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Educação especial. 

Resumo As políticas públicas educacionais brasileiras, especificamente as voltadas para Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), determinam que sejam oferecidos aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, serviços de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Este serviço tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar as barreiras e garantir uma 

participação mais efetiva dos alunos no ambiente escolar e social. Para a oferta do Atendimento 

Educacional Especializado foram implantadas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) e 

disponibilizados kits tecnológicos compostos por materiais didáticos, recursos de Tecnologia 

Assistiva (TA), mobiliários e equipamentos de informática. O professor que atua nestas salas 

necessita de uma formação especifica na área da Educação Especial e dentre as atribuições, deverá 

utilizar-se de diversos recursos pedagógicos, ensinar e usar a tecnologia assistiva, visando ao 

desenvolvimento do aluno, tanto no aspecto educacional como no social. Neste sentido, o presente 

estudo teve como objetivo identificar os conhecimentos dos professores, que atendem alunos público 

alvo da Educação Especial nas SRMs, quanto a utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta 

de apoio pedagógico. Participaram deste estudo 43 professores da rede municipal de educação, de um 

município do Estado do Paraná-Brasil. Para a coleta das informações a respeito do conhecimento dos 

professores utilizou-se de um questionário composto por 86 questões fechadas, ilustrado com figuras 

de TA específicas das áreas de deficiências visuais, físicas e auditivas. Os resultados foram 

apresentados por meio de tabelas com escores e analisados de forma quantitativa e qualitativa. 

Evidenciou-se que muitos recursos citados no questionário não eram de conhecimento das 

professoras, por não estarem disponível nas escolas públicas, mesmo com a implantação das SRMs e 

disponibilização de recursos tecnológicos. Por outro lado, alguns recursos estavam presentes, no 

entanto eram desconhecidos quanto ao seu manuseio, como exemplo: o software Boardmaker. As 

informações coletadas serviram para diagnosticar o conhecimento dos professores quanto aos 

recursos de TA, e fundamentaram o planejamento e elaboração de um curso de formação para os 

professores que atuavam nas Salas de Recursos Multifuncionais na Rede Municipal de Educação. Do 

ponto de vista da formação de professores, os dados apresentados neste estudo poderão servir para 



 

 

embasar as políticas públicas educacionais quanto ao planejamento de novos cursos nesta área de 

conhecimento. 
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