Como 

característica do atendimento, este deve complementar e/ou suplementar “[...] a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela” 

(BRASIL, 2008, p. 10). 

Para isso, as atividades propostas por meio do AEE são monitoradas e 

respeitam o que está sendo ministrado pelo professor regular. Assim, entende-se 

que esse profissional não possui apenas a função de atender o aluno, mas sim, 

deve promover a igualdade mediante a correta disponibilização e uso dos recursos 

de acessibilidade. A esse respeito, Bedaque (2014, p. 66) pondera que: 

 

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. Portanto, a interação do professor do AEE e do 
professor de sala regular requer ações em conjunto, tendo como elemento 
essencial a criatividade na perspectiva de um trabalho coletivo consciente.  

 

Nesse contexto, infere-se que o AEE deve possibilitar ao aluno incluído o 

máximo de ferramentas que permitam que ele explore, por meio delas, as mais 

diferentes e possíveis formas de aprendizagem, a fim de que ela seja significativa 

para o aluno com NEE. Nesse cenário, as tecnologias digitais atuam como auxílio 

nos processos educacionais desses alunos; pois, de acordo com Moran (2018), 
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permitem uma atuação protagonista do educando no seu processo de 

aprendizagem. 

 

2.3 Especificidades das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) 

 

As direções a serem seguidas para a organização e as ações para 

implantação e funcionamento das SRMs pautaram-se nas legislações, como o 

Decreto nº 6.571/2008, a Resolução nº 4/2009, o Parecer nº 13/2009, o Decreto  

nº 7.611/2011, a Nota técnica nº 11/2010 e em documentos como o Manual de 

Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais 

(BRASIL, 2010b) e o Documento Orientador Programa Implantação Salas de 

Recursos Multifuncionais (2010a).  

Para a implantação das SRMs no ensino regular, foi criado um Manual de 

Orientação do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

(BRASIL, 2010a), que tem por finalidade principal informar as ações, o público-alvo 

e a sua própria organização nas escolas de Educação Básica, de acordo com as 

premissas do MEC (SILVEIRA et al., 2019).   

O Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (BRASIL, 

2010a) é um dos conteúdos consolidados pelo MEC e editado por meio da 

Secretaria de Educação Especial (SEESP), sendo utilizado como base de consulta 

na implantação da educação inclusiva no ensino regular. 

Conforme explicitado no manual (BRASIL, 2010a), a SRM pode dar suporte 

ao ingresso dos alunos público-alvo da educação especial no sistema de 

escolarização do ensino regular, amparados de maneira a complementar e 

suplementar pelo AEE. A forma prática de atendimento dessas salas diz respeito à 

promoção dos atendimentos especializados aos alunos. 

Nesse sentido, ressalta Silveira et al. (2019), que existe uma antiga 

necessidade da educação brasileira em possibilitar o ingresso do público-alvo da 

educação especial à participação e aprendizagem no contexto inclusivo, objetivando a 

acessibilidade, abolindo a discriminação e segregação. Concernente à educação 

inclusiva aos alunos da educação especial, amparado na Constituição Federal, a 

inclusão é um direito de todos, o qual deve ser cumprido nas unidades de ensino sem 

nenhum tipo de diferenciação. Com o objetivo de um ensino de qualidade para os 

alunos com NEE, foram implantadas as SRMs nas escolas com preceitos inclusivos. 
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As SRMs são definidas por Oliveira, Gotti e Dutra (2006, p. 13) como: 

 

[...] espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional 
especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, por 
meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em 
um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos 
pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem 
da vida escolar.  

 

Pode-se observar que os desafios das SRMs são pautados no aprendizado 

dos alunos da educação especial, respeito à sua temporalidade, flexibilizando o 

currículo, utilizando técnicas que favoreçam seu desempenho pleno e uma 

convivência harmoniosa com a comunidade escolar. 

Muitos são os recursos utilizados nas SRMs visando à fomentação de uma 

educação consistente e apropriada ao aluno. Nesse intuito, o profissional possui 

diferentes ferramentas como jogos que visam ao estímulo do raciocínio lógico e 

espacial, a coordenação motora, abordam assuntos da língua portuguesa e da 

matemática, sugerem o uso de cores e formas objetivando a concentração e o foco. 

Esses recursos auxiliam os alunos a diversificar seus conhecimentos e, assim, 

complementam a aprendizagem regular de maneira divertida, estimulante e 

específica para suas necessidades. 

O atendimento educacional realizado nas SRMs busca favorecer a 

aprendizagem e o avanço educacional dos educandos que apresentam uma forma 

diferente de aprender. Nesse sentido, o educador faz uso de sua autonomia para 

buscar possibilidades a fim de complementar a educação regular e evitar o que 

antes era anunciado como fracasso, sendo essa uma condição para os  

“[...] desdobramentos do fazer pedagógico que atenda as diferenças e efetive a 

aprendizagem deste aluno” (BRAUN; VIANNA, 2011, p. 32). 

No referido Manual de Orientação (BRASIL, 2010a), encontra-se a citação de 

que o Conselho Nacional de Educação (CNE) define, na Resolução nº 4/2009 

(BRASIL, 2009), em seu artigo 5º, que: 

 

Art. 5º 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. 5). 
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No encontro realizado em Salamanca (1994) com a presença de diversos 

governantes e organizações internacionais, observou-se a necessidade efetiva e um 

sistema educacional que contemplasse todos os estudantes. Assim, diante dos 

desafios decorrentes da implantação da educação inclusiva, a Declaração de 

Salamanca de Princípios, Políticas e Práticas das Necessidades Educativas 

Especiais propôs a quebra de paradigmas das concepções educacionais tradicionais 

e excludentes; buscando, nesse sentido, reinventar estratégias educacionais. 

Conforme destaca Sassaki (2004, p. 2):  

 

Uma escola só se torna inclusiva depois que se reestruturou para atender à 
diversidade do novo alunado em termos de necessidades especiais (não só 
as decorrentes de deficiência física, mental, auditiva ou múltipla, como 
também aquelas resultantes de outras condições atípicas), em termos de 
estilos e habilidades de aprendizagem dos alunos e em todos os outros 
requisitos do princípio da inclusão, conforme estabelecido no documento ‘A 
declaração de Salamanca e o Plano de Ação para Educação de 
Necessidades Especiais’.  

 

Sobre a implementação da educação inclusiva e as especificidades da SRM, 

o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial faz o seguinte 

apontamento: 

 

[...] dentre as atividades curriculares específicas desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado em Sala de Recursos 
Multifuncionais se destacam: o ensino de Libras, o sistema Braile e o 
Soroban, a comunicação alternativa, o enriquecimento curricular, dentre 
outros. Além do atendimento educacional especializado realizado em Sala 
de Recursos ou centros especializados, algumas atividades ou recursos 
devem ser disponibilizados dentro da própria classe comum, como por 
exemplo, os serviços de tradutor e intérprete de Libras e a disponibilidade 
das ajudas técnicas assistivas, entre outros. (BRASIL, 2006, p. 15). 

  

Considerando a descrição das atividades e os recursos que fazem parte da 

SRM, define-se que não é possível identificá-la como uma sala de reforço ou apoio 

pedagógico, pois os atendimentos especializados são voltados ao desenvolvimento 

das habilidades e potencialidades dos alunos com NEE, sendo complemento e 

suplemento da sala de aula regular, e não um reforço pedagógico ou reprodução do 

conteúdo de sala de aula. De acordo com a afirmação de Alves (2006, p. 14): 

 

[...] a sala de recursos multifuncionais é, portanto, um espaço organizado 
com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com 
formação para o atendimento às necessidades educacionais especiais. No 
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atendimento, é fundamental que o professor considere as diferentes áreas 
do conhecimento, os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento 
cognitivo dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos para 
sua aprendizagem e as atividades de complementação e suplementação 
curricular. (ALVES, 2006, p. 14). 

 

Porém, para garantir que a SRM não se torne apenas uma sala de reforço ou 

apoio pedagógico, é necessário que o professor que realiza atendimentos neste local 

seja especialista na área, conheça o ritmo de aprendizado de cada aluno e utilize 

técnicas pertinentes às necessidades de cada indivíduo; pois o intuito maior das 

ações da SRM é gerar atendimentos efetivos nas diferentes áreas da deficiência. 

Conforme salienta Alves (2006), a SRM tem por desígnio atender 

pedagogicamente o público-alvo da educação especial, auxiliando e flexibilizando o 

Currículo Escolar, verificando as necessidades dos alunos e realizando um trabalho 

colaborativo com os professores e pais que estão diariamente com estes alunos, a 

fim de minimizar as dificuldades desses educandos. 

No capítulo V da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96) 

em seu art. 58, é possível entender por educação especial a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. O parágrafo 1º estabelece que “[...] haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial” (BRASIL, 1996). 

Tendo em vista as premissas de educação que desenvolva a autonomia nos 

alunos, a escola tem por objetivo a formação de novas gerações protagonistas de 

suas histórias e não apenas de seres alfabetizados, levando em consideração o 

tempo de cada indivíduo, suas habilidades acima das limitações, respeitando o ritmo 

e a condição de aprendizagem individual. Sendo assim, para que ocorra a inclusão 

escolar com sucesso, faz-se necessário que o educando demonstre sua evolução no 

processo de aprendizagem. Para isso, a escola necessita de modificações e 

adaptações, pois a inclusão acontece quando a comunidade escolar assume estas 

transformações.  

No viés de uma educação com caráter protagonista e que visiona a equidade 

e igualdade por meio da participação ativa do aluno, determina-se que não é o 

educando que tem que se adequar ou adaptar-se aos meios educacionais 

oferecidos, mas sim, a escola precisa estar preparada e equipada para receber e 
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acolher esses educandos com atendimento especializado que possibilite a educação 

cidadã. Acerca disso, Mendes (2006) ressalta que a inclusão estabelece que as 

diferenças humanas são normais e, ao mesmo tempo reconhece que a escola atual 

tem provocado ou acentuado desigualdades associadas à existência de diferenças 

de origem pessoal, social, cultural e política. Nesse sentido prega-se a necessidade 

de reestruturação do sistema educacional para prover uma educação de qualidade a 

todas as crianças.  

Para que os alunos com NEE sejam de fato incluídos e inseridos no sistema 

educacional, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008a) 

possibilita ao aluno considerado como público da SRM a ter uma matrícula no 

ensino comum/regular da rede pública e outra matrícula na SRM. Segundo o 

decreto, a SRM é um espaço preparado com equipamentos, mobiliários, materiais 

didáticos, com a finalidade de atender às diferentes especificidades do aluno da 

educação especial. 

Conforme salienta Padilha (2014), a partir de 2007, as escolas públicas 

brasileiras foram contempladas com esse tipo de atendimento especializado, 

regulamentado pelo MEC como política pública; porém, só em 2011 foi implantado no 

estado do Paraná. Com a regulamentação das SRMs, as escolas recebem material 

adequado às suas demandas para realizar os atendimentos especializados. Além da 

aquisição dos materiais, foi necessária também a organização do espaço físico, 

capacitação de professores especializados e para os professores do ensino regular. 

Essas mudanças e adequações são fundamentais para o efetivo processo de 

inclusão. 

 

Desde que haja condições adequadas, a inclusão do aluno com deficiência 
na escola regular impede a segregação e o isolamento, como também 
proporciona uma interação com as outras crianças, possibilitando a 
desconstrução de estereótipos existentes em relação à pessoa com 
deficiência. (MIRANDA, 2011, p. 94). 

 

Como destaca Cardoso (2013), as SRMs podem ser classificadas como  

tipo I ou II; e a diferença está nos recursos de acessibilidade específicos. A sala  

tipo I não contém recursos de acessibilidade para alunos com deficiência visual; ao 

passo que a sala tipo II contempla este quesito. Segundo consta no Manual de 

Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais 
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(BRASIL, 2010a), cada sala possui equipamentos e mobiliários condizentes com as 

NEE ali atendidas, e apresentam-se no seguinte formato, conforme demonstrado 

nos Quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 - Especificação dos itens da sala tipo I 

Equipamentos Materiais Didático/Pedagógico 

2 Microcomputadores 1 Material Dourado 

1 Laptop 1 Esquema Corporal 

1 Estabilizador 1 Bandinha Rítmica 

1 Scanner 1 Memória de Numerais l 

1 Impressora Laser 1 Tapete Alfabético Encaixado 

1 Teclado com colmeia 1 Software Comunicação Alternativa 

1 Acionador de pressão 1 Sacolão Criativo Monta Tudo 

1 Mouse com entrada para acionador 1 Quebra-Cabeças - sequência lógica 

1 Lupa Eletrônica 1 Dominó de Associação de Ideias 

Mobiliários 1 Dominó de Frases 

1 Mesa redonda 1 Dominó de Animais em Libras 

4 Cadeiras 1 Dominó de Frutas em Libras 

1 Mesa para impressora 1 Dominó Tátil 

1 Armário 1 Alfabeto Braille 

1 Quadro Branco 1 Kit de Lupas Manuais 

2 Mesas para computador 1 Plano Inclinado – suporte para leitura 

2 Cadeiras 1 Memória Tátil 

Fonte: BRASIL (2010a). 

 

Quadro 3 - Especificação dos itens da sala tipo II 

Equipamentos e Matérias Didático/Pedagógico 

1 Impressora Braille – pequeno porte 

1 Máquina de datilografia Braille 

1 Reglete de Mesa 

1 Punção 

1 Soroban 

1 Guia de Assinatura 

1 Kit de Desenho Geométrico 

1 Calculadora Sonora 

Fonte: BRASIL (2010a). 
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Como se pode observar nos Quadros 2 e 3, a SRM tipo I está voltada para 

alunos com deficiência intelectual, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades e ou/ superdotação e a sala tipo II para alunos com deficiência visual.  

A SRM tipo II contém todos os recursos da sala tipo I, adicionados os recursos de 

acessibilidade para alunos com deficiência visual. 

As SRMs foram equipadas inicialmente em 2010, e entre os anos de 2012 e 

2013 ocorreu uma nova entrega de materiais para as salas de ambos os tipos, 

conforme descrição no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Novos materiais para as SRMs 

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 

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 (2010b, p. 16). 

