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Resumo As políticas educacionais brasileiras vigentes, acompanhando tendências mundiais, 

preconizam a educação inclusiva. Um dos principais suportes para a implementação dessas políticas 

é o Atendimento Educacional Especializado-AEE, a ser desenvolvido, principalmente, nas salas de 

recursos multifuncionais-SRM. O projeto de pesquisa “Atendimento educacional especializado em 

salas de recurso multifuncionais nas escolas comuns no estado do Maranhão”, articulado ao projeto 

“Observatório nacional de educação especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos 

multifuncionais nas escolas comuns” visa avaliar o programa de implantação dessas salas da 

Secretaria de Educação Especial/MEC, em âmbito estadual. Neste trabalho pretendemos caracterizar 

o AEE oferecido nas SRM, na Rede Municipal de Ensino do município de Imperatriz – MA/Brasil, a 

partir dos resultados da pesquisa qualitativa e colaborativa com grupos focais. A temática em questão 

foi discutida com vinte professores de SRM divididos nos turnos matutino e vespertino. Como eixo 

condutor da técnica, foram trabalhadas dezesseis questões disparadoras, sendo que neste artigo, 

analisaremos os discursos elaborados a partir das questões sobre: função da escolarização e do AEE; 

tipos de alunos e objetivos do AEE. Os dados coletados foram categorizados e organizados em 

quadros em aproximação à análise de discurso e temática. Os dados são discutidos a partir da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), da 

Declaração de Salamanca (1994) e de autores que refletem sobre a Educação Inclusiva. O estudo 

evidenciou que: os professores entendem que a função da escolarização dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais-NEE é ensiná-los como se ensina às outras crianças; o maior número de alunos 

atendidos nas SRM é dos que possuem Deficiência Intelectual; os docentes são cientes de que os 

objetivos e as atividades desenvolvidas na SRM devem estar de acordo com as peculiaridades e 

singularidades de cada um; e que fatores internos e externos à escola interferem no atendimento dos 

alunos com NEE. Assim, concluímos que os professores evidenciaram esforço em compreender o 

trabalho que desenvolvem, mas também saberes práticos e teóricos a respeito deste atendimento. 
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