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Introdução 

Este texto apresenta a percepção de gestores educacionais em relação ao desafio de 

garantir visibilidade dos recursos destinados à educação especial no âmbito da rede de ensino 

do município de Vitoria, estado do Espírito Santo (ES). Desse modo, pretende-se contribuir 

com aprofundamento das discussões referentes ao financiamento da educação especial, no que 

tange ao seu controle e acompanhamento no âmbito dos recursos públicos educacionais. A 

educação especial como política pública pressupõe investimento financeiro por parte do Poder 

Público para garantir a sua concretização e oferecer serviços públicos voltados ao 

atendimento de pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades/superdotação, considerando que dentre esses sujeitos muitos necessitam de  

serviços educacionais e de outras áreas sociais e professores e outros profissionais 

especializados, materiais e equipamentos diferenciados para o acesso ao conhecimento 

escolar, dentre outros. 

Nas investigações na área de educação especial são pouco expressivas as produções e 

os debates que abordam o financiamento dessa modalidade de ensino no Brasil (BENATTI, 

2011; VIEGAS, 2014). Poucas pesquisas voltam-se ao estudo do financiamento da educação 

especial nos sistemas públicos de ensino. Ainda, esses autores ressaltam a pouca visibilidade 

dos dados referentes aos investimentos e gastos com essa modalidade de ensino nos balanços 

financeiros da educação. Cabe destacar que as mudanças oriundas do Decreto nº 7.611, de 17 

de novembro de 2011, que altera o Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 

2007), e dispõe sobre a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública 

que recebem atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2011, art. 9º-A), 

contribuíram para a ampliação do debate acerca da publicização dos dados sobre os recursos 

destinados educação especial, seu o controle e acompanhamento no âmbito dos sistemas 

educacionais. Nosso estudo estabeleceu-se nessa direção, na tentativa de discutir, a partir da 
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percepção dos gestores o desafio do controle e acompanhamento dos recursos da educação 

especial no município de Vitória/ES.  

 

Percursos metodológicos 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada uma entrevista coletiva, na tentativa de 

compreender alguns dados e obter algumas informações que não ficaram claras com a leitura 

dos documentos e dos balanços financeiros da Secretaria Municipal de Educação de Vitória 

(Seme-Vitória). Para realização da entrevista, elaboramos um roteiro semiestruturado com 

questões relativas aos dados educacionais, ao processo do planejamento orçamentário e aos 

dados de despesas da educação no município. No momento da entrevista, foi firmado o 

compromisso, por parte da pesquisadora, quanto à preservação das identidades. Foi elaborado 

ainda um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em que foi selada a autorização para a 

divulgação dos dados em trabalhos de caráter científico. Também utilizamos a gravação em 

áudio, visando à retomada fidedigna do conteúdo para a análise posterior. Para a organização, 

sistematização e análise dos dados, nos orientamos pela fundamentação referente à análise de 

conteúdo. Nessa direção, para análise das entrevistas, após a transcrição das gravações, 

buscamos realizar a leitura do material e identificar aspectos que se referiam ao 

acompanhamento e controle dos recursos públicos voltados à educação especial no município 

de Vitória/ES. 

                                    

Os gestores: dificuldades e possibilidades sobre o financiamento da educação especial 

A primeira dificuldade apontada pelos gestores refere-se à especificação das despesas 

da educação especial nos demonstrativos financeiros da Seme-Vitória. Nessa perspectiva, ao 

observamos os registros de despesas correntes, especificamente as despesas com pessoal, 

evidenciamos que os valores despendidos com os profissionais da educação especial não 

foram descritos, visto que o município não tinha uma classificação funcional para os 

profissionais que atuavam na educação especial. Esse custo estava contido no global da 

rubrica das etapas de ensino, uma vez que esses profissionais eram oriundos da educação 

infantil e/ou do ensino fundamental, como já mencionado. De acordo com a gestora: 

 

[...] uma das dificuldades que nós enfrentamos é exatamente 
por não ter separadamente [...] educação especial, educação de jovens 
e adultos [...] esse é o exercício que nós vamos ter que fazer, porque 
no nosso balanço isso está junto (SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO). 
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Assim, a subsecretária relata a dificuldade dos gestores com os dados financeiros 

referentes aos gastos de pessoal dos profissionais que atuam nessas modalidades de ensino, no 