 

As escolas devem ser inscritas no programa por meio do MEC e recebem 

diretamente os materiais que compõem os kits das SRMs, variando a quantidade 

conforme os dados inscritos no censo escolar. Essas entregas são realizadas, 

monitoradas e fiscalizadas pelo MEC/SEESP (BRASIL, 2010b). 

A organização das SRMs e do AEE nelas ofertado, é definida pelo Decreto 

Federal nº 7.611/11 (BRASIL, 2011), no §1º do art. 2º, constantes nas alíneas I e II, 

conforme quadro de definição que a rede estadual disponibiliza para os alunos. 
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2.4 Legislação e estrutura física das SRMs no Paraná 

 

No estado do Paraná, as normas para a educação especial, modalidade da 

educação básica para alunos com NEE, após a LDB nº 9.394/96 e a Resolução  

nº 02/2001 CNE/CEB, foi formalizada por meio da Deliberação nº 02/2003 

(PARANÁ, 2003), consentido em 2 de junho de 2003, pelo Conselho Estadual de 

Educação (CEE) que, em seu art. 10, determina: “A escola regular, ao construir e 

implementar sua proposta pedagógica, deverá promover a adequação e organização 

de classes comuns e implantar os serviços e apoios pedagógicos especializados e 

classes especiais” (PARANÁ, 2003, p. 3). 

De acordo com o CEE do Paraná, a Deliberação nº 02/2016 (PARANÁ, 

2016a), em seu art. 17, orienta que as SRMs da rede regular de ensino devem ser 

desmembradas em grupos de acordo com a necessidade dos alunos, objetivando a 

complementação e suplementação curricular e pedagógica. Essas determinações e 

especificações estão descritas nos incisos I a IV. 

 

I – Sala de Recursos Multifuncionais em deficiência intelectual, deficiência 
física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos 
funcionais específicos; 
II – Sala de Recursos Multifuncionais em surdez, visando a aprendizagem 
em LIBRAS como primeira língua, e na modalidade escrita de Língua 
Portuguesa, como segunda língua; 
III – Sala de Recursos Multifuncionais em deficiência visual, visando a 
aprendizagem da leitura e da escrita no sistema Braille, Soroban, atividades 
da vida autônoma e social, orientação e mobilidade; 
IV – Sala de Recursos Multifuncionais em altas habilidades ou 
superdotação. (PARANÁ, 2016a, p.11). 

 

2.5 O trabalho colaborativo entre o professor da SRM e a família 

 

Muitas funções relacionadas às questões educacionais, sociais e políticas são 

compartilhadas entre a família e a escola. Nesse contexto, a família ocupa um papel 

tão importante quanto a escola na formação do sujeito e na transmissão e auxílio na 

construção de valores e conhecimentos que culminem em aprendizagem 

significativa (DESSEN; POLONIA, 2007). Dessa forma, família e escola têm a 

obrigação de trabalhar de forma conjunta e devem assim proceder em prol da 

aprendizagem efetiva, sobretudo com as crianças com NEE. 

Além de responsável também pela transmissão dos conhecimentos e valores, 

segundo Dessen e Polonia (2007), a família é o primeiro ambiente de socialização 
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do indivíduo, tendo um impacto significativo nas crianças, nas suas formas de ver o 

mundo, de existir e de construir suas relações sociais. Conforme destacam as 

autoras, é na família que a criança aprende a administrar e resolver conflitos, 

expressar sentimentos e lidar com as emoções; e esses aspectos refletem em outros 

ambientes de interação da criança, como na escola. Nessa perspectiva, Silva (2009) 

destaca a função da família indicando que tanto pais quanto responsáveis devem 

proporcionar um ambiente estimulador para as crianças e os adolescentes, 

favorecendo a estimulação cognitiva e o vínculo de confiança nas relações.  

Nessa linha de pensamento, Di Giorgi (1980) assevera que, entre as funções 

familiares relacionadas à socialização encontra-se o processo educativo. Para o 

autor, a partir do momento em que se entende que as primeiras aprendizagens da 

criança ocorrem na instituição familiar, torna-se relevante compreender que a família 

deve assumir um papel de base e ativo na educação da criança e do adolescente, 

sendo o primeiro agente educativo. Ainda completa que a família, na qualidade de 

“[...] agente de socialização da criança, preside aos processos fundamentais do 

desenvolvimento psíquico e à organização da vida afetiva e motiva da criança”, entre 

outros para aprender (DI GIORGI, 1980, p. 26). 

Segundo Yaegashi (2007), a escola é colaboradora da família na orientação 

sobre a necessidade de dedicar cuidados à educação dos filhos e no auxílio das 

tarefas escolares. De acordo com autora, tanto escola quanto família deveriam 

promover mudanças que lhes permitam responder adequadamente, a fim de ajudar a 

criança efetivamente, evitando, assim, maiores dificuldades e situações que gerem 

estresses.  

Nunes (2004) pondera que o contexto familiar é o local próprio para a 

transmissão dos valores educativos às crianças, que se configuram como alicerces 

para a vida adulta e base da construção de sua personalidade. Como agente 

educativo, a família tem um papel protagonista na educação da criança e do 

adolescente, atuando de maneira significativa em todas as etapas do desenvolvimento. 

Assim, para que esse processo se dê com a qualidade necessária, deve ser praticado 

em interação com outros agentes educativos, e, nesse caso, entra o professor e os 

demais participantes do processo educacional. Conforme destaca Nunes (2004, p. 33), 

a família é “[...] a instituição primeira e permanente da vida, onde se nasce, se 

processa e se constrói um projeto de vida autônomo”. Para a autora, a família ainda 

deve ser reconhecida em seu caráter “individual, irrepetível e insubstituível”. 
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Sobre a família e seu papel, Palácios e Pablos (2003, p. 50) citados por Dias 

e Pacheco (2017, p. 70) ponderam que é no contexto familiar que a criança adquire 

valores morais, regras básicas de convivência, troca de afeto e partilha de 

experiências que ampliam o desenvolvimento. 

 

A família assume, então, as funções de socialização primária, que consiste 
em transmitir características humanas básicas, tais como o afeto, a 
linguagem ou as interações sociais, assim como as particularidades 
próprias do grupo cultural ou familiar, tais como as crenças, valores e 
critérios morais. 

 

De acordo com Moura e Valério (2003), é vital que os pais se conscientizem 

da importância de seu papel na educação de seus filhos e, quando perceberem que 

essas crianças apresentam necessidades especiais, busquem o diagnóstico e apoio 

especializado, a fim de superar possíveis dificuldades e propiciar a ampliação do 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

Segundo estudos de Glat (2004), a família influencia diretamente no processo 

de integração social do indivíduo com NEE. Essa influência possui dois aspectos 

principais: o primeiro é o de facilitação ou impedimento que a família impõe para a 

integração da pessoa na comunidade; e o segundo aspecto é a integração da 

pessoa dentro de seu próprio núcleo familiar; construindo juntamente com a criança 

todos os seus espaços sociais, permitindo que ela se reconheça em seu espaço 

familiar e fora dele. 

Na realidade cotidiana e educacional da criança com NEE, o principal desafio 

da família é não se organizar de maneira superprotetora, no intuito de promover a 

autonomia e a independência da criança; primeiramente em casa e posteriormente 

nos ambientes de convívio social (GLAT, 2004). Nesse sentido, a participação da 

família é essencial para a efetivação do movimento de inclusão, de forma 

individualizada e coletiva, com o propósito de minimizar os comprometimentos 

ocasionados pelas limitações no desenvolvimento e na aprendizagem desses 

alunos. 

Antes mesmo dos professores, cabe aos pais e responsáveis promover ações 

em prol da independência dos indivíduos com NE, a fim de desenvolver ao máximo 

as potencialidades da criança (SERRA, 2010). De acordo com Marques (2001), o 

processo de inclusão visa à socialização do aluno com NEE e, para que isso ocorra, 
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a interação entre a família e a escola deve ser constante, pois os dois aspectos 

influenciam diretamente na educação do indivíduo. Dessa maneira, a participação 

dos pais e responsáveis na vida escolar da criança com NEE é fundamental para o 

bom desempenho escolar e a aprendizagem significativa; considerando que a 

família é a principal responsável pelas ações do filho com NE, pois é ela que 

proporciona a primeira formação do indivíduo. 

De acordo com Yaegashi (2017), estudos de Soifer (1983) apontam que a 

participação da família nas funções psicológicas, biológicas e sociais visando ao 

pleno desenvolvimento do indivíduo é essencial: 

 

[...] a família é uma instituição responsável pelo cuidado da vida, tanto 
individual como social, onde se dão e se aprendem as noções fundamentais 
para a consecução de tal fim que poderíamos resumir como: procriação, 
cuidado da saúde, preservação da vida, aquisição de habilidades 
profissionais e aprendizagem da convivência familiar e social (amor, 
tolerância e solidariedade), transmissão, aperfeiçoamento e criação de 
normas sociais e culturais. (YAEGASHI, 2017, p. 75).  

 

Para que haja uma parceria relevante entre família e escola, diversos 

encaminhamentos metodológicos devem ser adotados no intuito de atender 

satisfatoriamente aos alunos com NEE e adequar os espaços físicos de maneira a 

torná-los mais inclusivos e produtivos (SZYMANSKY, 2010). Dessa forma, entende-

se que a família e a escola são base na formação do indivíduo e servem como 

suporte para a socialização. Para Szymansky (2010, p. 22), “é na família que a 

criança encontra os primeiros “outros” e, por meio deles, aprende os modos 

humanos de existir – seu mundo adquire significado e ela começa a construir-se 

como sujeito”; conceituando-se as duas instituições como responsáveis pela 

aprendizagem da criança. 

“A família, nesta perspectiva, é uma das instituições responsáveis pelo 

processo de socialização realizado mediante práticas exercidas por aqueles que 

mantêm o papel transmissor – os pais – e desenvolvidas junto aos que são os 

receptores – os filhos” (SZYMANSKY, 2010, p. 20). 

Segundo Szymansky (2010, p. 99), a escola é uma instituição de ensino que 

tem a “[...] obrigação de ensinar (bem) conteúdos específicos de áreas do saber, 

escolhidos como sendo fundamentais para a instrução de novas gerações”. E, de 

acordo com Pereira (2004, p. 17), “[...] cabe à escola cada vez mais, interagir com a 

família e a sociedade, com projetos que resgatem o valor humano de cada um, de 
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cada aluno. É na vivência com o outro ser humano que a criança se permitirá avaliar 

seus conhecimentos”. Sobre o mesmo assunto, Paula e Costa (2007, p. 7) enfatizam 

que “[...] é na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. Portanto, a 

construção dessa sociedade inclusiva começa nas famílias. Os pais e as próprias 

pessoas com deficiência são seus principais agentes”. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica enfatizam a 

família como essencial para a ampliação de todos os aspectos formativos do 

educando desde a primeira etapa da educação. O art. 22 destaca que “[...] a 

Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 2013, p. 69). Os demais parágrafos do mesmo 

artigo apontam que: 

 

§ 3º - Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do 
respeito mútuo e que se assenta a vida social devem iniciar-se na Educação 
Infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da Educação Básica. 
§ 4º Os sistemas educativos devem envidar esforços promovendo ações a 
partir das quais as unidades de Educação Infantil sejam dotadas de 
condições para acolher as crianças, em estreita relação com a família, com 
agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em 
parceria, formalmente estabelecidos. (BRASIL, 2013, p. 70). 

 

Conforme destacam Caetano e Yaegashi (2014), a preocupação com a 

relação família e escola é um fenômeno relativamente novo e surge junto com as 

complexas concepções contemporâneas do que é família. Apesar de diversas 

mudanças ocorridas na estrutura familiar, garantir o pleno desenvolvimento do 

sujeito é ainda uma das funções principais da instituição familiar. De acordo com as 

autoras, a relação entre as duas instituições influi no sucesso ou fracasso escolar 

das crianças e, nesse sentido, ressaltam que “todo o processo de construção de 

uma parceria entre a família e a escola fundamenta-se na necessidade de oferecer à 

criança uma formação adequada” (CAETANO; YAEGASHI, 2014, p. 13).  

Em suma, entende-se que a participação da família integrada ao processo 

educacional é de extrema importância para o bom desempenho escolar desses 

alunos, favorecendo os aspectos motores/físicos, emocional e intelectual; resultando 

em um desenvolvimento de qualidade e eficaz para o indivíduo com NEE incluído na 

rede regular de ensino. 
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3 A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E A TECNOLOGIA DIGITAL NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

O século XXI é tecnológico, toda e qualquer criação ou utilização de 

equipamentos que de certa forma facilitem o dia a dia são chamados de tecnologia. 

Vivemos em uma era na qual recebemos informações rápidas e constantes e, 

segundo Kenski (2017), isso se deve ao avanço da tecnologia e ao fácil acesso ao 

mundo digital. 

O comportamento social reflete essa fase tecnológica e, nesse contexto, a 

educação insere-se nessas mudanças. De acordo com Kenski (2017), as ações 

provenientes da tecnologia interferem na configuração convencional do fazer e 

pensar da educação. Dessa maneira, as mudanças que se apresentam na 

sociedade estão diretamente relacionadas às práticas pedagógicas e, nesse sentido, 

se a educação básica fomenta o uso da tecnologia em seus processos, o AEE 

também deve fazer adesão a essas propostas. 

Tendo em vista que a escola tem sido palco de muitas mudanças e 

inovações, a inclusão de novas tecnologias educacionais e a criação e implantação 

das SRMs refletem as novidades de modo que essas ferramentas se configuram 

como promotoras da aprendizagem incondicional nos espaços pedagógicos das 

instituições educacionais inclusivas. Nesta seção apresentam-se os seguintes 

temas: tecnologias digitais, SRM e AEE; pesquisas sobre SRM, AEE e tecnologias 

digitais. 

