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Resumo A presente pesquisa teve por objeto de investigação o repasse de recursos públicos 

vinculados às esferas federal, estadual e municipal para as instituições públicas não estatais de 

educação especial do município de Campo Grande – Mato Grosso do Sul, entre 2001 e 2005, e 

permitiu um novo parâmetro para discutir o financiamento da educação especial. Esse objeto foi 

selecionado com o intuito de compreender a materialidade histórica que compõe o atendimento dos 

indivíduos com necessidades educacionais especiais nos dias atuais; e considerou o processo histórico 

de construção e desenvolvimento da Educação Especial no Brasil e o atual movimento a favor da 

Educação Inclusiva, que propõe a absorção pelo ensino regular da demanda de alunos, até agora, 

atendidos pelas instituições sem fins lucrativos na modalidade da educação especial. A metodologia 

da pesquisa envolveu a análise: 1) das políticas públicas da educação especial no Brasil tendo como 

referência o papel atual assumido pelo Estado; 2) das legislações e documentos que versam sobre a 

educação especial e o terceiro setor e em como se têm constituído as políticas públicas de educação 

especial; 3) dos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de 

Economia do Trabalho e Assistência Social (SETASS), da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SAS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), envolvidas com o repasse de recursos para as 

instituições analisadas. Desta análise resultou o ranking das 22 instituições existentes em Campo 

Grande em 2005, com os respectivos recursos públicos repassados e classificados por esferas de 

governo: a) municipal -subvenções sociais (Serviço de Ação Continuada, Fundo Municipal de 

Assistência Social e Fundo Municipal de Investimento Social) e o repasse vinculado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS); b) estadual - parcela estadual do Programa de Apoio ao Portador de 

Deficiência (PPD) e a cedência de professores para estas instituições; c) federal - Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência 

(Paed) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A análise do financiamento da educação 

especial permitiu avaliar, a partir do particular representado pela amostra escolhida, o movimento 

atual, não apenas de redefinição do papel do Estado, como do campo de atuação do Terceiro Setor e 

a intensificação do movimento de construção e fortalecimento das escolas inclusivas. 
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