
 
OS BASTIDORES DE QUEM PRATICA AS ASSERTIVAS 

LEGAIS EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: A 
EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA 
Marcia Torres Neri Soares1 

 
  

Eixo Temático 11: Educação e Inclusão Social 

RESUMO 

Em meio as assertivas legais que têm sido construídas para a inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o 
governo federal por meio do Ministério da Educação (MEC) tem garantido a esse público, o 
atendimento educacional especializado em turno oposto ao da escolarização. Da prerrogativa 
legal implementada em um país com vasta extensão territorial como o caso brasileiro, 
podemos depreender as especificidades de cada município no desenvolvimento de suas ações. 
Dessa forma, o presente trabalho objetiva apresentar as práticas construídas por professores 
que atuam em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no município de Feira de 
Santana/BA, tendo como objeto de estudo a diversidade de deficiências atendidas e o 
entendimento requerido para essa atuação no âmbito da formação docente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Especializado – Políticas Públicas – 
Formação Docente  
 
ABSTRACT 

Amid the legal assertions that have been built for the inclusion of people with disabilities, 
pervasive developmental disorders and high ability / gifted, the federal government through 
the Ministry of Education (MEC) has secured the specialized educational services in the 
opposite shift schooling. The legal prerogative implemented in a country with vast territory as 
the Brazilian case, we can infer the specifics of each municipality in the development of their 
actions. Thus, this study presents the practices constructed by teachers who work in rooms 
Resources Multifunction (SRM) in the municipality of Feira de Santana / BA, with the object 
of study the diversity of disabilities served and understanding required for this action under of 
teacher education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 O tema concernente a inclusão de pessoas com deficiência tem sido insistentemente 

debatido no cenário educacional brasileiro (CARVALHO, 2004; FERREIRA, 2006; 
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MARTINS, 2006; GLAT, 2007; MANTOAN; PRIETO, 2006; PADILHA, 2004), por serem 

conhecidas as dificuldades atuais em promover condições políticas, econômicas, culturais e 

educacionais de atendimento a todos os estudantes em classes comuns de ensino. Nesse 

sentido, a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) e altas habilidades/superdotação tal como preceitua a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), possui campo de estudo 

próprio e necessita de políticas públicas específicas para o atendimento as suas necessidades. 

Embora seja significativo o aprofundamento teórico sobre políticas públicas de 

inclusão de pessoas com deficiência (MAZZOTTA, 1995; CURY, 2002; ARELARO, 2003; 

SILVA e VIZIM, 2003; GARCIA, 2006; LAPLANE, 2006; PRIETO, 2006), ainda é 

recorrente a necessidade em intensificarmos políticas públicas específicas para o atendimento 

às necessidades de estudantes que em seu cotidiano, não conseguem acompanhar ou ter 

acesso aos conteúdos curriculares. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar resultados da pesquisa monográfica 

intitulada “SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: DA LEGISLAÇÃO ÀS 

PRÁTICAS CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA”2. Por meio 

dos dados analisados e aqui apresentados esperamos compartilhar as práticas construídas por 

professores que atuam em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no município de Feira 

de Santana/BA, a fim de caracterizar a diversidade de atendimentos requerida para essa 

atuação.  

Dessa forma, para efeito de organização deste texto na primeira seção apresentamos 

um breve panorama POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL, levando 

em consideração os mecanismos neoliberais na configuração destas. Discutimos ainda o AEE 

e as concepções docentes para a atuação em SRM. Na segunda seção intitulada ENTRE O 

PRESCRITO E O VIVIDO: O QUE DIZEM AS PRÁTICAS CONSTRUÍDAS? 

apresentamos nosso itinerário de pesquisa através da análise dos principais dados levantados.  

Através do estudo podemos depreender particularidades da implementação de uma 

política pública em nosso município, bem como contribuir ao importante debate sobre 

inclusão de pessoas com deficiência no contexto educacional brasileiro. Esperamos que sua 

socialização favoreça a atuação de diferentes professores que em suas práticas concretizam o 

desafio de atender as especificidades de estudantes com deficiência apoiando esses últimos 

em sua inclusão educacional. 
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1 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL 

 

Neste texto reconhecemos a grande participação do Estado na consecução de políticas 

públicas, afinal é do Estado a responsabilidade “quanto à implementação e manutenção [das 

políticas públicas] a partir de um processo de tomada de decisões que envolve órgãos 

públicos, diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada” 

(HÖFLING, 2001, p. 31). 