 

3.1 Tecnologias digitais, SRM e AEE 

 

A estrutura das SRMs e os seus aparatos possibilitam vislumbrar o uso das 

tecnologias na educação especial como elemento impulsionador e de efetivação da 

inclusão escolar, sendo considerado como algo indispensável e de inclusão social, 

visto que, na atualidade, grande parte da população utiliza-se das tecnologias 

digitais. Conforme salienta Galvão Filho e Garcia (2002, p. 138-139), 

 

[...] a utilização das novas tecnologias na Educação deve apontar para a 
formação de um indivíduo capaz de pensar por si próprio e produzir 
conhecimento. Essas tecnologias devem ser vistas como ferramentas que 
estimulem o indivíduo a pensar de forma independente, a pensar sobre sua 
forma de pensar e aprender a aprender. 
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No entanto, Jesus (2013) pondera que, embora as tecnologias sejam 

relevantes no processo de aprendizagem, por tratar-se da educação inclusiva, 

imediatamente se remete ao uso da tecnologia de maneira acompanhada pelo 

professor. 

 

A tecnologia demonstra enorme potencial de facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem dos discentes como um todo, em especial, as pessoas com 
deficiência, pois, a capacidade de adaptação ao usuário é amplamente 
desenvolvida. Portanto, não se espera que a pessoa se adeque ao aparato, 
mas, que cada indivíduo, de acordo com suas potencialidades e carências, 
receba a tecnologia que mais lhe pareça conveniente. (JESUS, 2013, p. 38). 

 

Desde o início da implantação do AEE e das SRMs nota-se um interesse 

pelos equipamentos capazes de promover com garantia a inclusão e uma melhor 

adaptação das pessoas com NE. Entretanto, essas ideias só se efetivam em 2006 

com a criação do Comitê de Ajudas Técnicas pela Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), responsável por: 

 

[...] apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à área de tecnologia assistiva; 
estruturar as diretrizes da área de conhecimento; realizar levantamento dos 
recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; detectar os centros 
regionais de referência, objetivando a formação de rede nacional integrada; 
estimular nas esferas federal, estadual, municipal, a criação de centros de 
referência; propor a criação de cursos na área de tecnologia assistiva, bem 
como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos 
humanos qualificados e propor a elaboração de estudos e pesquisas, 
relacionados como tema da tecnologia assistiva. (BRASIL, 2010b). 

 

O uso das tecnologias como um elemento multidisciplinar no AEE faz 

referência não apenas aos recursos, como também a todas as ações estratégicas e 

serviços oferecidos pela estrutura e utilizados pelo usuário incluído, o que 

repercutirá também no seu convívio familiar e social. Segundo Jesus (2013), as 

tecnologias no atendimento aos alunos com NEE têm como objetivo principal a 

melhoria na qualidade de vida, a independência e a inclusão educacional, digital e 

social, contribuindo diretamente para a superação das barreiras encontradas. 

 O uso das tecnologias digitais na área da educação apresenta uma adesão 

cada vez maior por parte dos docentes e, conforme destaca Hummel (2012), tais 

tecnologias impulsionam a inserção dos alunos com NEE tanto nos processos de 

aprendizagem, quanto em todo o contexto escolar e social. Porém, tratando-se de 
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alunos que necessitam do AEE, as tecnologias atuam como ferramenta importante, 

e requerem, em especial, supervisão e assistência do profissional do AEE, visto que 

apenas entregar a tecnologia na mão desses alunos não garante a exploração 

satisfatória e a aprendizagem esperada. 

 Corroborando Hummel (2012), Bersch (2006) salienta que o emprego dessas 

ações gera a necessidade de reciclar os antigos e adquirir novos saberes práticos e 

teóricos acerca do funcionamento e de toda a aplicabilidade dos recursos e serviços 

digitais propostos aos alunos e, para isso, de acordo com Bersch (2006, p. 283) 

torna-se imperativo que: 

 

[...] conhecer o aluno, sua história, suas necessidades e desejos. [...], as 
necessidades do contexto escolar, incluindo seu professor, colegas, os 
desafios curriculares e as tarefas exigidas no âmbito coletivo da sala de 
aula e as possíveis barreiras encontradas, que lhe impedem acesso aos 
espaços da escola ou ao conhecimento. 

 

 Como as tecnologias digitais abrangem diferentes campos, torna-se 

imprescindível avaliar as peculiaridades relativas às aplicações visando ao benefício 

educacional do usuário, organizando sua aplicabilidade com o propósito de suprir 

uma ou mais necessidades do indivíduo e, como essas necessidades podem se 

alterar, as transições e reavaliações devem ser contínuas de acordo com o 

progresso do educando usuário. 

 É inegável a possibilidade de ganhos trazidos pelo uso adequado da 

tecnologia nas SRMs. E quando se promove o constante desenvolvimento 

tecnológico e a aplicação correta gera-se o impulsionamento positivo da inclusão do 

aluno da educação especial. Contudo, de acordo com Büttenbender (2018), a 

participação do usuário deve estar atrelada ao acompanhamento do profissional e 

deve contar com o apoio dos círculos familiar e social, visando à consolidação da 

resposta esperada em relação à inclusão. 

 

3.2 Pesquisas sobre SRM, AEE e tecnologias digitais 

 

A pesquisa teve início com o levantamento de dados, realizado de maneira 

sistemática por meio do sistema de busca do Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES. A busca contemplou teses e dissertações que tratam do AEE para alunos 

com NEE e o uso de tecnologias digitais para desenvolvimento de atividades com 
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esses alunos. Durante os meses de março e maio de 2020 foram realizadas quatro 

buscas para o levantamento bibliométrico, cujos registros foram anotados em 

Planilha do Excel conforme orientações de Hayashi (2013). Os resultados serão 

demonstrados em gráficos e quadros criados para apresentação dos resultados, 

adaptados de acordo com a conveniência da pesquisa. 

Para o levantamento bibliométrico das teses e dissertações no Banco de Teses 

e Dissertações da CAPES sobre AEE e o uso de tecnologias digitais para 

desenvolvimento de atividades com esses alunos, foram utilizadas as combinações 

de descritores, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Descritores utilizados na busca 

Descritores Trabalhos 

“sala de recursos” AND “ambiente de aprendizagem” 01 

“sala de recursos” AND “AVA” 01 

“atendimento educacional especializado” AND “ambiente virtual” 15 

“atendimento educacional especializado” AND “sala de recursos” AND 
“classroom” 

55 

“atendimento educacional especializado” AND “tecnologia digital” 02 

“atendimento educacional especializado” AND “computador” 57 

“atendimento educacional especializado” AND “aplicativos” 14 

“atendimento educacional especializado” AND “informática” 94 

Total inicial de trabalhos encontrados 242 

Total de trabalhos que se repetiam ou não contemplam o tema 218 

Total dos trabalhos para tabulação 24 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Durante as buscas foram utilizadas oito combinações de descritores, a 

saber: “sala de recursos” AND “ambiente de aprendizagem”; “sala de recursos” AND 

“AVA”; “atendimento educacional especializado” AND “ambiente virtual”; 

“atendimento educacional especializado” AND “sala de recursos” AND “classroom”; 

“atendimento educacional especializado” AND “tecnologia digital”; “atendimento 

educacional especializado” AND “computador”; “atendimento educacional 

especializado” AND “aplicativos” e “atendimento educacional especializado” AND 

“informática”. Ao todo foram localizados 242 trabalhos. No entanto, ao analisar os 

trabalhos, verificou-se que entre uma combinação de descritor e outra algumas 

publicações se repetiam e outras não tinham relação com o tema contemplado na 
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pesquisa, totalizando 218 trabalhos, os quais foram eliminados. Desse modo, 

restaram para a análise de dados 24 trabalhos. 

Os 24 trabalhos selecionados para análise puderam ser divididos em quatro 

eixos principais: Tecnologias no AEE (15); Formação de Professores (5); Educação 

Inclusiva (2); e Sala de Recursos Multifuncionais (2) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Temas abordados nos trabalhos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Entre os trabalhos localizados com foco em Tecnologias no AEE, destacam-

se: tecnologias assistivas (4); rede social virtual (1); computador como apoio 

pedagógico (5); comunicação alternativa e ampliada por tecnologias (1); tecnologia 

da informação e comunicação (1); desenvolvimento de software (1); instrumentos 

mediáticos na escolarização (1); e software específico GCompris (1).  

Os estudos que apresentaram como foco a Formação de Professores foram: 

formação voltada para a sala de recursos (1); formação para a docência virtual (1), 

formação do professor para lidar com as diferenças entre a sala presencial e on-line 

(1); e formação para o uso da tecnologia no AEE e na SRM (2). 

Os trabalhos relacionados à Sala de Recursos Multifuncionais tratam da 

comparação entre a sala comum e a SRM (1); e do funcionamento da SRM (1). 

Sobre a inclusão, os trabalhos discutiam o tema abordando o aluno com 

deficiência visual (1) e a educação especial e inclusiva em foco (1).  

A seguir, a Tabela 2 demonstra o desdobramento dos focos identificados, 

com base nos resultados da pesquisa. 

15

5

2 2

TECNOLOGIAS NO 
AEE

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

SALA DE 
RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS
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Tabela 2 - Desdobramento de foco 

Desdobramentos Quantidade 

TECNOLOGIAS NO AEE  

Tecnologias assistivas 04 

Rede social virtual 01 

Computador como apoio pedagógico 05 

Comunicação alternativa e ampliada por tecnologias 01 

Tecnologia da informação e comunicação 01 

Desenvolvimento de software 01 

Instrumentos mediáticos na escolarização 01 

Software específico GCompris 01 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Formação voltada para a sala de recursos  01 

Formação para a docência virtual 01 

Formação para lidar com as diferenças entre a sala presencial e on-line 01 

Formação para o uso da tecnologia no AEE e na SRM 02 

SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS  

Comparação entre a sala comum e a SRM 01 

Funcionamento da SRM 01 

INCLUSÃO  

Inclusão do aluno com deficiência visual 01 

Educação especial e inclusiva em foco 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

3.3 Tipos de pesquisa e intervenções 

 

Dos 24 estudos analisados e tabulados, sem considerar área de concentração 

e linha de pesquisa, apenas 2 trabalhos tratam de questões específicas do AEE – 

um sobre deficiência visual e o outro sobre Dotação e Talento –, ambos com foco no 

sistema de Educação a Distância; e os demais abordam o atendimento 

especializado de maneira geral. Entre os 24 estudos tabulados, como demonstra o 

Quadro 6, foram identificadas 8 publicações com assuntos gerais acerca do AEE, 

SRM e sala regular de ensino; 5 trabalhos que abordam as Tecnologias Assistivas; 5 

sobre as TIC; 3 publicações que abrangem tecnologias diversas com ênfase em 

computador; 2 referentes a exploração e desenvolvimento de software; e 1 sobre 

jogos digitais e memorização; tudo demonstrado na Tabela 3. Entre os 24 estudos 

tabulados, 16 são estudos de caso e 8 apresentam proposta de intervenção prática. 



49 

Tabela 3 - Temas das pesquisas 

Temas das Pesquisas Quantidade 

Assuntos gerais acerca do AEE, SRM e sala regular de ensino 08 

Tecnologias assistivas 05 

Tecnologias da Informação e Comunicação 05 

Tecnologias Diversas com ênfase em computador 03 

Exploração e Desenvolvimento de Software 02 

Jogos Digitais e memorização 01 

Total 24 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

3.4 Análise dos trabalhos por ano de publicação, área de estudo, tipo de 

pesquisa, categoria da instituição e região do país 

 

As análises possibilitaram observar o número de publicações por ano, 

considerando os anos de 2013 a 2019. Dos 24 trabalhos tabulados, como 

demonstram os dados do Gráfico 2, o ano de 2017 aparece com o maior número de 

publicações, totalizando 6; em seguida está o ano de 2014, com 5 publicações; os 

anos de 2013 e 2015 com 4 produções cada; 2016 com 3 publicações e os anos de 

2018 e 2019 com 1 publicação cada.  

 

Gráfico 2 - Quantidade de publicações entre os anos de 
2013 e 2019 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foram contemplados 24 trabalhos, entre teses e dissertações, para tabulação 

de dados; os quais puderam ser agrupados em três linhas de pesquisa: Educação, 
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Saúde e Computação; compreendendo 22 estudos contidos na área da Educação, 1 

na área de Saúde e 1 em Computação (Quadro 5 e Gráfico 3). 

 

Quadro 5 - Áreas de estudo e linhas de pesquisa 

Áreas de Estudo e Linhas de Pesquisa Quantidade de trabalhos 

EDUCAÇÃO 22  

Educação 15 

Educação Especial 03 

Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 01 

Ensino de Educação Básica 02 

Informática na Educação 01 

SAÚDE 01 

Psicologia 01 

COMPUTAÇÃO 01 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Gráfico 3 - Áreas de concentração dos trabalhos tabulados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Acerca das regiões das publicações, foi possível concluir que a região 

Sudeste apresenta 14 estudos publicados no interesse da pesquisa; seguida pela 

região Centro-Oeste com 6 publicações; a região Sul com 3 e a região Nordeste com 

1. Essa maior concentração de estudos publicados na região Sudeste mostra que a 

região é responsável por 55% das publicações entre as 24 de interesse da pesquisa 

selecionadas para tabulação, conforme expressa o Gráfico 4.  
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O fato de 14 (58,33%) estudos concentrarem-se na região Sudeste tem 

estreita relação com a maior quantidade de programas de pós-graduação stricto 

sensu nessa região. De acordo com dados do MEC, em 2020 (BRASIL, 2021), 

houve um crescimento do número de pós-graduandos no Brasil nessa última 

década, os quais estão matriculados em sua maioria em programas de pós-

graduação das regiões Sudeste e Sul.  

 

Gráfico 4 - Quantidade de publicações por região 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

As teses (Doutorado) e dissertações (Mestrado) que foram localizadas nas 

buscas pertencem a Programas de Pós-Graduação de Instituições Acadêmicas de 

diferentes regiões do país, como mostrado anteriormente. Dessas instituições,  

17 são Federais, 6 Estaduais e 1 Privada; contabilizando 18 dissertações e 6 teses 

(Tabela 4 e Gráfico 5 e 6). 

