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Resumo Este estudo teve como finalidade investigar o que dizem os professores de educação especial 

sobre as perspectivas na educação das crianças pequenas público-alvo da Educação Especial no 

município de Vila Velha - ES. A pesquisa realizada integra a proposta do Observatório Nacional de 

Educação Especial (ONEESP), que visa à realização de um estudo em âmbito nacional sobre as Salas 

de Recursos Multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de produção os estudos 

integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade 

brasileira. O processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no contexto escolar tem engendrado diferentes 

políticas e práticas educacionais na tentativa de garantir o acesso, permanência e aprendizagem para 

todos os alunos. Nesse percurso, o atendimento educacional especializado (AEE) tornou-se um direito 

previsto na legislação de modo a assegurar processos pedagógicos que contemplem as diferenças 

presentes no universo escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso de cunho 

sócio-cultural. Para tanto, fomos a uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) de Vila 

Velha/ES onde entrevistamos duas professoras de AEE, e a partir das suas falas desenvolvemos 

diálogos que nos ajudarão a compreender as concepções e práticas no que se refere ao AEE para a 

criança pequena. Observamos por meio da pesquisa que, há uma fragilidade da formação de 

professores, seja inicial ou continuada, mesmo num trabalho bem articulado, com disponibilidade de 

materiais, salas de recursos multifuncionais; sendo, portanto, necessário que as professoras saibam a 

forma de trabalho que tem sido desenvolvido por elas, e também as concepções que abarcam suas 

práticas docentes, para que com objetividade o atendimento educacional especializado aconteça de 

maneira que venha favorecer o desenvolvimento da criança pequena seja cognitivo, social, lúdico, 

motor, linguístico, afetivo, entre outros. 
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