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Resumo O presente artigo visa analisar a concepção de professores de Educação Especial sobre a 

própria formação. Tais professores atuam no atendimento educacional especializado (AEE) no 

município de Vila Velha (ES). Essa discussão integra a pesquisa do subgrupo do Observatório 

Nacional de Educação Especial (ONEESP), no Estado do Espírito Santo, coordenado pela professora 

doutora Sonia Lopes Victor. Em âmbito nacional, a pesquisa do observatório propõe analisar as salas 

de recursos multifuncionais (SRM) nas escolas comuns, tendo como foco de produção os estudos 

integrados sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade 

brasileira. Como problemática de investigação, traçamos a seguinte discussão: como os professores 

de educação especial do município de Vila Velha têm pensado a própria formação? Tal formação 

atende a demanda do município? Nossas análises se sustentam na abordagem histórico-cultural, tendo 

Vygotsky como principal interlocutor. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de cunho colaborativo, caracterizada a partir de três encontros com professores e 

pesquisadores, no formato de grupos focais, sendo todos os encontros filmados. Os dados revelaram 

que o município tem se esforçado para dar suporte aos professores, porém, muitos desses professores 

consideram que a formação continuada deveria ser prioridade nas escolas. Sobre a análise da 

concepção trazida pelos professores investigados, observamos que, em muitos casos, a formação 

inicial foi ineficiente, corroborando com uma formação continuada em prejuízo. No entanto, esse 

grupo de docentes tem se esforçado para atender a demanda do município em questão. Consideramos 

de grande relevância o trabalho aqui apresentado, visto que contribui com a produção simultânea de 

conhecimento e formação, o que gera melhorias para a educação, alcançando, assim, a qualidade no 

atendimento ao aluno público-alvo da Educação Especial. 
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