Merece destaque o fato de que 23 (95,83%) estudos foram realizados por 

pesquisadores de universidades públicas e apenas um (4,17%) por pesquisadores 

de universidades privadas. Esse dado também está em concordância com dados 

divulgados pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), em 2019 (MOURA, 2019), 

os quais apontam que as universidades públicas respondem por mais de 95% da 

produção científica no Brasil.   
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Tabela 4 - Instituições de origem – Estadual, Federal e Privada 

Instituições Pesquisadas Quantidade de Trabalhos 

Federal 17 

Estadual 6 

Privada 1 

Total 24 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Gráfico 5 - Instituições de origem – Estadual, Federal e Privada 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

 Gráfico 6 - Teses e dissertações 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Dos 24 estudos tabulados, 16 são voltados para crianças com idade não 

especificada; 4 são para adultos universitários da docência; Sala de Aceleração (10 

a 14 anos), adolescentes do ensino médio, adultos (professores especialistas) e 2ª 

série do ensino médio apareceram uma vez cada como foco de estudo. Em relação 
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ao público-alvo do estudo, 10 pesquisas estiveram voltadas aos alunos; outras 13 

direcionadas para professores; e 1 para professor e aluno. 

 

Quadro 6 - Faixa etária abordada nas publicações 

Faixa Etária Quantidade Público-Alvo 

Crianças com idade não 
especificada 

16 
9 para professores, 6 para alunos,  
1 professores e alunos  

Adultos universitários da docência 4 2 para alunos e 2 para professores 

Adolescentes do ensino médio 1 Professores 

Adultos professores especialistas 1 Professores 

2ª série do ensino médio 1 Alunos 

Sala de Aceleração (10 a 14 anos) 1 Alunos 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

A análise das publicações escolhidas foi feita com o intuito de contemplar os 

principais critérios de classificação e ordenação de dados. A tecnologia digital é 

fundamental como ferramenta de apoio no processo educacional dos alunos do 

AEE, especialmente na SRM. Dessa forma, mesmo com áreas e linhas de pesquisas 

diversas, 24 teses e trabalhos contemplaram o interesse da pesquisa. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa e estudo de caso aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o Parecer nº 4.291.072. 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2011), caracteriza-se especialmente nas 

representações, percepções e interpretações de um fenômeno. Segundo Creswell 

(2014, p. 86), como uma estratégia de investigação: “A pesquisa de estudo de caso 

é uma abordagem qualitativa na qual o investigador explora um sistema delimitado 

contemporâneo da vida real (um caso) [...]”. 

 

4.2 Participantes  

 

Os participantes foram: uma professora da SRM (pesquisadora deste estudo), 

oito alunos e oito pais (de uma escola estadual localizada na região norte do estado 

do Paraná) que, no período anterior à pandemia de Covid-19, eram atendidos de 

forma presencial na SRM e, nesse período de isolamento, são assistidos por meio 

de atividades remotas, no Google Classroom e no WhatsApp. 

O primeiro contato foi com a diretora, a fim de verificar a possível autorização 

para o desenvolvimento da pesquisa, a qual aceitou prontamente e colocou-se à 

disposição para auxiliar no que fosse necessário.  

Após autorização da escola, foram encaminhados convites aos pais dos 15 

alunos da professora para participarem da pesquisa e junto receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE). Entretanto, apenas 8 pais responderam com aceite e, portanto, 

a eles encaminhou-se dois questionários por e-mail, contendo as perguntas a serem 

respondidas por eles e pelos alunos. 

 

4.2.1 A escola e a SRM 

 

Trata-se de uma escola que oferece Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos.  
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No que se refere à estrutura física, a escola pode ser descrita da seguinte 

forma: piso térreo e primeiro andar, no total a escola dispõe de 11 salas de aula, que 

comportam 35 alunos por sala e uma sala adaptada que acomoda 18 alunos. Todas 

as salas possuem ventiladores, ar condicionado e TV. Conta com uma biblioteca, um 

laboratório de informática, laboratório de química, três quadras poliesportivas, 

secretaria escolar, sala da direção, duas salas para as pedagogas, uma sala para 

vídeo, uma sala para o programa Mais Aprendizagem, uma SRM tipo I, um salão 

nobre (teatro), uma cozinha, um refeitório, almoxarifado, banheiro para professores, 

banheiros para os alunos e sala dos professores. Dispõe de professores das 

diversas disciplinas, agentes I, agentes II, uma diretora geral e um vice-diretor, 

pedagogas, professores da SRM, professores do PAEE e professores readaptados. 

As turmas e o horário de funcionamento estão expressos, a seguir, no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Caracterização da escola 

Turmas Horário de funcionamento 

Celem - Espanhol 

 

Básico - 1ª série – noturno  19h às 20h40min 

Básico - 2ª série – noturno  19h às 20h40min 

Espanhol - Aprimoramento - 1ª série - noturno 20h40 às 22h20min 

Ensino Fundamental 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

6º ao 8º ano - tarde  13h30 às 11h50min 

9º ano - manhã  7h30 às 11h50min 

Ensino Médio 

 

1ª a 3ª série - manhã 7h30 às 11h50min 

Ensino Fundamental - noturno  19h às 22h30min 

Ensino Médio - Sem seriação noturno  19h às 22h30min 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), os alunos vêm de bairros 

diversos do município – porcentagem menor: Gleba Palhano, Centro, Jardim 

Columbia A, B, C, D, Avelino Vieira, Higienópolis I e II, Jardim Maracanã – 

porcentagem maior: 12,1% Parque Guanabara e 7,6% Jardim Cláudia. Trata-se de 

uma comunidade de nível socioeconômico médio, com apenas 7% de beneficiados 
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pelo Programa Bolsa Família; 61,3% dos alunos moram com os pais, e 16,5% moram 

somente com mãe, em relação ao número de irmãos 37,5 dos alunos têm apenas 1. 

 

4.3 Instrumentos para coleta de dados 

 

O estudo de caso realizado envolveu múltiplas fontes de informação. Neste 

estudo foram utilizadas as análises provenientes do questionário aplicado nos pais e 

nos alunos, da “ficha de interesse social” e do relato da docente. Pais e alunos foram 

ouvidos, documentos foram analisados e todo o processo foi relatado pela 

professora. Por esta razão, em relação à coleta dos dados, tem-se:  

 

a) Ficha de interesse social: todos os alunos ao serem matriculados no 

programa de Sala de Recursos Multifuncionais respondem a um 

questionário denominado de “Ficha de interesse social”, que contempla 

aspectos relativos à interação social dos alunos. Foi pedido autorização à 

escola e aos participantes para utilização dos dados deste documento, 

em especial para o estudo foi utilizado o eixo relativo ao “uso de 

tecnologias”, que contempla três perguntas: Você faz uso de recursos 

tecnológicos (celular, computador)? Onde? Em que sites costuma 

navegar?  

b) Questionário: foi aplicado um questionário on-line com 5 questões 

propostas aos pais e 18 realizadas com os alunos, por meio do 

google.forms (ferramenta do Google que permite a criação de formulários 

on-line), encaminhado ao e-mail, contendo o link a ser acessado por eles. 

O questionário foi estruturado com perguntas abertas e fechadas. 

c) Relato da docente: foi apresentado relato da experiência docente em 

relação ao uso das tecnologias (WhatsApp, e-mail), o atendimento remoto 

por meio do Google Classroom aos pais e alunos. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

As categorias elencadas para definir os eixos e as subdivisões foram 

pautadas com base nos objetivos da pesquisa. A análise foi qualitativa dividida em 

três eixos principais com subdivisões específicas construídos com base nas 
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respostas aos dois instrumentos – questionário e relato de experiência docente –, 

sendo eles: 

 

a) Conhecendo os hábitos digitais dos alunos da SRM por meio da 

ficha de interesse social. 

b) Atividades com uso de tecnologia digital aos alunos das SRMs: 

- Conhecendo os hábitos digitais dos alunos da SRM por meio da ficha 

de interesse social. 

- Relato de experiência da professora da SRM: o atendimento remoto e 

o uso de outras tecnologias para auxiliar na realização das atividades 

com os alunos. 

- O início das atividades remotas e o uso de outras tecnologias e 

ambientes virtuais para auxiliar na realização das atividades com os 

alunos: WhatsApp, aplicativo Meet, e-mail institucional, sala de 

recursos virtual e sala de aula das disciplinas. 

- Participação da família nas atividades remotas. 

- Dificuldades e experiências exitosas: percepções da professora sobre o 

uso do Classroom com os alunos da SRM. 

c) O que pensam pais e alunos sobre as atividades remotas realizadas 

no período de isolamento social: 

- Percepções dos pais sobre as atividades remotas realizadas no 

período de isolamento social. 

- Percepções dos alunos sobre as atividades remotas realizadas no 

período de isolamento social. 
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5 ATIVIDADES COM USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS AOS ALUNOS DA SRM  

 

Os alunos da professora em questão tinham acesso à tecnologia digital, mas 

não com uso específico para aprendizagem; porém, tomando-se por base as 

resoluções determinadas pelo governo do estado do Paraná, a dinâmica de trabalho 

com os alunos da SRM tipo I passou a ser por intermédio de aplicativos. Para essa 

ação, o Estado disponibilizou vários meios para os alunos acessarem as aulas e o 

Classroom (canal aberto em televisão/ aplicativo Aula Paraná (sem custo para aluno 

e professor) / Youtube.  

O trabalho do professor da sala de recursos neste período de pandemia do 

Covid-19 foi instruído pela Orientação nº 006/2020 – DEDUC/SEED (PARANÁ, 

2020) que inclui os alunos da SRM nas salas do Classroom das disciplinas, 

especialmente, de língua portuguesa e matemática. 

Os 15 alunos da professora que os acompanha nas atividades on-line estão 

matriculados, em sua maioria, no 6º ano (6 alunos), 7º ano (5 alunos) e 8º ano (4 

alunos). No que concerne à idade, 3 alunos possuem 11 anos; 5 possuem 13 anos; 

4 têm 14 anos; 2 estão com 15 anos e 1 aluno com 16 anos. Quanto à sua 

autonomia na realização das atividades, 6 alunos são autônomos, ao passo que 9 

dependem do acompanhamento integral ou parcial do professor. 

 

Quadro 8 - Alunos da SRM  

Aluno Idade Ano 
Autonomia na realização 

das atividades 

A 1 13 6º parcialmente 

A 2 13 6º não 

A 3 14 6º não 

A 4 11 6º parcialmente 

A 5 11 6º não 

A 6 11 6º parcialmente 

A 7 13 7º sim 

A 8 15 7º parcialmente 

A 9 14 7º sim 

A 10 14 7º sim 

A 11 15 7º parcialmente 

A 12 16 8º sim 
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A 13 14 8º sim 

A 14 13 8º sim 

A 15 13 8º não 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Os dados do Quadro 11 permitem inferir sobre a importância do apoio familiar 

para a realização das atividades on-line, visto que muitos dos alunos não 

apresentam autonomia na realização de atividades. 

Nas palavras da professora: 

 

Quando em atividade presencial, eu realizava toda a organização da rotina das 
atividades junto com os alunos; fato que se alterou com as determinações em vista 
da pandemia. Assim, agora percebo ser necessário o apoio familiar para que os 
alunos se envolvam e realizem as atividades de maneira proveitosa. 

 

Nesse contexto, o apoio familiar é importante para a disciplina em relação ao 

aprendizado e realização das tarefas. E por isso a comunicação entre docente e 

família é fundamental. Foi então criado um grupo no aplicativo WhatsApp com os 

pais/responsáveis e os alunos, a fim de manter um contato direto. Em um primeiro 

momento nem todos foram incluídos no grupo, pois muitos não estavam com os 

números dos celulares atualizados ou constava apenas o número residencial dos 

alunos. 

Após este primeiro contato, foram iniciadas as postagens no grupo para 

tranquilizar a todos acerca da atual situação educacional, como uma forma de 

acolher os responsáveis e alunos neste momento de muitas incertezas. 

Após o estabelecimento desses primeiros contatos, o passo seguinte foi 

repassar para os pais as orientações recebidas pela direção e equipe pedagógica. 

Embora eles recebessem essas informações também por outros meios da escola, o 

grupo foi um apoio para não desestimular os alunos e responsáveis com este novo 

formato de aprendizagem.  

As informações encaminhadas pela professora aos pais eram sobre como 

acessar o Classroom, qual e-mail deveria ser utilizado, quais os canais para assistir 

às aulas. Também foram enviados tutoriais que, quando não eram suficientes, a 

escola entrava em contato com os responsáveis via WhatsApp para realizar o passo 

a passo com eles. 
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Desde o início desse processo de educação por meio dos aparatos digitais, a 

professora relata a necessidade de manter o contato com os responsáveis e alunos, 

por meio desses canais comunicativos, objetivando o contato constante entre ambas 

as partes. O uso de formação de grupos pelo WhatsApp tem sido considerado 

relevante por pesquisadores na medida em que se torna uma forma rápida de 

acesso e acompanhamento do aluno (PANUCI et al., 2017). 

 

5.1 Conhecendo os hábitos digitais dos alunos da SRM por meio da ficha de 

interesse social  

 

No tocante aos hábitos digitais, a professora relata, baseada no conhecimento 

que tem dos alunos; 9 alunos utilizam o computador para acessar a rede, ao passo 

que 6 alunos fazem uso por meio do celular. 

Quando questionados acerca do lugar onde possuem acesso à internet e aos 

aparelhos tecnológicos digitais, 11 alunos responderam fazer uso de casa, e 2 

responderam que faziam uso em outros lugares. Na casa de outros, na escola e em 

todo lugar tiveram uma resposta cada item (Gráfico7). 

 

Gráfico 7 - Hábitos digitais dos alunos da SRM 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Os 15 alunos representam a totalidade dos alunos que a docente acompanha 

nas atividades on-line e que são atendidos por ela no período do contraturno em 

relação ao ensino regular. 