Com essa consideração inicial tomamos por base o entendimento de que qualquer 

análise de uma política pública não pode ser tomada de maneira reducionista ou simplista, 

pois compreendê-la implica em atentar para os fatores macro que incidem sobre sua 

formulação, a exemplo da influência de organismos multilaterais e os caminhos trilhados 

desde a sua formulação até a sua implementação. Assim é importante nos atentarmos para as 

políticas de formação continuada vigentes no Brasil. 

 Podemos afirmar que a formação continuada de professores foi tema importante para a 

construção do aporte teórico do estudo monográfico que embasou o presente texto. Ao nos 

propormos analisar as práticas construídas por professores das Salas de Recursos 

Multifuncionais no município de Feira de Santana no que se refere às especificidades 

demandadas pela função que lhes é exigida em contato com diferentes estudantes e 

necessidades, coube-nos a discussão sobre as condições macro para investimento em sua 

própria formação e suas implicações para sua atuação. 

 Para tanto, é preciso destacar que “a formação de professores é entendida como um 

continuum, como algo que deve ser empreendido ao longo da vida, sem que se estabeleça a 

previsão de um estágio final” (MARTINS, 2009, p. 153) e portanto, não pode se configurar 

como momentos estanques ou desarticulados da formação contínua. 

Também consideramos necessário reconhecer as dificuldades na organização de uma 

política de formação docente no Brasil, afinal 

 
A necessidade de uma política global de formação e valorização dos 
profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária 
formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salários e 
carreira, com a concepção sócio-histórica do educador a orientá-la faz parte 
das utopias e do ideário de todos os educadores e das lutas pela educação 
pública nos últimos 30 anos (FREITAS, 2007, p.143).  

 

Com base na afirmação entendemos que a formação de professores apresenta 

implicações e necessidades na conjuntura macro econômica, política e social de um país e que 
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não podem ser consideradas fora das condições emanadas por esta conjuntura. Além disso, a 

conquista de condições necessárias para a implementação de uma política de formação e 

valorização profissional, ainda não foi assegurada no ideário educacional brasileiro. 

Nesse sentido, o aligeiramento da formação inicial dos professores que atuam na 

educação básica é característica do Estado, regulador de ações, não garantidor de condições 

de trabalho para os professores que em suas largas trajetórias sentem-se despreparados para 

lidar com os desafios resultantes de suas práticas (FREITAS, 2007). 

 

O processo de degradação da educação e do ensino, as condições de vida e 
produção da existência de nossos educadores na escola pública – professores 
e técnicos administrativos – e de nossas crianças e jovens e as mazelas das 
condições materiais de infra-estrutura e funcionamento da instituição 
educativa são condições que restringem as formas mais avançadas de 
construção e produção de conhecimento, bem como produzem as formas 
atuais de exclusão da maioria de nossas crianças do acesso ao 
conhecimento e do processo de formação omnilateral almejado (FREITAS, 
2007, p. 144. Grifos nossos). 
 
 

 A enfática afirmação da autora permite-nos depreender que o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas condizentes com o respeito às diferenças ainda não encontrou espaço 

favorável para sua concretização, acrescidas dos desafios que se sobrepõem a essas práticas, a 

exemplo das dificuldades históricas em atender a todos no desenvolvimento de suas funções. 

 Nessa conjuntura, qualquer análise suscitada por este estudo necessita compreender as 

questões de fundo que alicerçam as políticas de formação docente no Brasil e o importante 

entendimento de que os professores não podem ser responsabilizados pelo (in) sucesso de 

suas práticas e que estas só podem ser consideradas no contexto das políticas públicas. 

Ao reconhecermos essa importância, a seguir apresentamos as especificidades do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) tendo como fio condutor da discussão as 

contribuições teóricas sobre a formação de professores. 

 

1.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: O QUE FAZER PARA 
ATENDER A TODOS? 

 
 

Desde a promulgação da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1998) e 

posteriormente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 (BRASIL, 1996), os 

fundamentos da educação inclusiva têm sido assegurados como premissa adotada no Brasil 

em âmbito nacional e internacional, quando da participação na Declaração de Salamanca 
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sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 

(UNESCO, 1994) e mais recentemente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU, 2008). 

