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Resumo A educação especial na perspectiva da educação inclusiva foi assumida como política de 

educação especial no ano de 2008. Esta nova perspectiva propõe a matrícula no ensino comum com 

o atendimento educacional especializado ao público alvo da educação especial, ou seja, pessoas com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, que 

ocorre no contra turno escolar em salas de recursos multifuncionais, visando complementar ou 

suplementar a educação dessas pessoas. Esta investigação foi realizada em duas fases: levantamento 

com busca em resumos de pesquisas e busca dos trabalhos na íntegra. A primeira fase de levantamento 

teve como expressões exatas Atendimento Educacional Especializado e Atendimento Especializado 

Escolar e foi realizada no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES (www.capes.gov.br). A definição da busca por expressão exata decorreu do 

volume de trabalhos que não tratam do assunto e são arrolados quando não se define esse tipo de 

busca. O objetivo desta fase foi descrever a partir de categorias: ano, região, universidade, tipo de 

financiamento, dependência administrativa, área de conhecimento, entre outras informações 

necessárias para a identificação da relação da tese com o tema pesquisado. Após a realização deste 

levantamento partiu-se para a segunda fase com uma análise das pesquisas selecionadas para leitura 

na íntegra buscando sistematizar as temáticas, as bases teóricas, metodologias mapeando a relevância 

qualitativa dessas pesquisas para a consolidação de uma área de pesquisa. O total de resumos 

encontrados foi de 212, sendo 169 de mestrados, 41 de doutorado e 2 de cursos profissionalizantes, 

entre os anos de 1996 e 2012.Foram lidos na íntegra apenas 80 trabalhos, sendo 22 de doutorado, 56 

de mestrado e 2  profissionalizantes. Esse número resulta do processo de seleção de trabalhos que 

realmente discutissem a temática do atendimento educacional especializado, ademais vários dos 

trabalhos não foram encontrados na íntegra. 
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