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Resumo Este texto tem por objetivo problematizar os processos de formação continuada de 

profissionais da Educação desencadeados pelos Gestores Públicos de Educação Especial no Estado 

do Espírito Santo/BR. Focaliza o mapeamento dos processos de continuidades e rupturas na gestão 

de Educação Especial nas secretarias municipais de educação e nas superintendências regionais de 

ensino após a realização do Curso de Gestores Públicos de Educação Especial (UFES-SEDU – 

2011/2012; bem como buscamos discutir com os profissionais e os atuais gestores de educação 

especial, o processo de re(construção) e de materialização das propostas de formação continuada 

construídas durante o curso. O estudo assume a pesquisa-ação colaborativo-crítica como perspectiva 

teórico-metodológica e utiliza, nesse momento da pesquisa, a estratégia dos grupos focais, os quais 

propiciaram um movimento de engajamento de seus participantes. 

Organizamos encontros por regiões administrativas, jurisdicionadas às Superintendências Regionais 

de Educação (SRE): Região Central ( Cariacica, Vila Velha e Carapina) e Região Sul (Guaçui, Afonso 

Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim). Os gestores falam de dificuldades em lidar com a formação dos 

gestores das escolas; contratação de recursos humanos; e aceitação dos alunos da Educação Especial 

por parte dos profissionais de algumas escolas. Ressaltam que, na medida em que planejam e 

sistematizam movimentos de formação continuada, na escola, estão constituindo sua própria 

formação. Promovem formação e se auto-formam simultaneamente. 

Destacam, ainda, a rede de colaboração entre municípios e superintendência, principalmente pela via 

de reuniões de planejamento, análise e apresentação para as redes de ensino. Essa colaboração, que 

se inicia com os grupos reflexivos-colaborativos. Assim, enfatizam o sentido em que a constituição 

de grupos reflexivos-colaborativos, em processos de formação continuada de gestores públicos de 

Educação Especial, pode ser promissora na construção de políticas públicas de inclusão escolar, em 

uma perspectiva conjunta e colaborativa. Assim, numa perspectiva da reflexão-ação-reflexão, a 

dinâmica do próprio grupo busca possibilitar o desencadeamento de ideias coletivas, propiciando uma 

rede de interações mais aprofundadas que possam sustentar os momentos posteriores da pesquisa. A 



 

 

pesquisa-ação, na perspectiva assumida, tem como pressuposto teórico-epistemológico o diálogo e a 

negociação do problema investigado. 
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