Como já dissemos, o documento mais atual no âmbito educacional brasileiro no que 

tange a inclusão de pessoas com deficiência é a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que dentre suas prerrogativas tem por 

objetivo assegurar 

 
a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de 
ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 
transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 
especializado; formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008. Grifos 
nossos). 
 
 

Dessa forma, o AEE a ser implementado em Sala de Recursos Multifuncionais  tem 

por garantia no artigo 2 da Resolução nº 4 de 02 de outubro de 20093 a “função complementar 

ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” (BRASIL, 2009). 

Em todo o país, SRM são implementadas e começam a caracterizar uma nova 

realidade no atendimento as necessidades de alunos que em sua aprendizagem encontram 

dificuldades de acesso ao conteúdo, planejamento, avaliação e formas organizativas de 

aprendizagem. 

Nessa perspectiva o AEE pode se constituir uma rica possibilidade de garantir não 

apenas o acesso às classes comuns de ensino, mas as condições para a permanência e acesso 

ao currículo, por alunos anteriormente excluídos do processo educativo. 

Apesar de ser uma regulamentação relativamente nova, no campo acadêmico 

brasileiro já nota-se um número significativo de trabalhos (SILVA, 2008; BOROWSKY, 

2010; BÜRKLE, 2010; JÚNIOR, 2010; ROCHA, 2009) que em diferentes formas de abordar 

o AEE valorizam e problematizam o trabalho desenvolvido em SRM. 
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Nos trabalhos citados chama-nos a atenção os dados indicadores de que a interferência 

da gestão escolar no trabalho realizado por professores de SRM acaba por dificultar sua 

atuação, quando na delimitação de suas ações. Essa interferência traduz-se no volume de 

número de alunos encaminhados para receberem o AEE que não se definem como público 

alvo da educação especial, mas que obedecem as determinações dos gestores das escolas em 

que estão localizadas essas Salas (JÚNIOR, 2010). Os resultados do estudo que subsidiam o 

presente texto indicam as dificuldades de implementação da regulamentação federal no 

âmbito dos municípios, algo que como vimos na primeira seção, necessita de merecido 

destaque na realização de pesquisas e implementação de práticas verdadeiramente inclusivas. 

Também são incentivadores as conclusões de estudos que demarcam o fato de que os 

professores “que atuam nas Salas de Recursos são imprescindíveis para o acolhimento do 

aluno especial na escola, realização das adaptações curriculares, bem como para o 

estabelecimento de um trabalho colaborativo com o professor de classe comum” (BÜRKLE, 

2010, p. 121). 

Entretanto, o caráter multifuncional da SRM parece ser objeto de estudo ainda carente 

de pesquisas, embora esta multifuncionalidade seja facilmente relacionada a atuação do 

professor. Em nosso levantamento, localizamos indícios da necessidade em aprofundarmos 

investigações nesta área como podemos identificar no resultado do estudo apresentado 

abaixo: 

 

Apesar das Salas de Recursos analisadas não serem denominadas de 
―multifuncionais, atendem a alunos com diferentes deficiências ou 
transtorno global de desenvolvimento ao mesmo tempo. Esta configuração 
requer do professor uma gama de conhecimentos e competências 
diferenciadas que ele não possui, e um conjunto de recursos materiais que 
ainda não foi enviado para as escolas. Solicita-se que ―o professor seja 
multifuncional, porém não existem recursos para que esta proposta se 
viabilize (BÜRKLE, 2010, p. 122). 
 
 

Dessa última afirmação e do desejo que nutrimos como participante do órgão gestor4 

do processo educacional inclusivo no município de Feira de Santana – BA lançamo-nos ao 

desafio de adentrar as práticas construídas nas SRM deste município. A seguir apresentamos 

os principais resultados da pesquisa realizada. 

 

2 ENTRE O PRESCRITO E O VIVIDO: O QUE DIZEM AS PRÁTICAS 
CONSTRUÍDAS? 
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 No desenvolvimento da pesquisa aqui compartilhada foi possível identificar aspectos 

importantes das práticas construídas por professores que atuam em Salas de Recursos 

Multifuncionais do município de Feira de Santana – BA.  Para tanto, caracterizamos a forma 

como uma determinação governamental é incorporada no âmbito deste município. Embora, a 

pesquisa adotada de cunho qualitativo apresente o recorte realizado em Feira de Santana, 

como já pontuamos, acreditamos que os achados do estudo possam contribuir para a 

proposição de novas pesquisas e análises na área do AEE. 

