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Resumo Apesar do crescimento expressivo da produção científica da comunidade brasileira sobre 

inclusão escolar, o conhecimento que vem sendo produzido parece ter pouco impacto na definição 

dos caminhos que as políticas educacionais para a escolarização da população alvo da Educação 

Especial (crianças e jovens com deficiências, superdotação/altas habilidades e transtornos globais do 

desenvolvimento). Considerando a importância atual da articulação da produção científica em 

contextos de redes colaborativas de pesquisa, a presente proposta visa a apresentar o histórico de 

criação e desenvolvimento do Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp), a partir de 

2010, quando teve início o estudo inaugural proposto por 25 pesquisadores oriundos de 16 estados 

brasileiros (Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Paraíba), 

representantes de 22 universidades e de 18 programas de pós-graduação. A pesquisa “Estudo em rede 

nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas comuns”, tem como objetivo a 

avaliação em âmbito nacional do programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM), promovido pela Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão - 

SECADI/MEC, a qual desde 2005 vem apoiando a criação deste tipo de service para a oferta do 

chamado atendimento educacional especializado (AEE). A metodologia de trabalho envolve estudos 

locais em 37 municípios e envolve os pesquisadores e professores de salas de recursos que buscam 

produzir concomitantemente conhecimento e formação através de pesquisa colaborativa. Os 

resultados do projeto ao longo de dois anos foram: envolvimento de 203 pesquisadores; 217 

estudantes. Em relação à meta de disseminação do conhecimento destaca-se a produção vinculada 

que em 2013 resultou em 172 produtos (10 artigos, 24 capítulos em livros, 118 trabalhos em eventos, 

11 resumos expandidos e 9 resumos simples em anais de eventos científicos). Em relação à formação 

de pesquisadores o contexto do Oneesp viabilizou em 2013 , 47 supervisões e/ou orientações 

concluídas e 33 em andamento. Quanto a formação continuada de educadores para a educação básica 

destaca-se em 2013 a participação de 446 professores de salas de recursos multifuncionais de 11 

diferentes estados, nas atividades de investigação/formação típica da pesquisas colaborativa que 

puderem refletir criticamente sobre o atendimento educacional especializado que oferecem em suas 



 

 

salas de recursos. Discute-se a importância da experiência de produção e socialização de 

conhecimento em redes de pesquisa. 
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