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Resumo Este artigo tem por objetivo discutir os diferentes processos de formação continuada de 

profissionais da Educação desencadeados a partir do Curso de Gestores Públicos de Educação 

Especial. Discute de modo singular, o caso do grupo de gestores-cursistas da Região Sul do Estado 

do Espírito Santo. O Curso de Formação de Gestores Públicos em Educação Especial foi 

desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo em parceria com a Secretaria de Estado da 

Educação – SEDU – no período de março a novembro de 2011. Envolveu 104 profissionais indicados 

pelas Superintendências Regionais e pelas Secretarias Municipais de Educação como gestores 

responsáveis pela coordenação da Educação Especial nas redes públicas de ensino capixabas. O curso 

teve carga horária de 200 horas (104 presenciais e 96 não presenciais). A perspectiva teórico-

metodológica assumida na formação foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica. Este texto analisa os 

projetos e planos de ação construídos pelos gestores durante as horas não-presenciais do curso. Para 

esse momento de construção dos projetos, organizamos grupos de estudos numa perspectiva 

colaborativo-reflexiva e crítica Buscamos mediar a constituição de redes de colaboração entre as 

superintendências e as secretarias municipais e, também, entre os próprios municípios, na elaboração 

dos planos de trabalho/projetos de intervenção. Desse modo, enfatizamos neste texto, os desdobramos 

das propostas de formação continuada instituídas pelos gestores em seus planos e projetos de 

intervenções, bem como os movimentos vividos na implementação dessas propostas. Observa-se que 

os gestores/cursistas propõem ações de formação continuada formação para os gestores das escolas e 

secretarias/SREs, para professores da Educação Especial/AEE e para os professores de sala comum. 

Vale destacar, a busca pela parceria nessas propostas. Muitas delas foram construídas de forma 

colaborativa entre os municípios e superintendências. As ações decorrentes do Curso de Gestores 

Públicos de Educação Especial estão em movimento. Na busca por implementar as propostas de 

formação continuada construídas durante do curso, os gestores buscam compreender as tensões 

vividas. Nesse movimento, os saberes já consolidados são colocados à prova, novos conhecimentos 

vão se constituindo e, por consequência, novas/outras ações vão sendo elaboradas sobre os processos 

de formação continuada dos profissionais da Educação. 
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