 A pergunta que norteou a pesquisa doravante apresentada foi: A prática desenvolvida 

pelos professores de 13 Salas de Recursos Multifuncionais do município de Feira de Santana 

tem correspondido ao caráter multidisciplinar de atendimento as diversas deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, exigido pela 

funcionalidade destas Salas? 

Para tanto, dentro da abordagem de pesquisa qualitativa (STRAUSS, CORBIN, 2008), 

utilizamos a metodologia de pesquisa estudo de caso (YIN, 2005) como forma de assegurar o 

máximo de dados e o mínimo de interferência da pesquisadora, uma vez que, ao mesmo 

tempo, exerço função na secretaria de educação e analiso questões que dizem respeito a 

atuação deste setor. A metodologia estudo de caso ofereceu também elementos importantes, 

porque permitiu uma análise cuidadosa sobre a unidade de estudo “caráter 

multidisciplinar”da SRM. 

Como instrumento de pesquisa, aplicamos questionários com 13 professores que 

atuam em SRM. A esses professores foi submetido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Tendo delimitado este universo de pesquisa, é importante salientar que, segundo 

informações da Seduc o município de Feira de Santana dispõe hoje de 23 SRM. Dessa forma, 

o contingente atingido por esta pesquisa, 13 professores que atuam em 13 destas SRM  

representa 55% do total de SRM  analisadas, o que se constitui em uma amostra significativa. 

 A fim de garantir o anonimato dos informantes, criamos nomes fictícios para as 

Escolas em que estão alocadas as SRM. Quanto ao nome dos professores, estes não foram 

solicitados na identificação do questionário, sendo previamente garantido seu sigilo. 

Dos professores pesquisados, apenas 02 dividem o trabalho realizado em SRM com 

outro professor, aspecto que corrobora para que o grande contingente lide diariamente com 

várias deficiências em seu espectro de atuação. Nesse estudo consideramos que as condições 
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em que trabalham os professores não são específicas da educação especial e, portanto, só 

podem ser entendidas na gama de discussões sobre a formação docente no Brasil. Também 

são oportunas as constatações de que não temos respostas, outrossim um longo caminho a 

trilhar, afinal “A formação do professor será sempre uma auto-interrogação porque as 

possibilidades nunca se esgotam. O professor nunca estará acabado, nunca dominará 

plenamente seu percurso. E por isso a formação nos coloca em confronto com nós mesmos 

[...]” (VALADARES, 2008, p. 199). 

Ainda no que tange as informações gerais do professor de SRM, segundo os dados 

coletados é bastante diversificado o público atendido. Dos professores investigados, 12 

atendem a mais do que um tipo de deficiência. Apenas um professor declarou atender apenas 

a deficiência intelectual, sendo o número total de alunos atendidos por este professor de 21 

alunos. Chama-nos atenção o professor da Escola Baraúnas que, com exceção de altas 

habilidades/superdotação, atende a todas as deficiências. 

Quando questionados sobre as principais dificuldades no desenvolvimento de sua 

prática, identificamos que é expressivo o contingente de professores que consideram como 

maiores dificuldades no campo de atuação O atendimento a toda e qualquer deficiência e a 

Falta de apoio multidisciplinar para proceder encaminhamentos. Dos 13 professores, 12 

indicam estes como os principais aspectos que interferem negativamente em sua atuação. 

Em consonância com o que balizamos neste estudo, entendemos que outros fatores 

podem relacionar-se as respostas dos professores. Assim, ainda neste eixo definido como 

atuação na SRM, questionamos ao professor sobre os mecanismos utilizados pela Seduc no 

acompanhamento e avaliação da prática desenvolvida, por entender a importância em 

considerar fatores que interferem na sua atuação. Conforme informações, observamos alguns 

aspectos importantes. Dos 09 professores que sinalizaram a realização de visitas 07 destacam 

que no ano em que realizamos a pesquisa, 2011, estas não foram realizadas. Três professores 

afirmam não haver acompanhamento e quase a totalidade dos professores, o número de 10, 

informam que o acompanhamento é feito, tão somente através da entrega de relatórios a 

Seduc e apenas um professor informa a realização de encontros mensais. 

