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Resumo Este estudo é parte constituinte de pesquisa em andamento sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), sendo analisados os discursos da 

política educacional brasileira a cerca do AEE e seus efeitos de sentido nas práticas escolares 

vivenciadas por estudantes deficientes visuais. Para a consecução dos objetivos, prescindiu-se da 

realização de estudo documental e bibliográfico. O corpus discursivo da análise compreende: a) Leis 

e diretrizes que tratam da educação da pessoa com deficiência, tendo como foco as políticas 

direcionadas às pessoas com deficiência visual; b) o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais. O estudo realizado permitiu considerar o panorama educacional brasileiro, para 

identificar a posição assumida pela legislação e suas respectivas influências. Assim, a emergência e 

consolidação da concepção e distribuição das SRM, como principal suporte educacional para 

estudantes com deficiência, dentro das escolas, constitui-se como parte de um contínuo legislativo 

subsidiário do discurso a favor da escolarização dessas pessoas, mas que, paradoxalmente, não conta 

com o devido apoio governamental para sua plena efetivação, em nível nacional. Tais discursos 

convivem com silenciamentos, ausências e indefinições que se modificaram ao longo da história, não 

efetivando um apoio sistemático na garantia da educação para as pessoas com deficiência. Este 

aspecto persistiu quando se priorizou a escolarização em instituições específicas e, mesmo 

posteriormente, quando se tornaram mais difundidas os conceitos de integração e inclusão escolar 

dessas pessoas. Como resultados preliminares, identificamos as indefinições, as lacunas, e as 

carências dos serviços de apoio recomendados: Atendimento itinerante; Sala de Apoio/ Sala Especial; 

Sala de Recursos, o que tem sido evidenciado também atualmente com o programa de Sala de 

Recursos Multifuncionais. Percebemos que o mesmo discurso que normatiza, define e delimita os 

sujeitos demonstra um ordenamento que desenha um cenário onde as estratégias para a subjetivação 

do regime de verdade da inclusão, presentes nos discursos oficiais, forjam práticas discursivas 

paradoxais, cotidianamente vivenciadas pelos estudantes cegos e com baixa visão, as quais tendem a 

manter a distinção destes estudantes por meio de ideias relacionadas à deficiência e à diferença. 
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