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Resumo A educação especial na perspectiva inclusiva visa atender com igualdade de condições, os 

alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, sujeitos da educação especial no Brasil.Nessa perspectiva, nos deparamos 

com a delimitação do seguinte problema: como acontece o processo de formação inicial e continuada 

dos professores que atendem a esses sujeitos nas escolas regulares do município de Domingos 

Martins-ES? O presente artigo tem por objetivo apresentar as políticas atuais de educação 

especial/inclusão escolar e (des)velar a formação continuada dos professores do Atendimento 

Educacional Especializado(AEE) no Espírito Santo, dialogando acerca dos seus dilemas para a 

construção de práticas educacionais da/para a educação inclusiva, a partir das vozes e olhares dos 

sujeitos da pesquisa: os professores. A metodologia utilizada foi: um estudo descritivo-exploratório, 

à luz da abordagem qualitativa, de inspiração fenomenológica existencial que tem como fundamento 

as práticas de formação continuada do professor, frente ao saber/fazer. Como procedimento de coleta 

de dados, utilizamos a entrevista livre, fazendo o uso do ambiente natural da escola. Adotamos como 

premissa, diferentes movimentos não-lineares, tais como: análise de documentos, entrevistas e grupos 

focais de professores. Com esse propósito, buscou-se fundamentá-lo teoricamente nas políticas de 

formação docente, nas legislações vigentes, dialogando com autores e pesquisadores que serviram de 

aporte para esta produção, tais como VICTOR (2006), GLAT (2006), BARRETO (2006), JESUS 

(2005; 2006) OLIVEIRA (2007) PRIETO(2008) e PINEL(2004). Como resultado, a presente 

pesquisa permitiu-nos uma imersão profunda nas realidades escolares do município de Domingos 

Martins-ES e nos mostrou através da observação sistemática, que grande tem sido a motivação e o 

envolvimento dos professores nesse processo formativo, mas ainda existe dificuldade e resistência 

por parte deles no trabalho com a educação inclusiva a perceber as suas necessidades; a flexibilizar a 

ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento; a avaliar continuamente a eficácia do processo 

educativo e a atuar em equipe, bem como, propor práticas educativas alternativas para as necessidades 

diagnosticadas, diminuindo assim o abismo entre acesso, qualidade e permanência dessas crianças 

especiais nas escolas regulares. Emerge também, dentre inúmeras outras direções, a dificuldade de 

oferecer um currículo flexível, adaptado as necessidades educacionais dos alunos.Os encontros de 

formação possibilitaram uma perspectiva propositiva, ou seja, as discussões realizadas nos/dos/com 



 

 

os professores ajudou-os a construir uma relação entre a produção de conhecimentos e a realidade 

cotidiana, resultando assim, na elaboração de novas ações políticas e efetivas de inclusão no 

município e no estado. 
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