Com relação aos pontos favoráveis, os itens apresentados foram os mesmos elencados 

como pontos negativos, pois na tentativa de não conduzir a pesquisa de maneira tendenciosa, 

consideramos que os pontos contemplados como negativos, poderiam ser interpretados como 

conquistas já garantidas por estes professores.  
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Diante dos dados apresentados, convém destacar que a Articulação com a escola 

comum em que o aluno encontra-se matriculado, já aparece como aspecto favorável ao 

trabalho desenvolvido por 09 professores. 07 professores informam a Aceitação da escola 

como segundo aspecto já conquistado no trabalho realizado no AEE. 01 professor, o da SRM 

da Escola Cidade Nova informa que as parcerias firmadas com a sociedade organizada é 

ponto já consolidado no âmbito de sua atuação e 02 professores já sinalizam a participação 

familiar como aspecto positivo já consolidado. 

Os aspectos favoráveis indicados pelos professores incidem sobre a necessidade em 

intensificar ações que apóiem o desenvolvimento de suas práticas, além de iluminar 

resultados significativos, afinal a articulação com a escola comum e a decorrente aceitação, 

representam grande avanço visto que no trabalho inicial destes professores eram constantes as 

queixas sobre a falta de apoio e entendimento dos profissionais da escola sobre o trabalho 

desenvolvido em SRM.  

No nosso entendimento os outros aspectos, não indicados pelos professores e, 

portanto, considerados pontos frágeis no cerne de sua atuação podem e devem ser 

acompanhados pela Seduc a fim de favorecer condições apropriadas para o desenvolvimento 

de suas práticas. 

Ainda quanto a atuação, a última pergunta do questionário “Para você o atendimento a 

todo e qualquer tipo de deficiência por um mesmo profissional do AEE é eficaz?” , quase a 

totalidade dos professores, 12, indicou a impossibilidade do atendimento a todas deficiências. 

Apenas 01 professor, o que trabalha a menos tempo em SRM considera esse atendimento 

eficaz. Quanto às justificativas, elencamos algumas que parecem definir as dificuldades que 

os professores enfrentam dada a complexidade de suas ações: 

 

“Para cada deficiência há uma extensa área de estudo e dentro 
da mesma deficiência há variações, pois cada sujeito é um ser 
único que tem sua própria história” (Professor da SRM Ipuaçu)  
 
“Cada deficiência é uma demanda de estudos e adaptação de 
materiais específicos que um funcionário sozinho não dá conta” 
(Professor da SRM Baraúnas)  
 
“É impossível estudar todas as especificidades” (Professor da 
SRM George Américo) 
 

Diante dos relatos que caracterizam os bastidores da prática destes professores 

percebemos que uma proposta valiosa como o acompanhamento a estudantes com deficiência, 
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TGD e altas habilidades/superdotação necessita de avaliação contínua a fim de oportunizar 

condições para que os professores que atuam diretamente com suas necessidades possam 

dinamizar as estratégias e melhor atender as especificidades demandadas por sua atuação. 

Os professores denotam o compromisso com a proposta governamental, contudo 

apresentam as dificuldades sentidas por atuarem com as diversas deficiências. Registram a 

complexidade no trato das diferentes áreas e destacam a profundidade de algumas delas como 

a surdez que implica no aprendizado de uma nova língua, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras); a variedade de síndromes; as particularidades da deficiência intelectual maior 

contingente atendido, entre outros. 

Dos dados coletados depreendemos que embora a proposta seja aplicada 

uniformemente em todo o país, como já destacamos no escopo teórico deste estudo, cada 

município implementa as ações a partir de suas condições locais/nacionais. O conteúdo dos 

cursos de atendimento educacional especializado oferecidos pelo MEC em parceria com 

universidades de todo o Brasil, indicam o conhecimento de todas as deficiências, o que 

implica na formação generalista dos profissionais que atuam nas SRM. No caso do município 

de Feira de Santana, estas ações se encaminham para o atendimento multidisciplinar, o que 

representa inúmeras dificuldades, já que os professores atendem a um número considerável de 

alunos, cada um com especificidades que exigem estudos e aprofundamentos de toda ordem.  