Os alunos estão assim subdivididos no ensino regular: 6 alunos no 6º ano, 5 

alunos no 7º ano e 4 alunos no 8º ano. A idade deles varia entre 11 e 16 anos, na 

http://lattes.cnpq.br/0569402376048583
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proporção de 3 alunos com 11 anos; 5 com 13 anos; 4 com 14 anos; 2 com 15 anos; 

e 1 aluno com 16 anos.  

No tocante à autonomia na realização das atividades, 6 alunos são 

autônomos e não necessitam de acompanhamento para a realização das atividades 

em sala de aula e 9 dependem do acompanhamento integral ou parcial do professor. 

A respeito do uso de tecnologias e qual tipo de conteúdo acessam quando 

pesquisam livremente, a maior parte dos alunos respondeu Youtube (7 alunos), 

seguido por jogos e Google (3 respostas cada), outros indicaram uma resposta para 

site de receitas, sites diversos, Facebook e site de compras; apenas um aluno 

informou não acessar (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 - Conteúdo acessado pelos alunos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Ao refletir sobre os hábitos de acesso dos alunos, pode-se considerar que o 

Youtube se configura como uma cultura digital que exerce forte influência sobre os 

hábitos de crianças e adolescentes e atua diretamente no modo de ser e viver 

desses sujeitos, até mesmo nas construções identitárias das crianças e 

adolescentes contemporâneos.  

Para Souza e Plestch (2015), as redes sociais e demais meios tecnológicos 

digitais constituem possibilidades que alteram os modos de vida e resultam em 

novos padrões de comportamento social. De acordo com Marôpo, Sampaio e 

Miranda (2018, p. 176), o Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos 

e “funciona ao mesmo tempo como rede social”, um espaço para diversas 

expressões sobre sua vida cotidiana. 
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No entanto, quando essas tecnologias passam a fazer parte do cotidiano 

como ferramenta para aprendizagem, é preciso ter em mente a ideia de que essa 

aprendizagem não é natural e precisa ser aprendida e supervisionada. Sobre a 

aprendizagem para o uso das tecnologias no cotidiano, Alves e Hostins (2019) 

apontam que cabe aos pais e professores fazerem essa mediação a fim de 

proporcionar situações interativas, críticas e colaborativas, capazes de culminar no 

aproveitamento das tecnologias para além das trocas de mensagens ou rede social. 

Assim, nos casos em que existe a necessidade de adaptação, os professores 

das disciplinas informam à professora da SRM quais atividades adaptadas precisam 

ser verificadas. Após a verificação, realiza-se um trabalho colaborativo e uma 

conversa sobre as possibilidades para o aluno desenvolver as atividades propostas. 

Posteriormente são enviadas as atividades aos responsáveis para que possam ser 

feitas com os alunos. Depois de realizadas, os responsáveis enviam fotos ou vídeos 

para a professora da SRM, que realiza o envio para os professores das disciplinas; 

tudo é encaminhado por meio digital – e-mail e/ou WhatsApp. 

Para os alunos que não necessitavam desse tipo de adaptação, foi mantido 

um contato estimulando a realização diária das atividades para que elas não 

acumulassem. Observou-se que alguns alunos apresentavam lentidão na realização 

das atividades ou a falta de domínio da ferramenta utilizada como, por exemplo, 

anexar as atividades para a conclusão das tarefas. Em face dessas observações, os 

alunos foram orientados e novamente receberam tutoriais para ensiná-los a sanar as 

suas dificuldades.  

 

5.2 Relato de experiência da professora da SRM: O atendimento remoto e o 

uso de outras tecnologias para auxiliar na realização das atividades com 

os alunos 

 

Para que as ações acontecessem de maneira significativa, foi necessário 

realizar um trabalho colaborativo junto aos professores das disciplinas, 

especialmente português e matemática. Com a pandemia tendo início logo após o 

começo do ano letivo, as orientações descritivas que comumente eram 

encaminhadas por escrito para os professores das salas regulares não foram feitas. 

Essa descrição contempla o diagnóstico, o perfil dos alunos com suas maiores 

dificuldades e a definição teórica do diagnóstico. Para resolver essa demanda, foi 



63 

encaminhado via WhatsApp um pequeno relato de cada aluno para a direção, a 

equipe pedagógica e os professores.  

Após a inclusão nas salas do Classroom, foi feito um relato por meio de e-mail 

para os professores, identificando os alunos que fazem parte da SRM tipo I. Um 

quadro de alunos foi criado e nele foram colocadas informações como: se o aluno 

estava acessando o Classroom e se era necessário criar adaptações; pois 

constatou-se que alguns alunos não tinham condições de acessar o Classroom 

mesmo com o apoio da família. Muitos dos alunos já tinham o hábito digital anterior 

às aulas on-line; porém, na grande maioria, não para estudar.  

A seguir, descreve-se o relato das experiências da professora – na qualidade 

de observadora participante – sobre o atendimento remoto dos alunos da SRM e 

suas percepções acerca do aproveitamento, dificuldades, participação da família e 

êxitos no processo. 

 

5.2.1 O início das atividades remotas e o uso de outras tecnologias e ambientes 

virtuais para auxiliar na realização das atividades com os alunos: WhatsApp, 

aplicativo Meet, e-mail institucional, sala de recursos virtual e sala de aula das 

disciplinas 

 

Com a pandemia de Covid-19 tendo início logo após o começo do ano letivo, 

as orientações descritivas realizadas presencialmente para os professores foram 

repassadas por meio digital (WhatsApp e e-mail). Essa descrição apresentou o perfil 

dos alunos suas maiores dificuldades e propostas a serem realizadas pelos 

professores da sala de aula regular.  

No caso dos alunos que apresentaram necessidades de adaptação, os 

professores responsáveis pelas disciplinas (em especial português e matemática) 

encaminharam para a professora da SRM a atividade que prepararam para ser 

verificada em relação à adaptação. Após a verificação, foi realizado um trabalho 

colaborativo com o professor sobre as possibilidades para o aluno desenvolver as 

atividades propostas. Posteriormente foram enviadas as atividades aos 

responsáveis para que pudessem ser feitas com os alunos. Concluídas essas 

atividades, os responsáveis enviaram fotos ou vídeos para a professora da SRM, e 

foi encaminhado para os professores das disciplinas (e-mail e/ou WhatsApp). 
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Para fazer o mapeamento sobre o comportamento dos alunos acerca das 

atividades do Classroom, viabilizou-se uma sala de recursos virtual, na qual, uma 

vez por semana, a professora postava atividades com o objetivo de desenvolver: 

raciocínio lógico, associação de ideias, interpretação de texto e outras atividades 

adaptadas a cada aluno.  

No início da semana, um recado era fixado no mural do Classroom da sala de 

recursos; porém, percebeu-se que nem sempre os alunos mantinham interação com 

a professora ou com os colegas. Assim, outra estratégia utilizada foi a colocação, ao 

final de cada atividade, de duas perguntas para o aluno: “Você gostou de fazer a 

atividade? (  ) sim  ou (  ) não”; e “Esta atividade estava (  ) fácil ou (  ) difícil”. Todos 

os alunos respondiam às perguntas, e quando surgiam dúvidas, eles deixavam 

recados que eram respondidos e explicados posteriormente pela professora. 

Após aproximadamente 60 dias do início das aulas não presenciais, o 

propósito principal consistia em estimular os alunos a assistirem às aulas remotas 

com o professor da sala regular por meio do aplicativo Meet; este estímulo foi mais 

uma possibilidade de interação para que os alunos tirassem suas dúvidas dos 

conteúdos apresentados.  

 

5.2.2 Participação da família nas atividades remotas 

 

Alguns alunos já estudavam na escola; porém, outros entraram no início 

desse ano letivo e, dessa forma, quando se iniciou o isolamento social, a professora 

ainda estava conhecendo alguns deles. Com a suspensão dos encontros 

presenciais, isso precisou ser feito por meio das atividades on-line e dos relatos dos 

pais e responsáveis. 

Para poder auxiliar a família, a professora da SRM criou um grupo no 

WhatsApp com os pais/responsáveis e alunos, a fim de manter um contato direto.  

As primeiras postagens foram para tranquilizar a todos acerca da atual 

situação educacional, como uma forma de acolher os responsáveis e alunos nesse 

momento de muitas incertezas. 

Depois do estabelecimento desses primeiros contatos, o passo seguinte foi 

repassar para os pais as orientações recebidas pela direção e equipe pedagógica. 

Embora eles recebessem essas informações também por outros meios da escola, o 
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grupo foi um apoio para não desestimular os alunos e responsáveis com este novo 

formato de aprendizagem.  

As informações repassadas aos pais eram sobre como acessar o Classroom, 

qual e-mail deveria ser utilizado e quais os canais para assistir às aulas. Também 

foram enviados tutoriais.  

Desde o início desse processo de educação por meio dos recursos digitais 

procurou-se manter o contato constante com os responsáveis e alunos, por esses 

canais comunicativos, objetivando estabelecer o vínculo entre ambas as partes e 

garantir a concretização das atividades.  

O uso de formação de grupos pelo WhatsApp tem sido considerado relevante 

por pesquisadores, na medida em que se torna uma forma rápida de acesso e 

acompanhamento do aluno (PANUCI et al., 2017). Nesse contexto, o apoio familiar é 

fundamental para a disciplina em relação ao aprendizado e realização das tarefas, 

ou seja, o incentivo e estímulo para fazerem as atividades só foram possíveis 

mediante a ajuda dos pais e responsáveis. 

 

5.2.3 Dificuldades e experiências exitosas: percepções da professora sobre o uso do 

Classroom com os alunos da SRM 

 

O uso do Google Classroom não era algo costumeiro aos professores. As 

orientações realizadas nos primeiros dias foram essenciais para que os alunos 

verificassem como se daria esse novo formato de ferramenta para aquisição de 

conhecimentos. No decorrer do tempo, foi possível observar que nem todos os 

alunos conseguiram manter uma rotina ou organização em relação aos estudos.  

Percebeu-se que os alunos com menos dificuldade em acessar os recursos 

pedagógicos on-line e realizar as atividades eram aqueles que tinham maior apoio e 

orientação da família durante esse processo. 

A interação entre direção, equipe pedagógica, familiares, alunos e professora 

foi fundamental para a efetivação desse novo formato. Nesse contato, o WhatsApp 

foi um dos meios mais utilizado pela professora da SRM como ferramenta para 

estabelecer comunicação com a família e o aluno, visto que o retorno era 

instantâneo, e a maioria possuía um domínio sobre essa tecnologia, ao passo que o 

Classroom não fazia parte do cotidiano dos alunos e nem da maioria das 
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famílias/responsáveis. As TIC eram utilizadas como lazer, e não como ferramenta 

para aquisição formal de conhecimento e aprendizagem. 

Entre as ferramentas utilizadas – WhatsApp; Meet e Google Classroom – todas 

foram importantes e, pouco a pouco, tanto a professora quanto os alunos e pais 

habituaram-se com o seu uso. Segundo Kenski (2017), as tecnologias no atendimento 

aos alunos com NEE visam, em especial, à melhoria na qualidade de vida, à 

independência e à inclusão educacional, digital e social; contribuindo diretamente para 

a superação das barreiras encontradas. 

O mural tornou-se um canal não apenas de aprendizagem, mas também de 

comunicação dos alunos para se posicionarem com autonomia, expressando seus 

sentimentos e impressões. 

A experiência apresentada nesse estudo demonstra a importância da 

iniciativa para manter e assegurar o vínculo de todos os envolvidos nesse momento 

de tantas incertezas. 
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6 O QUE PENSAM PAIS E ALUNOS SOBRE AS ATIVIDADES REMOTAS 

REALIZADAS NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 

6.1 Percepção dos pais 

 

Aos pais dos alunos pertencentes ao ensino regular e que participavam do 

AEE apresentou-se um questionário. De um total de 15 alunos, 8 pais aceitaram 

responder à pesquisa sobre as aulas on-line e o aproveitamento de seus filhos. As 

perguntas abrangeram tanto a relação dos pais com a plataforma e orientação, 

como os alunos com a questão da concentração e a lida com as ferramentas 

digitais. 

As atividades remotas são uma novidade na realidade educacional dos alunos 

do ensino regular, e para os alunos do AEE as dificuldades podem ser 

intensificadas, visto que a maior parte desses alunos precisa de supervisão e, por 

vezes, os pais não conseguem suprir essa demanda. Quando questionados “Você 

considera que seu filho está aprendendo por meio das atividades on-line?”, foi 

possível observar que das 8 respostas, 4 pais consideraram que seus filhos não 

estavam aprendendo, ao passo que 3 consideraram que sim e somente um informou 

ser indiferente. Observa-se que os que apontaram a não aprendizagem do filho nas 

aulas remotas on-line, destacaram que a falta de supervisão do docente e a 

dificuldade de concentrar-se em casa estavam entre os principais fatores que 

interferem na aprendizagem (Gráfico 9). 

 

 Gráfico 9 - Atividades on-line e aproveitamento 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Desde o início da pandemia e do isolamento social, foi desenvolvida uma rede 

de possibilidades de comunicação entre professora e pais. Embora tenha sido 

proposto o uso de diferentes plataformas e aplicativos, a comunicação deu-se por 

meio do WhatsApp e Google Classroom. Os pais foram questionados sobre “Como 

se deu a sua interação/comunicação com os professores?” e, das 8 respostas, 

observou-se que 6 pais optaram pelo WhatsApp e 2 pelo Classroom. As outras 

opções, como Instagram, e-mail, Messenger, Vídeo Conferência e telefone não 

apareceram em nenhuma resposta, como demonstrado no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Interação e comunicação com os professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Quando perguntados “Você acha que seu filho deve continuar tendo 

atividades on-line?”, as respostas evidenciaram que 4 pais concordaram e 4 pais 

discordaram quanto à continuidade das atividades on-line para os alunos do AEE. 

