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Resumo O debate sobre a inclusão tem estado presente no panorama educacional brasileiro. Em 2008, 

foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Este 

documento definiu o público-alvo da educação especial e permitiu, também, um melhor delineamento 

das diretrizes nacionais para a educação especial, pois promoveu a redução da diversificação das 

políticas dos estados federativos com vistas a garantir políticas públicas coincidentes em âmbito 

nacional. Além disso, destacou o Atendimento Educacional Especializado (AEE), apontando 

diferentes aspectos, entre eles a indicação de que a inclusão escolar tem início na educação infantil, 

onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento 

global. Nesse sentido, este estudo tem como propósito conduzir uma investigação da educação 

especial na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, visando à realização de 

estudos sobre os processos de inclusão e o atendimento educacional especializado nas salas de 

recursos multifuncionais (SRM) de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. Iniciamos esta investigação tentando compreender como está 

acontecendo o AEE realizado nas SRM para as crianças de até seis anos de idade. Para tanto, 

realizamos análise de narrativas de professores de educação especial que atendem esses sujeitos nas 

SRM em cinco municípios da região metropolitana do Estado do Espírito Santo, os quais participaram 

de 11 encontros no modelo de grupos focais, promovidos pelo Observatório Nacional de Educação 

Especial, onde foram discutidos três eixos temáticos, a saber: formação de professores, avaliação e 

AEE. A abordagem histórico-cultural e os estudos sobre a sociologia da infância foram os aportes 

teórico-metodológicos para esta investigação. As análises das narrativas de professores de educação 

especial sugeriram a necessidade de articulação entre a educação especial e a educação infantil e os 

estudos sobre a criança e sua infância a fim de construir propostas pedagógicas que sirvam de apoio 

à educabilidade dos diferentes sujeitos da educação especial no AEE oferecido à criança de até seis 

anos de idade na SRM e no contexto da sala de aula comum. 
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