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Resumo Este trabalho apresenta resultados de pesquisas sobre a política de educação especial com 

orientação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Objetiva discutir, 

especificamente, as configurações da oferta de formação continuada para os professores 

especializados da rede ensino paulistana e analisar alguns aspectos decorrentes desse processo, 

cotejando-os com as prerrogativas legais municipais e de âmbito nacional. As duas pesquisas cobrem 

o período de 2008 a 2013; são de natureza qualitativa e a segunda, em andamento, está apoiada na 

pesquisa-ação, pois foi decorrente da pesquisa anterior e partiu da solicitação de parceria de 

profissionais atuantes em centros de apoio especializado com a equipe de pesquisadores de 

universidade pública com a reivindicação de gerar dados que permitissem analisar efeitos de suas 

intervenções junto às escolas de sua circunscrição. As informações aqui apresentadas foram 

organizadas com base em fonte documental e de gravações de reuniões mensais feitas com os 

profissionais das equipes dos dois centros. As considerações preliminares apontaram que, até 2010, 

houve crescente investimento do poder público na oferta de diversas modalidades de formação 

continuada que permitissem atender ao disposto na legislação nacional e local. A partir de 2011, 

dados da segunda pesquisa, indicam que houve continuação no investimento e diversificação na 

configuração da oferta de cursos e outras ações de formação, sugerindo um esforço para fortalecer a 

formação continuada como estratégia prioritária na implantação da política de inclusão escolar. 

Todavia, avalia-se que em âmbito dos centros que participam da segunda pesquisa a precariedade de 

instrumentos de monitoramento e avaliação das ações, que permitissem acompanhar efeitos das 

ações, inviabilizam avaliar a sua validade no que tange às mudanças na educação escolar de alunos 

tidos como população-alvo da educação especial. Com isso, pretende-se contribuir com as discussões 

acerca da centralidade da formação continuada para as políticas de educação inclusiva no país, 

relativamente ao cenário internacional. 
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