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Resumo Pesquisar a situação e as demandas da Educação Especial no Espírito Santo vem se 

constituindo uma responsabilização do grupo de pesquisa “Educação Especial: formação de 

profissionais, práticas pedagógicas e políticas de inclusão escolar”, vinculado à linha de pesquisa 

Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do Programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Nestes movimentos, de março de 2011 a maio de 2012, 

desenvolvemos a pesquisa intitulada: Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões 

atravessadoras na relação instituição especializada e escola comum. O delineamento teórico-

metodológico constitui-se de uma pesquisa etnográfica com caráter descritivo-analítico. O trabalho 

de coleta de dados ocorreu pela via do estudo de documentos que explicitam a política educacional 

desenvolvida pela administração pública estatal; da aplicação de questionários às instituições 

especializadas em Educação Especial; da realização de grupos focais e de entrevistas coletivas 

semiestruturadas envolvendo diferentes sujeitos que atuam nas instituições especializadas em 

Educação Especial - coordenador pedagógico, docentes, profissionais da área clínica e da área de 

gestão de recursos financeiros, bem como familiares dos usuários dos serviços prestados por essas 

instituições. Do conjunto de dados sistematizados, neste texto, focalizamos aspectos que dizem 

respeito às tensões vividas na relação instituição especializada em Educação Especial, escola comum 

e famílias de pessoas em situação de deficiência. Das reflexões, observamos que embora no Estado 

do Espírito Santo tenhamos adotado uma Política de Educação na perspectiva da inclusão escolar, 

ainda temos muitos desafios a enfrentar para a garantia do atendimento às demandas da pessoa em 

situação de deficiência e, em alguns casos, aos seus familiares. Reiteramos a importância da atuação 

do Estado no oferecimento de serviços de saúde, transporte e educação à população. Destacamos que 

se chegamos ao patamar da precariedade no oferecimento desses serviços isso se deve, em grande 

medida, ao fato de serem disponibilizados sob uma lógica caritativa e solidária adotada na filantropia 

e legitimada nas políticas recentes. Vinculado a essa questão, acentuamos a necessidade de a 

administração pública adotar políticas que superem a lógica de Mercado que motiva a competição 

entre diferentes instituições sociais na aquisição de recursos públicos que subsidiem seu 



 

 

funcionamento. Os dados também nos permitem destacar que tensões específicas e muito 

diferenciadas são vividas na teia das relações que os pais estabelecem com os profissionais que lidam 

com seus filhos. Em muitas situações, a história produzida nessas relações, termina por legitimar as 

baixas expectativas quanto à educabilidade das pessoas em situação de deficiência, inclusive quando 

matriculadas no ensino comum. 
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