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Resumo Esta comunicação apresenta  a Pesquisa Observatório Nacional da Educação Especial-Rede 

de Estudo  sobre as Salas de Recursos  Multifuncionais  das Escolas Comuns, que  hoje é composta 

por 22 estados e 203 pesquisadores brasileiros. A comunicação tem  como foco  a experiência do  

município de Cabedelo, um  município  pequeno portuário  localizado no Estado da Paraíba, região 

nordeste brasileira.  Tem como objetivo  analisar  a atuação da  equipe de gestores da Prefeitura  

Municipal  responsável  pelo  desenvolvimento e implantação da política de inclusão   por meio de  

ações que hoje  fundamentam  a inclusão de crianças, jovens e adultos  em Cabedelo. Para tanto, 

primeiro  é elaborada uma retrospectiva sobre a política de inclusão do estudante com deficiência  no 

Brasil  e seus  avanços e retrocessos  ao longo da década de 90 e dos anos 2000. A  seguir uma 

contextualização desses desenvolvimentos tendo como background a  política de Estado mínimo,  o 

´mínimo´  do governo Fernando Henrique Cardoso e as  implicações  para a educação das pessoas 

com deficiência. Após  caracterizado  este  período histórico, a política nacional de inclusão social de 

grupos vulneráveis do  Governo Lula é tratada e são apresentados os documentos oficiais publicados 

neste  década para assegurar os direitos das PcD à educação. A metodologia de pesquisa  colaborativa 

adotada neste estudo é abordada e explicitados os procedimentos do estudo  no âmbito das ações do 

Projeto ONEESP. A escolha pelo município de Cabedelo foi  feita considerando -se a necessidade de 

disseminação de experiências de sucesso na  implantação  de políticas públicas de inclusão, em um 

cenário em que os entraves para o  desenvolvimento do AEE são significativos, como os estudos 

realizados pelos pesquisadores do ONEESP entre 2011 e 2012 em inúmeros municípios e estados  

brasileiros já evidenciam.  Finalmente, apresento a experiência de Cabedelo, um  pequeno município 

portuário da região metropolitana da capital Paraibana. Nesta seção,  com base nos dados colhidos no 

campo e em documentos, são delineadas seis  dimensões que configuram a busca pelo  

desenvolvimento de um sistema educacional  cada vez mais inclusivo. Concluo com considerações 

finais. 
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