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Resumo Alguns estudos desenvolvidos sobre a educação especial no Estado do Espírito Santo-Brasil 

(CASTRO et al., 1987; JESUS et al., 1992; JESUS et al., 1999; JESUS ET.al., 2012), apontam para 

a necessidade de discussões sistemáticas sobre as políticas públicas e a trajetória escolar dos alunos 

sujeitos dessa modalidade de educação. Os resultados desses estudos evidenciam fragilidades 

apresentadas pelos sistemas de ensino e pelos profissionais que respondem pela gestão da Educação 

Especial, tanto nos municípios capixabas, quanto nas Superintendências Regionais de Educação do 

Estado do Espírito Santo. Com o propósito de aprofundar esse debate, neste texto temos como 

objetivo refletir sobre as políticas públicas e suas implicações na trajetória escolar dos alunos sujeitos 

da educação especial matriculados nas escolas de Educação Básica do Estado do Espírito Santo. No 

aspecto metodológico do trabalho, fizemos um recorte temporal a partir da publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN nº 9394/96) para o estudo de documentos 

oficiais do Estado do Espírito Santo, relativos ao financiamento da educação especial, às parcerias 

entre o Estado e as instituições filantrópicas de caráter privado, e ao número de matrículas dos alunos 

atendidos pela educação especial. Os documentos oficiais estudados explicitaram os investimentos 

públicos destinados à área de educação especial numa perspectiva inclusiva, focalizando os aspectos 

concernentes à formação de professores e ao atendimento educacional especializado. Para as 

discussões teóricas, tomamos como referência a literatura sobre as políticas públicas em Educação 

Especial e os pressupostos de Norbert Elias sobre Sociologia Figuracional. Dos resultados 

encontrados nos documentos analisados, destacamos a ausência de um pronunciamento mais explícito 

acerca da constituição de políticas articuladas inter setorial e entre secretarias, no oferecimento de 

serviços qualificados às demandas das pessoas com deficiência, bem como a necessidade de um 

financiamento público em Educação Especial que amplie a atuação do Estado e qualifique as 

intervenções dos gestores públicos da Educação Especial. 
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