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Resumo O principal objetivo deste trabalho foi investigar como a sistematização do atendimento 

especializado e o uso do computador como recurso pedagógico podem potencializar a ação do 

professor no atendimento ofertado ao aluno com necessidades educacionais especiais na sala de 

recursos. O projeto de pesquisa foi definido tendo como base os resultados de um estudo anterior, 

realizado com professores de atendimento educacional especializado (SALOMÃO, 2011), que 

sinalizou para a necessidade de organizar o atendimento realizado em salas de recursos, bem como 

preparar o professor para utilizar o computador com intencionalidade pedagógica como forma de 

favorecer o processo de inclusão escolar do aluno com necessidades educacionais especiais nesse 

ambiente. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, que é apoiada em procedimentos cíclicos de 

reflexão e ação com o intuito de favorecer o processo de mudança. O estudo de caso que também 

envolve uma instância em ação complementou o percurso metodológico escolhido para a pesquisa. 

O estudo foi realizado em uma sala de recursos de uma escola pública localizada na zona central de 

Brasília, envolvendo uma professora de atendimento educacional especializado, uma professora de 

classe regular e um aluno com deficiência intelectual atendido pelas duas profissionais. A primeira 

ação de pesquisa se configurou na realização de uma avaliação pedagógica inicial do aluno para 

identificar suas reais necessidades. Com base na avaliação inicial foi realizado o planejamento para 

o aluno, com objetivos definidos em conjunto pelas duas professoras que o atendiam. As ações 

desenvolvidas na sala de recursos foram realizadas na perspectiva da reflexão-ação e incluíram a 

utilização do computador como recurso pedagógico em todos os atendimentos realizados. A 

observação participante, a entrevista semiestruturada e a dinâmica conversacional foram utilizadas 

como técnicas de coleta de dados. A transcrição das entrevistas, os documentos do aluno bem como 

os planejamentos realizados, tiveram seus conteúdos analisados e resultaram em quatro eixos de 

análise principais: o planejamento da prática pedagógica; o processo de registro e reflexão; a 

interlocução entre os professores e a utilização do computador como recurso pedagógico. Os 

resultados mostraram que a sistematização do trabalho, além de clarificar a função do professor que 

atua em sala de recursos, mostrou-se como uma forma efetiva de organizar e dar encadeamento ao 

trabalho. O foco nos objetivos traçados auxiliaram as professoras a buscarem melhores estratégias de 



 

 

atendimento ao aluno. A implementação de uma agenda de encontros quinzenais entre as professoras 

possibilitou um trabalho em parceria e proporcionou o acompanhamento da evolução do processo de 

aprendizagem do aluno incluído. A utilização do computador como recurso pedagógico favoreceu o 

processo de aprendizagem do aluno e apontou para a necessidade de investir na formação do professor 

que atua em sala de recursos para o uso da tecnologia. 
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