âmbito do município, uma vez que esses dados estão agregados ao cômputo geral da educação 

infantil ou ensino fundamental, reiterando achados de outros estudos (VIEIRA, 2014)  que ao 

analisarem o financiamento da EJA evidenciaram que as despesas com essa modalidade 

estavam agregadas às das outras etapas de ensino, contribuindo para sua invisibilidade nas 

prestações de contas dos municípios. Esse fato se repete nos dados referentes às despesas de 

custeio, dirigidas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Em continuidade ao diálogo 

e as reflexões sobre a necessidade de garantir visibilidade às despesas destinadas à essa 

modalidade de ensino, nos registros do balanço financeiro da Seme-Vitória, os profissionais 

ressaltam os entraves da administração pública que dificultam esse processo: 

 

Gerente Administrativa: [...] vamos falar de adaptação do 

espaço físico, vamos dizer que, hipoteticamente, você até teria 

condições de separar, mas na verdade a educação especial funciona 

dentro de uma estrutura, já em funcionamento, dentro da educação, 

então quer dizer, imagina toda a manutenção que vai da limpeza, 

pessoal de serviço, tudo isso está embutido, e ela está lá dentro. É 

quase impossível [...]  

Subsecretária de Gestão: Você não consegue demonstrar! 

Gerente de Planejamento: Não! É muito difícil você conseguir 

dar visibilidade a isso. 

 

Nessa perspectiva, os gestores revelam os limites impostos pela estrutura da 

administração pública no que se refere à contabilização das despesas da educação, que 

impedem a visibilidade dos recursos aplicados nessa modalidade. Assim, mencionam as 

dificuldades de desagregar os dados de despesa da educação especial das outras etapas de 

ensino, na medida em que ela seria contemplada dentro do orçamento e/ou gastos da educação 

infantil e ensino fundamental no âmbito dos sistemas de ensino. Nesse sentido, essa 

constatação se articularia a uma concepção de educação inclusiva que entende que o aluno 

com deficiência é visto como mais um aluno da escola e/ou sistema, dessa maneira, também 

seria beneficiado em relação as melhorias desenvolvidas como um todo (VIEGAS, 2014). 

Nesse caso, não seria necessária uma especificação de despesa para essa modalidade na 

prestação de contas e/ou balanço financeiro. Contudo, essa ação pode impossibilitar a 
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necessidade de maior investimento nessa área e/ou invisibilizar os investimentos mais 

elevados em materiais e equipamentos utilizados por poucos alunos, que lhes possibilitam o 

acesso ao conhecimento escolar, como é o caso dos alunos com deficiência (VIEGAS, 2014).  

 

Possibilidades 

No decorrer do diálogo, no momento da entrevista coletiva, os gestores elencaram 

algumas possibilidades referentes a procedimentos que poderiam contribuir para o controle 

dos recursos da educação especial no âmbito do município, tendo em vista que os registros 

dessa modalidade de ensino, nos balanços financeiros da Seme-Vitória, eram realizados em 

outras etapas de ensino (educação infantil e ensino fundamental) e não havia nenhuma 

orientação normativa e/ou legal que indicasse a necessidade desse desmembramento. Nesse 

cenário, os gestores enfatizaram a importância e a necessidade de alterar a forma de registro 

desses dados nos demonstrativos de despesas da rede municipal de ensino de Vitória. Assim, 

indicaram como sugestão a especificação das despesas da educação especial no âmbito de 

cada etapa de ensino. Por exemplo, nas despesas da educação infantil seria necessário 

registrar o que corresponderia em específico à educação especial. O gestor entrevistado, ao 

analisar os dados de despesas de capital, da Seme-Vitória, organizados por etapa e 

modalidade de ensino, sugere:    

 

[...] ao invés de indicar o total de despesa de capital em educação 

especial, ela [a educação especial] deveria ter um campo dentro da educação 

infantil ou do ensino fundamental para esses custos, porque, olha só, se o 

mobiliário é específico você tem como saber [...] (GERENTE DE 

PLANEJAMENTO).  