Há que se considerar também que estes professores atuam em condições de trabalho, 

dentre elas a baixa remuneração, falta de infra-estrutura que possibilite a utilização da 

internet, salas de ampla circulação por demais profissionais da escola, utilização dos recursos 

por outros professores, que não correspondem às condições necessárias para sua atuação. 

Dos dados levantados, consideramos que há uma aceitação por parte das escolas e dos 

professores sobre a eficácia do AEE, contudo as variáveis analisadas indicam a necessidade 

de uma reorganização destes espaços de atuação a fim de não sobrecarregar o professor da 

SRM e ainda garantir condições de trabalho que em última instância, redimensionem-se sobre 

a qualidade e a inclusão de estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades em classes 

comuns de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Reconhecer as variáveis de uma política que se operacionaliza num dado contexto 

social, econômico e cultural, não é uma tarefa fácil, pois como vimos, esta operacionalização 

se circunscreve no âmbito local e global, e por isso necessita de cuidadosa e criteriosa análise.  

Acreditamos que nenhum dos dados considerados pode descaracterizar a iniciativa 

governamental em oferecer condições para inclusão de estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino. Os professores que atuam em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), 

admitem a importância do AEE como forma de aproximação e potencialização da 

aprendizagem dos estudantes com deficiência e de suporte aos professores de classes comuns 

de ensino que tanto necessitam ser apoiados em suas práticas. 

Dessa forma, consideramos que o trabalho aqui realizado não se delimita no espaço 

circunscrito pela educação especial ou pela inclusão de estudantes com deficiência em escolas 

regulares. Os dados analisados e nossas dificuldades em atender a todos nos espaços escolares 

revelam emblemáticas situações que se cristalizaram em nossos sistemas de ensino como, a 

evasão, repetência, defasagem idade série, homogeneização, e que são anteriores a chegada 

destes alunos. 

Se retomarmos a pergunta de pesquisa do trabalho monográfico desenvolvido “A 

prática desenvolvida pelos professores de 13 Salas de Recursos Multifuncionais do município 

de Feira de Santana tem correspondido ao caráter multidisciplinar de atendimento as diversas 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

exigido pela funcionalidade destas Salas?”, responderemos a guisa de (in) conclusão que 

apesar dos notáveis avanços, necessitamos da revisão e adequação desta funcionalidade no 

município investigado. 

Para tanto, apoiamo-nos no entendimento de que sendo os seres humanos únicos, 

ainda que possuam a mesma deficiência, cada pessoa necessita de intervenções diferenciadas 

(PADILHA, 2004), o que subjaz estudos aprofundados e a existência de uma equipe 

multidisciplinar de que o município ainda não dispõe, para melhor atendimento às 

especificidades de diferentes alunos. 

Nesse sentido, há que se investir na avaliação de propostas governamentais, a fim de 

considerar as dificuldades que os municípios enfrentam durante a sua implementação. 

Acreditamos que esta avaliação deve convergir para o acompanhamento das políticas de 

formação inicial e continuada a fim de não responsabilizar o professor por sua atuação, antes 

considerá-la no âmbito das políticas públicas como veementemente intentamos defender nesse 

estudo. 
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Por ora parece-nos oportuna a indicação de que os professores contem com a 

participação de outro profissional na SRM em que atua, pois a medida pode ajudar a atenuar 

as dificuldades sentidas na atuação com diferentes deficiências além de possibilitar a troca de 

informações sobre os alunos atendidos. Também consideramos a importância de que órgãos 

governamentais responsáveis pela implementação dos mecanismos legais acerca da inclusão 

de pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação em casses comuns de 

ensino, ofereçam o devido acompanhamento aos professores das SRM, sobretudo 

intensifiquem as ações de formação continuada. 

Das análises depreendidas neste trabalho, reiteramos a importância do AEE e 

indicamos a necessidade de aprofundamento teórico e prático nas instâncias acadêmicas e em 

fóruns de discussão, tal como ocorre em eventos realizados em todo o país, a fim de 

possibilitar condições para melhoria da prática de professores de SRM e classes comuns de 

ensino e assim efetivamente proporcionar condições para a inclusão educacional de estudantes 

com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, como bem defendemos no presente 

estudo.  
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