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Resumo A presente pesquisa tem como principal objetivo identificar como se processam mudanças 

nas concepções e práticas dos professores participantes em ações de formação. O estudo centrou-se 

na ação de formação inserida no Programa de Formação Contínua de Professores em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), realizada na cidade de Fortaleza-CE (Brasil), nos anos de 2007 e 

2008. O suporte teórico do estudo possibilita aprofundar e discutir a formação contínua dos 

professores, o processo de formação dos professores na área de educação especial e o contexto da 

avaliação da formação. Apresentam-se perspectivas de diferentes autores em relação aos temas 

abordados, resultando, ao final, em um corpus de conhecimento produzido até ao momento atual. Do 

ponto de vista metodológico, o estudo estrutura-se na utilização de diferentes métodos de pesquisa, 

como a entrevista semiestruturada dos quinze formandos que frequentaram a ação de formação, a 

observação participante às aulas de duas das entrevistadas e da análise dos incidentes críticos relativos 

às mesmas duas professoras. O estudo revela, no discurso dos formandos, mudanças nas concepções 

e nos conhecimentos no que se refere à sua atuação no atendimento educacional especializado. A 

observação das aulas bem como a análise dos incidentes críticos mostram algumas contradições entre 

as mudanças conceituais apontadas pelos professores e os seus efeitos na prática docente das duas 

professoras. Os resultados mostram ainda que, apesar de uma apreciação favorável e positiva da 

formação, a prática dos professores dependem de outras variáveis nomeadamente dos contextos da 

ação educativa, como, por exemplo, as condições de trabalho, as normas orientadoras da organização 

do trabalho docente, a cultura da escola e da profissão, como, também, o comportamento, às 

características e respostas dos alunos frente as atividades propostas em aula. 
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