Aqueles que não concordavam com a continuidade apontaram a dificuldade de 

concentração e a falta de supervisão do docente; além da necessidade de 

socialização de maneira presencial. Os pais que concordaram usavam a questão da 

pandemia e a necessidade de o aluno ter atividades para realizar em casa. Nenhum 

pai posicionou-se indiferente nessa questão, como demonstrado no Gráfico 11. 
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 Gráfico 11 - Continuidade das atividades on-line 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Quando os pais foram questionados se “Você acha que algo deve ser 

modificado nas aulas para aprendizagem de seu filho? O quê?”, as respostas 

obtidas foram diversas, tais como: P1 destaca que as aulas e os conteúdos são 

extensos, dificultando a aprendizagem; P2 indica que poderiam ser inseridos jogos 

didáticos; P3 aponta para a necessidade de atividades com metodologias ativas, 

como experiências práticas, para despertar o interesse pelo aprender sem a 

presença física do professor; P4 se mostra ser indiferente, não sabendo indicar se 

há ou não necessidade de mudanças; para P5, a necessidade é de aprender a lidar 

com as plataformas e ferramentas utilizadas nas aulas on-line; P6 respondeu que 

acha necessária mudanças, porém não sabe indicar em quais pontos; P7 ressalta 

que sente falta de aulas com os professores da educação regular; e P8 destaca 

achar importante se os pais pudessem acompanhar o desenvolvimento dentro do 

Classroom (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Necessidade de modificações nas aulas 

P1 
Menos tempo de aulas... muitos conteúdos elaboram textos enormes, aulas 
longas, isso dificulta muito para que ele aprenda em casa. 

P2 Pode ser inserido jogos didáticos. 

P3 

Sim. Estamos num momento atípico e temos que adequar as atividades 
para esse momento. Nada substitui o professor presencial, então as 
atividades precisam ser criativas e interessantes para o aluno. As atividades 
não precisariam ser em formulários, poderia ser uma experiência, por 
exemplo, realizar ações com ajuda da família e então por meio de encontros 
no Meet explicar essa experiência e só no final seria, então, feito um registro 

2

4

2

Quando voltarmos às aulas presenciais você considera 
que atividades on-line devem fazer parte do trabalho de 

aprendizagem de seu filho? 

Não

Sim

Talvez
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ou relatório. O professor até poderia, partindo daí, criar perguntas sobre 
essa experiência e sugestões para uma próxima experiência. As ações 
podem ser diversas como: preparar alguma refeição (procurar a receita, 
separar os ingredientes, seguir o preparo da receita, fotografar o resultado 
final), realizar uma arrumação (como foi a organização passo a passo), criar 
uma maquete de um local, plantar algo em garrafa pet (horta suspensa) e 
registrar como foi realizado acrescentando fotos, assistir a um filme já 
indicado pela professora e conversar sobre o filme no Meet, produções de 
gêneros textuais como criar um gibi, storyboard, um cenário com massinha 
de modelar, etc. 

P4 Não sei dizer. 

P5 
Acho que algumas ferramentas ainda não sabemos como mexer, talvez só 
aprender como fazer corretamente. 

P6 Sim, não sei. 

P7 Mais aulas com os professores da sala dele. 

P8 Uma área de acompanhamento dos pais no Classroom. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

A próxima pergunta foi “Quando voltarmos às aulas presenciais você 

considera que atividades on-line devem fazer parte do trabalho de aprendizagem 

de seu filho? Por quê?”, foi possível perceber que, dos 8 participantes do 

questionário, 5 pais se manifestaram a favor do ensino híbrido, ou seja, mesmo 

com o retorno presencial, as atividades on-line continuarem como complemento;  

2 pais afirmaram não ser favoráveis, visto que existem muitas dificuldades técnicas 

por parte deles e falta de adaptação por parte dos alunos e 1 aponta que é 

necessário haver teste para verificar se não sobrecarrega os pais e alunos. As 

respostas completas podem ser observadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Necessidade de continuidade das aulas on-line como complemento 

P1 
Sim. Se forem aulas elaboradas e pensadas para alunos com dificuldade, 
esta ferramenta on-line seria importante. 

P2 
Não. Pelos motivos já explanados: falta de tempo e preparo técnicos dos 
pais e dificuldades inerentes ao TDH que são melhores trabalhados na sala 
de recursos com o auxílio de professores capacitados. 

P3 
Sim. São ferramentas novas que estão sendo agregadas para melhorar e 
ampliar o aprendizado do aluno. É claro que, essas ferramentas, precisam 
ser conhecidas e melhor utilizadas. 

P4 Não. Porque meu filho não se adaptou, ele reclama todos dias. 

P5 Talvez. acho que podem ser testadas, pra ver se não vai sobrecarregar. 

P6 
Acredito que deva ser complemento, e não substituir a aula presencial. 
Porque só a on-line não é suficiente. 
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P7 Sim. Facilita. 

P8 
Sim. O mundo está cada vez mais globalizado, e o EAD é uma opção cada 
vez mais forte. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Ao preparar o questionário, foram levadas em consideração as situações 

atípicas que envolvem o momento, entre elas, as aulas on-line a necessidade de 

lidar com plataformas de aprendizagem até então pouco ou nunca utilizadas. Nesse 

contexto, foi perguntado aos pais: “O que gostaria de dizer sobre a experiência das 

atividades on-line realizadas com seu(sua) filho(a) neste período da pandemia?”. 

Nas respostas foi possível identificar que 3 pais apontaram como muito difícil, por 

dificuldades de lidar com a tecnologia digital e pela dificuldade de absorção dos 

conteúdos por parte dos alunos; 2 pais consideraram que serve como uma 

alternativa, um piloto que precisa ser melhorado; 1 pai colocou como cansativo, 

mas expressou que ao mesmo tempo trata-se de uma fonte de aprendizado; outro 

pai destacou sentir falta de aulas de todas as disciplinas do ensino regular; mais 1 

pai salientou que houveram dificuldades, mas também aprendizagens; conforme 

demonstrado no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Opinião dos pais sobre as aulas on-line 

P1 

Foi muito difícil, estressante ainda mais que ele foi adiantado para o 6° ano, 
muitos conteúdos ele não absorveu o aprendizado, aulas teóricas e 
interpretação até vai bem, já aulas de cálculos é muito difícil para ele e para 
a família ajudar. 

P2 

Que apesar de todas as dificuldades não foi de todo em vão, pois se por um 
lado a apreensão dos conteúdos foi insuficiente, do outro crianças e pais 
superaram limites e tiveram oportunidade de perceber o quão resilientes são 
ou não e o que pode ser melhorado. 

P3 Está sendo uma alternativa, mas que precisa ser melhorada. 

P4 Está sendo muito difícil pra família toda. 

P5 
Muito cansativo, às vezes muito prazerosas, tenho aprendido muitas coisas 
novas com isso. 

P6 
Muito difícil, ele não tem vontade de fazer, nem de participar das aulas, e 
não aprende o conteúdo. 

P7 Acho que poderiam ter aula em todas as disciplinas. 

P8 
Um piloto, algo necessário, não planejado, feito de acertos e erros, e que 
com a experiência pode ser aprimorado. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Embora a professora atenda 15 alunos, apenas 8 pais se dispuseram a 

responder ao questionário. A análise dos resultados possibilitou constatar que existe 

uma divisão entre aqueles que perceberam de maneira benéfica as aulas on-line e 

apoiam a continuidade delas após o retorno presencial; aqueles que apontaram 

dificuldades de entendimento das plataformas utilizadas e dificuldade de 

concentração e foco dos filhos sem a presença da professora; e os pais que se 

posicionaram a favor das aulas on-line, mas com ressalvas. No entanto, a maior 

parte dos participantes evidenciou que o que mais faz falta e dificulta a 

aprendizagem das crianças é a ausência de supervisão presencial; visto que a maior 

parte dos pais não se considera apta para esse acompanhamento. 

 

6.2 Percepções dos alunos 

 

A seguir são apresentadas as análises das respostas do questionário realizado 

com os alunos atendidos pela SRM e que, nos últimos meses, em razão da pandemia 

do Covid-19, estão participando de aulas remotas pelo sistema on-line, por meio do 

Google Classroom. Dos 15 alunos da SRM, 8 responderam a maior parte das 

questões e, nas últimas duas, apenas dois alunos deixaram de responder. Os 

resultados estão descritos entre os Gráficos 12 e 17 e os Quadros 12 e 23. 

A primeira questão proposta aos alunos foi “Quais são os meios de tecnologia 

digital que você utilizou para estudar na quarentena?”; cujos dados obtidos mostraram 

que 7 alunos utilizaram apenas o Google Classroom; e somente um aluno afirmou usar 

o Youtube além do Google Classroom, conforme mostrado no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Sites e aplicativos utilizados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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A próxima questão teve o propósito de mapear qual aparato digital é mais 

utilizado pelos alunos para acessar as atividades do Google Classroom. A pergunta 

feita foi: “Para responder às atividades no Classroom, qual aparelho você mais 

utiliza?”. Os alunos, em sua maioria, têm familiaridade com diversos tipos de 

equipamentos; e, nesse cenário, foi possível constatar que dois alunos indicaram 

utilizar celular e computador para o acesso e a realização das atividades; dois 

disseram que fazem uso do notebook e dois utilizavam o computador; o celular e o 

notebook associado ao celular foram apontados por um aluno cada (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 - Meios tecnológicos digitais mais utilizados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A terceira questão tratou do grau de dificuldade encontrado pelos alunos na 

realização das atividades, sendo assim questionados: “Na sua opinião as atividades 

que você fez on-line estavam: fácil, difícil, nem fácil nem difícil. Por quê?”. Ao 

observar e analisar as respostas, foi detectado que a maior parte dos alunos achou 

as atividades on-line fáceis; e dos oito alunos que responderam ao questionário, 

quatro afirmaram ter achado fáceis as atividades; três alunos se posicionaram como 

nem fácil e nem difícil e um aluno disse ter achado difícil, em especial matemática 

(Gráfico 14).  
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Gráfico 14 - Opinião sobre as atividades 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando perguntados “Você gostaria de continuar fazendo atividades on-line? 

Por quê?”, dois alunos explanaram que gostariam de voltar ao presencial, mas 

manter também as atividades on-line, e um aluno apontou a questão de ser mais 

fácil fazer perguntas pessoalmente do que pelo meeting; o outro aluno não justificou 

a resposta; um aluno informou querer continuar on-line em virtude do coronavírus; 

um outro aluno destacou querer continuar on-line por achar fácil as aulas nesse 

formato; um total de quatro alunos ressaltou preferir as aulas presenciais, dos quais 

um destacou que achava as aulas on-line chatas; um aluno apontou a questão da 

interação social, o entendimento facilitado do conteúdo foi evidenciado por um aluno 

e o último aluno não justificou o motivo (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - Continuidade das atividades on-line 

A1 Ah eu gostaria, mas eu também prefiro voltar as aulas normais.  

A2 
Se não tivesse o coronavírus eu preferia presencialmente, porque eu acho que 
a gente tem mais interação social.   

A3 
Há sim né, mais outras coisas que eu vou te falar, tem algumas pessoas falam 
que as aulas on-line são bem chatas né, é as pessoas concordam é eu 
também acho chata.  

A4 
Não porque está difícil para todo mundo, porque estudar pessoalmente é 
muito mais fácil de entender.  

A5 Sim, por causo do Covid.  

A6 Eh não muito, prefiro preferencial.  

A7 Sim, ah por tá fácil.  

 

4

1

3

Na sua opinião as atividades que você fez on-line 
estavam:

Fácil Difícil Nem fácil nem difícil
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A8 
Sim, porque eu acho interessante, mas ao mesmo tempo queria estar na 
escola, porque se tem uma dúvida você pode perguntar e agora você tem que 
perguntar no meet. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando foram questionados “Você já tinha algum hábito de utilizar recursos 

on-line?”, dos oito alunos, dois alunos afirmaram não ter o costume de utilizar os 

recursos on-line no cotidiano; um aluno disse que utilizava para jogar; um outro 

aluno destacou que tinha contato quando a professora passava algum vídeo de 

apoio ao conteúdo; um aluno apontou utilizar o Google Classroom e o Youtube, 

mesmo que sem muita familiaridade; um aluno salientou utilizar, mas não para 

estudar; e mais dois alunos disseram já ter utilizado, mas não especificaram como 

(Quadro 13). A professora já havia constatado, em outro momento, que a maior 

parte dos alunos tem o hábito do uso das tecnologias digitais, mas geralmente para 

o lazer, e não para a aquisição de conhecimento. 

 

Quadro 13 - Hábito do uso de recursos on-line 

A1 Eu nuca tinha usado.  

A2 Sim, mas para estudar só para viver.  

A3 
Ah já! Oi os sites que utilizava o Classroom, o site que eu ia procurar o 
YouTube não sei muito bem o que eu ia procurar. 

A4 Já.  

A5 Sim para jogar. 

A6 
Deste jeito não, ver vídeo que o professor passava, algum vídeo para ajudar 
na aula.  

A7 Sim.  

A8 Não.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os alunos foram perguntados sobre “Quais plataformas, ou sites, você 

costumava utilizar?” e, do total de oito respostas; dois alunos responderam não 

utilizar nada relacionado; três alunos apontaram utilizar as tecnologias digitais para 

jogos on-line; apenas um disse também utilizar outros sites do Google, sem 

especificar quais e outro apontou ouvir música. Um dos alunos informou utilizar 

YouTube e Netflix; ao passo que outro aluno destacou assistir a vídeos e um aluno 

disse utilizar para assistir às Aulas Paraná, conforme demonstrado no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Plataformas e sites utilizados 

A1 Não utilizava nada.  

A2 YouTube e Netflix. 

A3 É assistindo aula Paraná.  

A4 Então eu só jogava mesmo, escutava música. 

A5 De jogos.  

A6 Clik jogos, usava muito site no google e tinha um site lá cheio de respostas.  

A7 Ah vídeos.  

A8 É não costumava utilizar. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em seguida, os alunos foram perguntados se “Sua experiência com recursos 

on-line te ajudou para a realização de atividades on-line com a sua professora da 

SRM?”. Foi possível observar que cinco alunos apontaram que sim, esse 

conhecimento foi importante no uso das tecnologias digitais nas aulas on-line e 

atividades remotas; uma resposta indicou que a aprendizagem se deu com as aulas 

on-line e foi fácil; um aluno informou que talvez tenha ajudado; e outro aluno disse 

que no começo foi difícil, tornando-se fácil com o tempo (Quadro 15).  

