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Resumo O presente artigo tem por foco a formação dos profissionais que atuam na área pedagógica 

das Instituições Especializadas. Assim, temos por objetivo identificar a formação dos profissionais e 

conhecer o processo da formação continuada dos mesmos. O artigo é fruto da pesquisa “Políticas de 

Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição especial e escola 

comum” de natureza qualitativa e do tipo etnográfica, no intuito de se analisar e discutir as Políticas 

de Educação Especial no Espírito Santo, com foco para as questões atravessadoras na relação 

instituição especializada e escola comum. Apoiamos nas ideias de Bueno (1999) e Jesus; Alves (2011) 

para nos ajudar a pensar sobre a discussão acerca da formação inicial e continuada dos profissionais 

da Educação Especial. Observamos que embora as Instituições Especializadas surgissem com o 

intuito de oferecer atendimento clínico aos sujeitos atendidos, hoje se acrescentou uma proposta 

pedagógica ao seu atendimento, pois o número de profissionais da área educacional corresponde a 

um terço do quadro geral. Em assim sendo, podemos concluir que há uma intenção de afastamento 

do propósito inicial de sua criação. Concluímos que a formação inicial não é suficiente para habilitar 

o profissional a trabalhar com o público-alvo da Educação Especial. Desta forma, buscam o ingresso 

nos cursos de Pós-Graduação na tentativa de se profissionalizarem nesta área e na medida do possível 

promoverem formação em contexto. Mas até que ponto estas formações tem repercutido no saber-

fazer dos profissionais no intuito de que o aluno público-alvo da Educação Especial tenha um 

desempenho na aprendizagem na escola regular? 
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