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Resumo A perspectiva educacional inclusiva decorre de todo um movimento pelo combate a 

desigualdade social. A política pública educacional brasileira recente evidencia a sala de recursos 

multifuncionais como principal suporte pedagógico ao processo de Inclusão Escolar. A partir do 

mapeamento traçado neste estudo podem-se subsidiar novas pesquisas indicando áreas pouco 

exploradas, promovendo avanços nos conhecimentos sobre a temática. O objetivo deste trabalho foi 

identificar a concepção e práticas correntes referentes às salas de recursos expressas pelo Ministério 

da Educação e Cultura em suas publicações. Para contextualização teórica utilizou-se a Educação 

Inclusiva e Tecnologia Assistiva. Foi realizada uma análise das publicações produzidas pelo 

Ministério da Educação e Cultura do Brasil na perspectiva da Educação Inclusiva no período de 2006 

a 2012. Como procedimento metodológico foram pesquisadas no site do Ministério da Educação e 

Cultura as publicações sobre o tema Educação Especial na perspectiva inclusiva, foi realizada uma 

busca pelo termo “sala de recursos”. Para a análise dos dados foi utilizado o software ATLAS-TI 7.0. 

Foram analisadas 43 publicações do Ministério da Educação e Cultura e foi encontrado o termo “sala 

de recursos” em 21 delas, totalizando 115 incidências. Foram definidas oito categorias de análise: 

“Acessibilidade, recursos e serviços de apoio”, “Altas habilidades/superdotação”, “Concepção, 

legislação e políticas de inclusão”, “Educação da pessoa com deficiência”, “Salas de recursos 

multifuncionais”, “Projeto Político Pedagógico e currículo”, “Prática pedagógica e relatos de 

experiências” e “Orientações técnicas” que foram expressas em tabelas. Os resultados indicam o 

aumento da incidência do termo “sala de recursos” nos documentos oficiais do Ministério da 

Educação e Cultura desde 2006 aos tempos atuais. Denota um caminhar efetivo em busca da educação 

inclusiva e abre caminho para novas pesquisas que reflitam e questionem sobre a prática pedagógica 

utilizada nestas salas, o estabelecimento de parcerias entre o professor da sala de recursos e do ensino 

comum e os recursos necessários para que se cumpra sua função na educação inclusiva. 
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