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Resumo O tema da educação inclusiva é complexo e se traduz em muitas questões que afligem o 

cotidiano dos educadores. Dentre as várias questões que surgem, algumas se referem à dificuldade 

em identificar dentre os alunos, aqueles que apresentam alguma necessidade especial, especialmente 

no que se refere aos alunos com deficiência no desenvolvimento intelectual. Esta problemática nos 

fez pensar nas seguintes questões: como eram identificados e quem identificava estes alunos? Quem 

determinava que precisassem de atendimento especializado? Em uma primeira aproximação a estas 

questões, o presente trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica que percorreu documentos 

oficiais, teve como objetivo identificar, ao longo do tempo, os responsáveis em avaliar os alunos com 

deficiência intelectual para serem atendidos em classes especiais e/ou sala de recursos no Estado de 

São Paulo. A contextualização histórica forneceu elementos para compreender o momento atual 

podendo contribuir para superar as dificuldades hoje vivenciadas nas escolas. Verificamos que os 

responsáveis em encaminhar os alunos para os serviços de apoio pedagógico especializado foi, 

durante certo tempo, o psicólogo. A avaliação diagnóstica dos alunos com deficiência intelectual era 

realizada por profissionais externos a escola cabendo ao professor da classe especial e mais tarde da 

sala de recursos ensinarem alunos que lhes eram encaminhados. Os professores que se formavam 

especialistas no atendimento a deficiência intelectual não eram responsáveis em identificar a 

deficiência em seus próprios alunos. Atualmente a responsabilidade de identificar dentre os alunos 

aqueles com deficiência intelectual é da equipe escolar composta pelos: diretor, professor 

coordenador, professor da sala comum, professor da sala de recursos de deficiência intelectual 

podendo contar com o professor coordenador de Educação Especial da Diretoria de Ensino e outros 

profissionais. A escola tem hoje a possibilidade de realizar os encaminhamentos pedagógicos que 

considerar necessários a qualquer aluno sem necessariamente depender de outros profissionais. Esta 

pesquisa trouxe desdobramentos que consideramos necessário investigar principalmente sobre como 

a avaliação de identificação da deficiência intelectual para atendimento nos serviços de apoio 

especializado esta acontecendo na pratica. Este estudo não se encerra aqui, inicia novas buscas. 
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