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Resumo Em 2009, a política de Educação Especial previu a implementação das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) nas escolas públicas brasileiras. Todavia, considerando-se a dimensão do 

território nacional e a dificuldade de se reunir informações a respeito da organização, do 

funcionamento e da avaliação inerentes a esses espaços, foi estabelecido o Observatório Nacional de 

Educação Especial – ONEESP no qual 25 pesquisadores provenientes de 16 estados brasileiros, 

representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-graduação, propuseram-se a conduzir 

um estudo de campo, em rede nacional, por meio da realização de entrevistas, grupos focais e survey 

junto aos professores das SRMs e às equipes de gestores. 

Particularmente, o presente estudo reúne os dados preliminares das entrevistas realizadas com a 

equipe de gestores da Educação Especial de 37 municípios das cinco regiões brasileiras. A 

apresentação dos dados, no presente artigo, reporta os seguintes aspectos: a) Caracterização dos 

gestores entrevistados; b) Histórico da educação especial nos municípios segundo o relato dos 

gestores; c) Quadro legislativo dos municípios; d) Os serviços educacionais oferecidos à população 

alvo da educação especial; e) Identificação do alunado e encaminhamento aos serviços; f) Formação 

de professores especializados; g) Benefícios e dificuldades. Em modo preliminar, o estudo indica que 

a equipe de gestores e os professores das SRM apresentam diversidade em sua formação profissional 

e no tempo de atuação na rede municipal de ensino. 

Entendemos que tais fatores podem refletir diretamente sobre suas práticas, bem como sobre os 

conhecimentos específicos desses atores a respeito da Educação Especial, seja sobre o quadro 

legislativo, seja em relação à sua organização, estratégias de avaliação e funcionamento. A respeito 

dos serviços oferecidos nos municípios, os dados indicam que predomina a oferta das salas de recurso 

multifuncional (97% dos municípios), seguidas pela Escola Especial (62%) e pela oferta do Professor 

de Apoio (46%). Com relação à identificação e encaminhamento dos alunos que compõem o público 

alvo da Educação Especial, tal procedimento é realizado, majoritariamente, pelo professor da classe 

comum e/ou especialistas. Finalmente, foram identificados problemas e dificuldades com relação aos 

espaços, à falta de SRMs nas escolas rurais, ao envolvimento das famílias, à dificuldade de se 

implementar um plano de formação continuada e de se estabelecer uma rede efetiva com as secretarias 



 

 

do município. Espera-se que as evidências sejam indicadores de reflexão sobre a organização, o 

funcionamento, a formação, e as estratégias de identificação, encaminhamento e avaliação dos alunos 

com deficiência, altas habilidades e superdotação. 
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