 

Quadro 15 - Experiências anteriores com recursos on-line 

A1 Olha eu aprendi fácil até.  

A2 Ajuda bastante.  

A3 Ah, ajudou né no Classroom. 

A4 
Olha sim né, porque eu mexo no computador desde criança 4 anos de 
idade, então tenho uma experiência melhor para mexer nas coisas.  

A5 Hum não, talvez.  

A6 Ajudou porque em alguns eu já tenho experiência.  

A7 Sim, ajudou.  

A8 No começo foi difícil, mas depois foi ficando fácil.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A questão subsequente tratou das disciplinas desenvolvidas por meio das 

atividades e os alunos foram perguntados: “Qual atividade on-line você mais gostou 

de realizar no Google Classroom? Por quê?”. As respostas indicaram que português 

e ciências apareceram duas vezes cada disciplina; um aluno manifestou gostar de 
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geografia, português e ciências; matemática apareceu uma vez; um aluno afirmou 

gostar de todas as disciplinas; e um aluno disse não saber responder; como 

representado no Gráfico 15. 

 

 Gráfico 15 - Atividade que mais gosta de realizar 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em seguida, os alunos foram perguntados sobre “Qual atividade on-line você 

não gostou de realizar no Google Classroom? Por quê?”. Em face da questão 

proposta, observou-se que dois alunos disseram não gostar das atividades de 

matemática; outros dois apontaram gostar de todas as atividades; um aluno 

destacou não gostar de todas as atividades; as disciplinas de inglês, arte e história 

apareceram com uma ocorrência cada (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 - Atividade que não gosta de realizar 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quando o assunto tratava das dificuldades em relação à realização das 

atividades on-line, a pergunta foi “Você conseguiu responder às atividades 

sozinho?”. Nas respostas, quatro alunos afirmaram não apresentar dificuldades e 

apontaram que fazem as atividades sozinhos; ao passo que quatro repostas 

indicaram a necessidade de ajuda, conforme Gráfico 17. Porém, na pergunta 

seguinte, ainda sobre o mesmo assunto, verificou-se contradições em relação às 

respostas anteriores, considerando que um aluno que apontou não precisar de 

ajuda, nessa questão afirmou ser auxiliado. Na pergunta, os alunos foram indagados 

sobre quem fornecia auxílio e foi constatado que três alunos responderam não 

precisar e cinco alunos citaram a família como apoio (Quadro 16). 

 

Gráfico 17 - Precisou de ajuda para responder às 
atividades 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quadro 16 - Quem ajuda nas atividades 

A1 Para minha mãe. 

A2 Mas geralmente meus pais me ajudam.   

A3 
Sinceramente eu não conseguia fazer eu tive ajuda da minha mãe, porque 
né, tenho dificuldade né.  

A4 Não precisei de ajuda.  

A5 Minha irmã. 

A6 Às vezes pedia para minha mãe e na de matemática para meu irmão. 

A7 Não preciso de ajuda.  

A8 De vez enquanto eu tenho dúvida, mas é bem difícil. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Na sequência, a questão abordada foi a falta da presença física do professor 

e a pergunta apresentada aos alunos foi: “Como foi para você realizar as atividades 

sem a presença do seu professor?”. Nesse contexto, o Quadro 17 demonstra que foi 

possível identificar que seis alunos apresentam a preferência pela presença do 

professor, destacando que além da interação social existe também a explicação  

do conteúdo de maneira direta; um aluno disse que achava ter sido mais fácil e outro 

afirmou que no início não gostou, mas depois foi ficando mais fácil, sobretudo pela 

ajuda dos pais. 

 

Quadro 17 - Ausência física do professor 

A1 Ah, eu acho que foi mais fácil ainda.  

A2 
Prefiro com a presença do professor, porque tem interação social e ele 
estudou para isso e eu tenho vergonha de perguntar as coisas.  

A3 
Ah! Fazer as atividades sem os professores, ah eu gosto das atividades 
com os professores.  

A4 Ah! Foi mais difícil, mais complicado fica meio sem ajuda.  

A5 Gostei, não... não gostei é mais difícil.  

A6 
Então é meio complicado porque acontece do aluno nem fala e a gente não 
liga a câmera.  

A7 
Não gostei porque eu gosto que ele explica, quando a matéria tá difícil eu 
preciso dele, as vezes eu não consigo intender aí eu preciso do professor.  

A8 
No começo eu não gostei por causo que eu tinha muita dúvida, mas depois 
fui pegando jeito e meus pais me ajudaram.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Quadro 18 destaca os resultados da indagação aos alunos sobre as 

atividades da SRM – “O que você prefere para realização das atividades da sala de 

recursos: Por quê?” – e as repostas apresentadas demonstraram que todos os oito 

alunos têm a preferência pelas aulas presenciais; por causa da explicação de 

conteúdo, pela melhor aprendizagem e aquisição de conhecimento. No Quadro 19,  

a pergunta foi “Ao retornar às aulas presenciais você gostaria que sua professora 

continuasse realizando atividades on-line? Por quê?”, cinco alunos responderam que 

não queriam a continuidade das atividades on-line; um aluno disse achar legal e que 

optaria a favor; um aluno destacou achar diferente e apontou parecer favorável; 

outro aluno disse optar pela volta presencial, mas com cada professor utilizando um 

site para tarefas. 
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Quadro 18 - Preferências para a realização das atividades 

A1 
Ah eu acho que eu prefiro realizar com você porque eu acho que é mais 
conhecimento.  

A2 
Não, porque eu prefiro presencial, a vida era mais fácil, pois a tecnologia faz 
muito mal.  

A3 É prefiro fazer com os professores.  

A4 Presença do professor com certeza. 

A5 Com professor aprende melhor.  

A6 
Eu prefiro o professor ao lado, porque ah... presta mais atenção, às vezes 
ele pode dar detalhes que não dá tempo de dar na aula.  

A7 A presença do professor.  

A8 Estar com o professor presencialmente.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quadro 19 - Aulas presenciais e on-line 

A1 Ah eu acho que queria que eles fizessem as normais.  

A2 Bem diferente, porque parece que eu estou fazendo tarefa.  

A3 
Hum não sei se eu posso continuar com o Classroom, ah não né eu ia 
preferir aula presencial é presencial.  

A4 
Não nunca, porque cara eu assim prefiro algo assim eu prefiro e acho todo 
mundo prefere assim algo na escola mesmo é muito melhor para aprender 
fazer as coisas.  

A5 Não.  

A6 
Seria legal voltasse as aulas e sei lá cada professor usasse um site é onde 
ele colocasse a tarefa a página. 

A7 Não, porque... porque não.  

A8 Sim, ah eu acho legal.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Se está claro que a parceria entre família e escola traz bons resultados para a 

aprendizagem da criança e acaba “evitando”, de certa forma, as dificuldades de 

aprendizagem, por que essas duas instituições encontram tantos problemas para se 

relacionar? Caetano e Yaegashi (2014, p. 22) assinalam que “a grande dificuldade 

da relação entre a família e a escola está na transferência do papel da escola para a 

família e vice-versa”. O problema central, para as autoras, reside no fato de a escola 

querer atribuir seu papel para a família e a família para a escola. No entanto, as 

autoras asseveram que “a definição desses papéis é algo mais simples e direto: a 

escola é espaço coletivo, portanto, lugar de a criança ser educada para a cidadania, 
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enquanto a família é espaço privado, e os pais devem ensinar os seus filhos a viver”. 

(CAETANO; YAEGASHI, 2014, p. 22). 

A parceria estabelecida entre família e escola é primordial para os bons 

resultados no processo de aprendizagem, tendo em vista que ambas as instituições 

exercem um papel fundamental no desenvolvimento do aluno como ser integral. De 

acordo com Caetano e Yaegashi (2014, p. 22), “a grande dificuldade da relação 

entre família e a escola está na transferência do papel da escola para a família e 

vice-versa”, determinando assim que, embora a socialização na escola seja muito 

importante, essa função é primeiramente familiar. As autoras definem que a escola, 

por ser um espaço coletivo, é propício à socialização; porém, é lugar de a criança 

ser educada para a cidadania, ao passo que a família, como instituição privada, 

deve ensinar os filhos a viver com as regras e convenções sociais. 

Assim, uma questão a ser considerada no atendimento aos alunos com NEE 

é a socialização e, nesse sentido, a presença dos colegas faz diferença no processo 

de ensino e aprendizagem; no entanto, vai além da simples socialização, pois 

envolve a troca direta de experiências no sentido pedagógico. Os alunos foram 

perguntados sobre “Como foi para você realizar as atividades sem a presença dos 

seus colegas? Por quê?”, e as respostas indicaram que quatro alunos sinalizaram 

preferir as aulas sem os demais, para evitar muitas perguntas e colegas que 

atrapalham; ao passo que quatro alunos salientaram preferir a aula com a presença 

dos colegas, por ser possível desenvolver atividades juntos. Entre as oito respostas, 

foi possível observar as seguintes sentenças: “foi normal” (A1), “foi bom” (A3), “foi 

até mais tranquilo” (A4), “não gostei” (A5), “foi deprimido” (A6), “foi mais legal” (A7) e 

“foi bem difícil” (A8); sendo os resultados observados no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Presença física dos colegas 

A1 
Ah, foi normal mesmo, acho que melhor até, acho que porque não tem 
aquela “perguntaria”.  

A2 Com a presença dos meus colegas. 

A3 
Sem os meus amigos, foi bom sim sem os amigos né. Para os amigos não 
copie dos outros.   

A4 
Ah foi até mais tranquilo do que sem a presença do professor porque os 
amigos às vezes os colegas até atrapalha.  

A5 Não gostei.  

A6 Ai foi deprimido aí amigo não tem como ficar longe muito tempo. 
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A7 
Ah foi mais legal, falando a verdade porque eu não aguentava mais eles no 
meu pé.  

A8 
Ah foi bem difícil, porque quando a minha professora passa atividade do 
livro tem algumas coisas escrito para fala que tem que resolver com os 
amigos da sala a não dava para fazer, daí ela.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Mantendo o assunto da presença dos colegas na SRM, a próxima questão foi: 

“O que você prefere para realização das atividades da sala de recursos: Por quê?”. 

As opções eram se eles preferiam estar com os colegas presencialmente ou on-line, 

e, com base na análise das respostas foi possível perceber que cinco alunos 

preferiam a interação presencial, sob as alegações de terem com quem conversar, 

dar mais ânimo, ter interação social; outros três alunos disseram preferir on-line sem 

a presença dos colegas (Quadro 21). 

 

Quadro 21 - Preferência para a realização de atividades com os colegas 

A1 Eu gosto dos dois, mas eu prefiro on-line. 

A2 
Com a presença dos meus colegas, porque eu acho assim tema mais 
interação social como eu já tinha tido. 

A3 Com os amigos.  

A4 Sem a presença dos colegas (risadas). 

A5 Com os colegas, porque tem com quem conversar.   

A6 Ficar com os colegas (risadas) aí sei lá dá mais um ânimo não ficar sozinho.  

A7 Atividades sem os colegas... sem os colegas.  

A8 
Com os colegas, por causa que eu acho interessante porque você está com 
seus amigos que dá para discutir, fazer várias coisas.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando as aulas presenciais retornarem, é possível que o ensino híbrido – 

com o presencial e o on-line – torne-se uma realidade cada vez mais presente. 

Nesse sentido, os alunos foram perguntados: “Quando voltar as aulas presenciais 

você acha que tem algum recurso com tecnologia que o professor poderia utilizar 

com vocês? Qual? Por quê?”. Das oito respostas, foi possível observar que dois 

alunos indicaram o uso do computador; um destacou a possibilidade de o professor 

fazer vídeos para os alunos assistirem em casa; e três alunos disseram achar 

importante a continuidade; porém, não apresentaram repostas específicas; como 

observado no Quadro 22. Apenas um aluno considerou interessante manter o Meet 
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e o Classroom, ao passo que outro concordou com a substituição do quadro negro 

pela televisão, para que sejam projetados slides. 

 

Quadro 22 - Uso de tecnologias digitais pós-retorno 

A1 Olha eu acho tipo computadores para ajudar nas atividades.  

A2 É uma boa ideia se fosse como tarefa. 

A3 Eu acho... eu acho muito bom ter o Meet e o Classroom. 

A4 Olha, tanto faz na verdade eu gosto de mexer no computador.  

A5 Sim, porque vou aprender mais. 

A6 Seria tipo bom, invés do quadro negro ter uma TV. E aí ele passa os slides. 

A7 
Ah... eu acho que sim, porque eu acho melhor porque na escola tem pessoa 
que não fica quieta na sala. 

A8 
Aí você me pegou, é a gente na escola e daí se o professor filmar e deixar 
um vídeo dá para estudar em casa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A última pergunta feita aos alunos foi sobre a aprendizagem, com a seguinte 

questão: “Você aprende mais com atividade presencial ou on-line? Por quê?”. Entre 

as oito respostas reportadas, todos os alunos evidenciaram que presencialmente a 

aprendizagem é maior do que de maneira não presencial, sendo possível observar 

os resultados no Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Aprendizagem presencial ou on-line 

A1 Acho que mais nas presenciais, porque lá a gente só responde perguntas.   

A2 Acho, mas não tanto como eu aprendia antes.  

A3 Hum, eu aprendo mais com as atividades presenciais. 

A4 Presenciais com certeza porque é muito melhor para estudar.  

A5 Um pouco.  

A6 No presencial o professor fica mais... atenção né. 

A7 Presenciais, porque eu aprendo mais e porque eles explicam direito.  