 

De acordo com a fala do gestor, esse procedimento possibilitaria saber o que seria 

alocado na educação especial em cada etapa de ensino, garantindo, assim, a sua visibilidade 

no balanço financeiro municipal. Outra possibilidade seria melhorar, no processo de 

elaboração do planejamento orçamentário, a articulação do entre o PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a contabilidade pública, na 

tentativa de garantir a visibilidade e transparência dos recursos destinados à educação 

especial. Nas palavras de uma das entrevistadas: 

[...] a gente precisa melhorar isso. Como nós vamos melhorar isso? 

Tem que haver um casamento entre o como a gente elabora os programas no 
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PPA, ano a ano nos orçamentos, com a própria contabilidade pública [...] 

(SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO).  

 

Desse modo, a fala dessa profissional nos indica a importância dos recursos aplicados 

à educação, assim como todas as demais despesas do Poder Público, estarem previstos no 

planejamento orçamentário. Os gestores apontaram ainda a necessidade de eles 

desenvolverem estudos por escola para chegar a um custo aluno aproximado nessa 

modalidade de ensino, tendo satisfeitas as suas necessidades específicas e também a 

identificação de outros incrementos que atendam a essas especificidades. Outra sugestão seria 

a articulação entre os setores da secretaria municipal de educação, assim como o diálogo entre 

as secretarias municipais (Seme-Vitória, Secretaria Municipal de Fazenda e a da 

Administração), de modo a garantir a visibilidade dos gastos das etapas e modalidades no 

âmbito da educação básica, assim como produzir dados que permitam comparações de custos 

e de gastos intermunicípios brasileiros. Assim como, entender a importância das informações 

contábeis para a constituição de políticas públicas.  

 

Algumas considerações 

Ao discutirmos a percepção dos gestores da educação do município de Vitória/ES em 

relação aos recursos destinados à educação especial e o seu processo de controle, 

acompanhamento e transparência no âmbito das contas públicas do sistema municipal de 

educação, evidenciamos as dificuldades e possibilidades imbricadas nesse processo complexo 

de publicização e produção de dados, referentes aos recursos educacionais, que permitam 

projetar os recursos necessários à sua ampliação e aprimoramento na estrutura do Estado 

brasileiro.  

Esse percurso se inicia pela dificuldade de acesso aos dados, perpassa a compreensão 

da linguagem contábil e a sua forma de registro, bem como os procedimentos vinculados à 

publicização de informações acerca das verbas públicas destinadas à educação, no âmbito da 

estrutura da administração pública. Nesse sentido, os gestores apontaram as dificuldades que 

envolvem desde os procedimentos de especificação dos elementos de compra e de despesas da 

educação especial, a sua desagregação das outras etapas de ensino; bem como a sua 

configuração e articulação no planejamento orçamentário, na tentativa de garantir o controle e 

a transparência dos recursos destinados a essa modalidade de ensino. Cumpre destacar ainda 

que, no processo de diálogo e reflexão, que se desenvolveu no momento da entrevista 

coletiva, na Seme-Vitória, os gestores também apontaram possibilidades referentes ao 
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financiamento da educação especial que abrangeria mudanças na forma de registros das 

despesas no âmbito de cada etapa e modalidade de ensino; articulação com o planejamento 

orçamentário; desenvolvimento de estudo nas escolas; bem como articulação entre as 

secretarias envolvidas no processo de gestão de políticas públicas.  

Desse modo, os gestores apontaram ações que não se restringem a mudanças técnicas 

administrativas, mas alterações políticas que envolvem a configuração da gestão pública e 

seus procedimentos para a garantia de controle, acompanhamento e transparência dos recursos 

públicos voltados à educação especial. Considerando que a elaboração e implementação de 

políticas públicas pressupõem investimentos por parte do Estado na tentativa de assegurar 

direitos sociais conquistados pela população com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação, como a educação, no que tange ao acesso, a permanência e a 

qualidade de ensino nos sistemas educacionais brasileiros. Por fim, esse texto vislumbra a 

importância da continuidade de desenvolvimento de estudos sobre o financiamento da 

educação especial no intuito de contribuir com a constituição e/ou compreensão das políticas 

e ações voltadas à educação especial no Brasil. 
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