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Resumo O presente trabalho discute sobre a maneira como a educação especial se apresenta em 

propostas curriculares para a educação infantil de municípios de diferentes estados brasileiros. Com 

a promulgação da Lei nº 9.394/96, a educação infantil foi instituída como a primeira etapa da 

educação básica, devendo atender às crianças de zero a cinco anos; a partir de então muitas ações têm 

sido desenvolvidas pelo Ministério da Educação de forma propiciar a organização e o funcionamento 

desse nível de ensino, que está, majoritariamente, sob a responsabilidade dos municípios. No bojo 

desse processo, encontram-se questões, como: o financiamento e o atendimento à demanda; as 

condições de infra-estrutura, a proposta curricular e a formação dos profissionais. Como parte dos 

desafios a serem enfrentados pela educação infantil, encontra-se também a adequação das propostas 

curriculares para atender às necessidades educativas de crianças com algum tipo de comprometimento 

no desenvolvimento. Dessa forma, este texto busca identificar e analisar como Secretarias de 

Educação de dez municípios brasileiros que têm em comum o fato de serem capitais de estados da 

federação, incorporam em suas propostas curriculares para a educação infantil as orientações da 

Política Nacional para Educação Especial. Para isso, foram analisadas propostas ou orientações 

curriculares de dez municípios brasileiros, produzidas entre os períodos 2006 a 2011. O estudo 

apontou, entre outros aspectos, que algumas propostas curriculares fazem menções esporádicas e 

pontuais à prática educativa dirigida a crianças que são o público alvo da educação especial. Entre as 

propostas que abordam a educação especial de forma mais consistente, destacam-se aspectos, como: 

informações sobre a legislação; recomendações sobre a acessibilidade e a prática educativa e relatos 

de experiências de educadores. Pode-se constatar que, de modo geral, a educação especial compõe 

essas propostas curriculares ainda de forma pontual, como mais um de seus itens e não de maneira 

integrada e articulada aos demais componentes dessas propostas, o que pode interferir na maneira 

como os profissionais desenvolvem o trabalho educativo, quando tomam esses documentos como 

referência. 
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