A8 Olha realmente eu acho que não, porque a gente só responde às perguntas.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A análise das respostas do questionário realizado com os alunos permitiu 

perceber que as dificuldades apontadas pelos alunos diferem daquelas apontadas 

pelos pais. Um exemplo disso são as observações feitas pelos pais em relação ao 
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domínio técnico dos aparatos e das plataformas utilizadas. Esse tipo de 

apontamento não reflete as respostas dos alunos; visto que as dificuldades 

indicadas pelos alunos estão relacionadas diretamente às disciplinas e aos 

conteúdos em si; ressaltando que o que mais sentem sobre as aulas não presenciais 

é a falta que a explicação do professor e a possibilidade de tirar dúvidas de maneira 

imediata e a ausência de interação social. Mas, ao mesmo tempo que sentem falta 

da interação social com os colegas, alguns apontaram preferir as aulas presenciais, 

porém têm achado melhor assistir às aulas sem a presença física dos colegas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa e todas as experiências vivenciadas foram extremamente 

significativas, visto que, como pesquisadora e sujeito da pesquisa realizada nesse 

momento único e de muitas dúvidas, me reinventei. Assim como a maior parte dos pais, 

faço parte da geração que não domina totalmente as tecnologias e, nesse sentido, para 

auxiliar da melhor maneira possível os pais e os alunos, tive que buscar instrução e 

estudar muitos tutoriais. Para essa orientação, além de ter que aprender muitas coisas, 

foi necessário considerar as especificidades de cada um, visando ao processo de 

ensino e aprendizagem mais efetivo e produtivo, mesmo que remotamente. 

O período de pandemia e o ensino remoto realizado com os alunos das SRMs 

trouxeram um olhar diferente em relação aos estudantes e o domínio das tecnologias, 

levando em consideração que nem todos os alunos tinham conhecimentos técnicos e, 

dessa forma, não foram obtidos os resultados esperados, pois esses alunos 

apresentaram resistência ao processo de ensino e aprendizagem remoto. No entanto, 

a pesquisa iniciou-se em 2020 e, assim, vale ressaltar que hoje, aproximadamente um 

ano após o início da pesquisa, é possível perceber uma pequena mudança no 

comportamento dos pais e alunos acerca da realização das atividades por meio das 

tecnologias digitais. É plausível apontar que a resistência está menor e, 

provavelmente, se os questionários fossem aplicados hoje, as respostas seriam 

diferentes; ressaltando que os alunos estão em processo de aquisição dos hábitos 

digitais para o aprendizado. 

Diferentemente de outros estados, o Paraná abrange o atendimento para os 

alunos da SRMs de maneira organizada de acordo com os transtornos específicos e, 

nesse atendimento remoto, a participação de alunos com diferentes quadros se 

processa em outra lógica, sendo necessária uma adaptação maior. O problema 

suscitado no presente trabalho abordou as experiências realizadas com oito alunos da 

SRM que não costumavam incluir atividades on-line em ambiente de aprendizagem 

virtuais; porém, em face do atual momento de isolamento social e fechamento das 

escolas em virtude da pandemia do novo coronavírus, foi designado aos docentes o 

desenvolvimento de estratégias com atividades on-line por meio do “Google 

Classroom” para atendimento aos alunos. Essas determinações englobaram os 

alunos regulares, bem como os alunos da SRM, para que pudessem se manter em 

atividade com AEE.  
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Os resultados da pesquisa possibilitaram conhecer inicialmente os hábitos 

digitais dos alunos da SEM, por meio da ficha de interesse social. A análise indicou 

que, anterior ao atendimento remoto, os alunos tinham o hábito de acesso à internet 

para lazer, mas não para aquisição de conhecimento. Um dos pontos observados 

foram as alterações nos hábitos de acesso, ao se analisar a ficha de interesse social 

preenchida na matrícula e o questionário preenchido durante as atividades remotas.  

Outro aspecto relevante da pesquisa e que suscitou reflexões foi o Relato de 

experiência docente em relação ao atendimento remoto e o uso de outras 

tecnologias para auxiliar na realização das atividades com os alunos. A docente 

considera que a ferramenta utilizada era uma novidade para alunos e para 

professores. Em sua perspectiva o apoio da família é fundamental para a 

organização da atual rotina de estudos desses alunos, visto que muitos aspectos 

relacionados às aulas e às atividades não eram usuais e a cabe à família estimular 

esses alunos quanto à participação ativa durante as aulas remotas. Esse processo 

não foi fácil para a família, pois foi necessária uma adaptação e manutenção de uma 

rotina à qual não estava acostumada, além de ter que desenvolver um domínio 

quanto às ferramentas digitais. 

Outro ponto que permitiu obter informações e reflexões sobre a prática 

educativa na SRM ocorreu por meio do questionário aplicado aos pais e alunos. 

Por parte dos alunos, alguns gostaram do sistema on-line, mas preferem o 

retorno presencial, mesmo apontando que achavam interessante a manutenção de 

alguns aspectos, como o uso dos jogos, de materiais interativos, entre outros. A 

maioria dos pais, por sua vez, relatou apresentar dificuldades de lidar com a questão 

técnica; porém, por meio do contato constante com a professora, conseguiram 

suporte para os filhos. 

Por meio deste estudo, foi possível conhecer as percepções do docente e os 

hábitos digitais de alunos do AEE que estão em atendimento educacional on-line em 

virtude do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. 

Percebe-se que o uso do Google Classroom e de aplicativos para as aulas 

on-line é uma novidade, tanto para alunos como para professores. Embora os 

alunos apresentassem hábitos de acesso à internet e tecnologias, esses recursos 

não eram utilizados para a construção de conhecimento, mas sim, como lazer.  

Assim, é possível definir que o apoio familiar é importante nesse momento de 

mudanças e necessidades de novas rotinas, especialmente em relação à 
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organização e realização das atividades. Esse apoio da família é essencial para que 

esse processo educacional e de aprendizagem seja significativo, visto que não há a 

presença física do professor para apoio e execução das atividades. 

Tais ações repercutem até mesmo no convívio familiar e social do educando do 

AEE. Para que as ações acontecessem de maneira significativa, foi necessário 

realizar um trabalho colaborativo junto aos professores das disciplinas, especialmente 

português e matemática.  

Foi possível inferir que o apoio da família junto ao aluno e estabelecendo 

acesso ao docente com feedback imediato, por meio do WhatsApp, tornou possível a 

organização e realização exitosa da rotina de estudos para esses alunos, 

promovendo, assim, novos hábitos de estudos por meio das TIC. 

O presente trabalho não esgota em si o modo como foi abordado, mas abre, 

em especial neste período no qual são vivenciadas novas formas de uso de 

tecnologia para a aprendizagem, novos temas que instigam pesquisa, tais como: 

Qual a ferramenta mais utilizada pelos alunos em seu cotidiano? Estas ferramentas 

deveriam ser as utilizadas pelo docente? O Ensino remoto utilizado em situação 

emergencial aborda novas formas de aprender e ensinar na SRM?  

De modo geral, o atendimento remoto apresentou desafios tanto para a 

docente, quanto para os alunos e responsáveis. Uma experiência que, embora tenha 

ocorrido de modo inesperado, promoveu reflexões sobre a prática educativa, 

processos formativos, bem como sobre o uso de tecnologias digitais como inclusão 

social dos alunos com NEE. 

Embora meu percurso profissional seja no atendimento aos alunos com NEE, 

o atendimento remoto foi uma novidade e mapear como os alunos e familiares 

lidaram com essa nova realidade foi essencial para a melhoria das minhas práticas 

pedagógicas; as quais devem incluir os meios digitais. Esse momento configura-se 

pela necessidade de reaprendizagem, reinvenção e reorganização dos processos 

educacionais, revelando o espanto e o medo diante das mudanças impostas pela 

pandemia ao sistema educacional e a urgência de adaptação. 
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APÊNDICE A – FICHA DE INTERESSE SOCIAL APLICADA AOS ALUNOS 

 

1. Qual é o seu nome? Tem algum apelido? Como você prefere que te chamem? 

_________________________________________________________________ 

2. Quantos anos você tem? ___________________________________________ 

3. Qual a data do seu aniversário? ______________________________________  

4. Como é o nome do seu pai? Idade? Trabalho? __________________________  

5. Como é o nome de sua mãe? Idade? Trabalho? _________________________  

6. Você tem irmãos? Quantos? ________________________________________  

7. Onde você mora? ________________________________________________ 

8. O que você faz para se ocupar quando não está na escola? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

9. Qual teu esporte favorito? __________________________________________  

10. Quais são seus jogos preferidos? ___________________________________  

11. Que tipos de filmes e desenhos você gosta de assistir? Por quê? __________ 

_________________________________________________________________ 

12. Você gosta de música? (cantor, música)______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

13. Você costuma passear? Onde? _____________________________________ 

_________________________________________________________________  

14. Você faz uso de recursos tecnológicos (celular, computador)? ________ Onde? 

____________________________________________________________  

Em que sites costuma navegar? ______________________________________ 

15. Qual a sua comida preferida? ______________________________________  

16. O que é que você faz muito bem? ___________________________________ 

_________________________________________________________________  

17. Você ajuda em casa? Que tipo de ajuda? _____________________________  

18. Qual o nome de seu colégio e o ano que você frequenta? _________________  

19. Você gosta de estudar? Por quê? ___________________________________ 

_________________________________________________________________  

20. O que você mais gosta de fazer na escola e o que não gosta? ____________  

21. Tem amigos na escola? O que fazem juntos? __________________________ 

22. Qual é o nome do professor (a) de sua preferência? _____________________  
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23. Qual é a disciplina dele (a)? ________________________________________  

24. Qual a profissão que você pretende seguir? ___________________________  

25. Qual é seu maior desejo? __________________________________________  

26. Em sua opinião, o que o (mundo, país, estado, cidade, bairro) está precisando 

fazer para se tornar ainda melhor? 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS ALUNOS 

 

1. Quais são os meios de tecnologia digital que você utilizou para estudar na 

quarentena? 

 

2. Para responder as atividades no classroom, qual aparelho você mais utiliza? 

 

3. Na sua opinião as atividades que você fez online estavam: 

(   ) Fácil. 

(...) Difícil. 

(...) Nem fácil nem difícil.   

Por quê?____________________________________________________________ 

 

4. Você gostaria de continuar fazendo atividades online? Por quê? 

 

5. Você já tinha algum habito de utilizar recursos online? 

 

6. Quais plataformas, ou sites, você costumava utilizar? 

 

7. Sua experiência com recursos online te ajudou para a realização de atividades 

online com a sua professora da SRM? 

 

8. Qual atividade online você mais gostou de realizar no Google classroom? Por 

quê? 

 

9. Qual atividade online você não gostou de realizar Google classroom? Por quê? 

 

10. Você conseguiu responder as atividades sozinho? 

 

11. Quando precisava de ajuda qual pessoa da sua família que te ajudava? 

(   ) Mãe. 
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(   ) Pai. 

(   ) Tia/tio/irmã, irmão. 

(   ) Não tinha ninguém para me ajudar. 

(   ) Não precisei de ajuda. 

 

12. Como foi para você realizar as atividades sem a presença do seu professor? 

 

13. O que você prefere para realização das atividades da sala de recursos: 

(   ) Estar com o professor ao seu lado presencialmente. 

(   ) Estar com o professor online.  

Por quê? ____________________________________________________________ 

 

14. Ao retornar as aulas presenciais você gostaria que sua professora continuasse 

realizando atividades online? Por quê? 

 

15. Como foi para você realizar as atividades sem a presença dos seus colegas? 

Por quê? 

 

16. O que você prefere para realização das atividades da sala de recursos: 

(   ) Estar com o(s) meu(s) colega(s) ao meu lado presencialmente. 

(   ) Estar com o(s) meu(s) colega(s) online. 

Por quê? ____________________________________________________________ 

 

17. Quando voltar as aulas presenciais você acha que tem algum recurso com 

tecnologia que o professor poderia utiliza com vocês? Qual? Por quê? 

 

18. Você aprende mais com atividade presencial ou online? Por quê? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS RESPONSÁVEIS 

 
 

1. Você considera que seu filho está aprendendo por meio das atividades online? 

Por quê? 

 

2. Você acha que seu filho deve continuar tendo atividades online? Por quê? 

 

3. Você acha que algo deve ser modificado nas aulas para aprendizagem de seu 

filho? O que?  

 

4. Quando voltarmos as aulas presenciais você considera que atividades online 

devem fazer parte do trabalho de aprendizagem de seu filho? Por quê? 

 

5. O que gostaria de dizer sobre a experiência das atividades online realizadas 

com seu filho(a) neste período da pandemia? 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: “Reflexões de uma experiência com o uso da ferramenta 

Classroom para atendimento dos alunos na sala de recursos multifuncionais 

no período de isolamento social ocasionado pela pandemia Covid-19”. 

 

Prezado(a) Participante:  

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Reflexões de uma 

experiência com o uso da ferramenta Classroom para atendimento dos alunos 

na sala de recursos multifuncionais no período de isolamento social 

ocasionado pela pandemia Covid-19”, sob a orientação da professora Drª. Luciane 

Guimarães Batistella Bianchini, pesquisadora responsável. Informamos que este 

estudo se destina 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 analisar as percepções do docente, dos alunos da 

SRM e de seus pais (responsáveis) em relação à experiência de realizar atividades 

on-line durante o período de distanciamento do espaço físico da escola, do professor 

e dos colegas (SRM), oferecido no ensino fundamental I, em relação ao uso de 

tecnologias 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 

ficha de interesse social (alunos); (c) responder questionário (alunos e 

responsáveis). Os questionários são em formato de entrevista semiestruturada, com 

perguntas abertas e fechadas, que serão gravadas, sobre as percepções dos 

alunos, pais e docente acerca do uso do Classroom nas aulas remotas aplicadas 

aos alunos da SRM durante o isolamento social. 

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. 
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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. Informamos que você não pagará nem será 

remunerado por sua participação. 

O benefício esperado é conhecer as percepções dos alunos, responsáveis e 

docente sobre as aulas ministradas via Classroom durante o isolamento social aos 

alunos da SRM. 

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: alunos atendidos na SRM e matriculados na rede 

regular de ensino e seus responsáveis 

Critério de exclusão: não pertencentes a SRM. 

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: Daniela Von Stein, (043) 9 9998-0622, – e-mail 

danielavonstein@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 

 
________________________ 
Daniela Von Stein 
Aluna pesquisadora  


