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“Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe 

troca, experiências, interações sociais, 

aprendizagens, um sem-fim de relações. Ter acesso 

ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta 

a singularidade da sua história e sobretudo o modo 

singular como age, reage e interage com os seus 

contextos. Um percurso de vida é assim um percurso 

de formação, no sentido de que é um processo de 

formação”. 

 

(Maria da Conceição Moita – Em Vidas de 

Professores, 1995). 



 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de compreender como o campo da formação continuada 

tem se constituído (ou não) na realidade dos professores de Educação Física que atuam na rede 

municipal da cidade de São João Del Rei – MG. Para tanto, partiu-se do seguinte problema de 

pesquisa: como a formação continuada em Educação Física Escolar tem se constituído e é 

significada pelos professores dessa área que atuam na rede Municipal da cidade de São 

João Del Rei-MG? Atualmente a rede municipal de São João Del Rei-MG conta com 8 

professores de Educação Física que atuam nos segmentos do Ensino Fundamental I e II, em 8 

escolas da zona urbana do município. Contudo, participam desta pesquisa 6 professores de 

Educação Física que atuam em 7 instituições, tendo em vista que duas professoras que atuam 

em uma mesma escola manifestaram dificuldades em participar do estudo em função da 

pandemia decorrente da Covid-19. A pesquisa assenta-se em uma abordagem qualitativa 

(BOGDAN; BIKLEIN, 1994; DEMO, 1998; CHIZZOTTI, 2003; YIN, 2016). No processo de 

análise dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2016), que tem o 

objetivo de compreender os significados contidos nas mensagens comunicativas, nesse caso em 

específico contidos nas entrevistas com os professores de Educação Física. Emergiram da 

pesquisa três categorias temáticas denominadas: “Fatores de Desvio ou de Motivação para a 

Formação Continuada”; “A Formação Continuada Praticada: Os Seus Limites, Materialidade e 

Contexto” e “Demandas e Limites das Ações Formativas”. Esta pesquisa evidenciou que a 

família, especialmente os filhos, e a indisciplina dos alunos são aspectos que influenciam no 

desvio formativo desses professores. Enquanto responsável por promover formações aos 

professores da rede municipal de Educação, constatou-se que a SME cumpre essa função. 

Contudo, tais formações possuem contornos de imposição e não têm atendido as demandas 

suscitadas pelos professores. Com efeito, para superar tais demandas, os professores têm 

investido em formações via plataformas digitais de informação e comunicação, especialmente 

através das comunidades de aprendizagem virtual. Ainda em relação a utilização das 

plataformas de informação e comunicação para a formação continuada de professores, também 

foi possível identificar que os professores têm estabelecido relações com a Mídia-Educação. 

Também se verificou que as políticas de formação para professores, através dos Programas 

Residência Pedagógica e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que são 

Programas de incentivo e valorização do magistério, também são formações significativas para 

os professores de Educação Física. Em se tratando das demandas formativas suscitadas pelos 

professores, observou-se que a inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de Educação 

Física escolar e a mobilização didática pelos professores foram as questões mais efervescentes. 

Já em relação às limitações em torno das formações que os professores participaram, eles 

destacam a ausência de recursos ofertados pela escola para o desenvolvimento das aulas e a 

ausência de trocas de experiências com os pares. Os professores destacaram que a escola e a 

universidade são fundamentais para o processo de formação continuada. Além disto, também 

sugeriram que os módulos formativos escolares fossem utilizados como espaço de formação 

para os professores. Ao se referirem às expectativas para este trabalho, os professores indicam 

como desdobramento a realização de um curso de formação continuada, mostrando interesse 

na participação. 

 

Palavras-Chave: Formação Continuada; Professores de Educação Física; Educação Física 

escolar. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand how the field of continuing education has been constituted (or 

not) in the reality of Physical Education teachers who work in the municipal network of São 

João Del Rei - MG. To do so, we started from the following research problem: how the continual 

education in School Physical Education has been constituted? How is it signified by teachers 

of this area who work in the Municipal network of the city of São João Del Rei-MG? Currently, 

the municipal network of São João Del Rei-MG has 8 Physical Education teachers who work 

in the segments of Fundamental Education I and II, in 8 schools in the urban area of the city. 

However, six Physical Education teachers who work in seven institutions are participating in 

this research, considering that two teachers who work in the same school expressed difficulties 

in participating in the study due to the pandemic resulting from Covid-19. The research is based 

on a qualitative approach (BOGDAN; BIKLEIN, 1994; DEMO, 1998; CHIZZOTTI, 2003; 

YIN, 2016). In the process of data analysis, it was used the Content Analysis proposed by 

Bardin (2016), which aims to understand the meanings contained in the communicative 

messages, in this specific case contained in the interviews with the Physical Education teachers. 

Three thematic categories emerged from the research named: "Deviation or Motivation Factors 

for Continuing Education"; "The Practiced Continuing Education: Its Limits, Materiality and 

Context" and "Demands and Limits of Formative Actions". This research evidenced that the 

family, especially the children in it, and the students' indiscipline are aspects that influence in 

the formative deviation of these teachers.  As responsible for promoting trainings to teachers of 

the municipal education network, it was found that the SME fulfils this function. However, such 

trainings have imposition contours and have not met the demands raised by teachers. Indeed, 

to overcome such demands, teachers have invested in training via digital platforms of 

information and communication, especially through virtual learning communities. Still in 

relation to the use of information and communication platforms for continuing education of 

teachers, it was also possible to identify those teachers have established relationships with the 

Media-Education. It was also found that the training policies for teachers, through the 

Pedagogical Residency Program and the Institutional Program of Scholarship Initiation to 

Teaching, which are incentive programs and appreciation of the teaching profession, are also 

significant formations for Physical Education teachers. Regarding the formative demands raised 

by teachers, it was observed that the inclusion of people with disabilities in school Physical 

Education classes and the didactic mobilization by teachers were the most effervescent issues. 

Regarding the limitations around the trainings that professors participated, they highlight the 

lack of resources offered by the school for the development of classes and the absence of 

exchange of experiences with peers. The teachers highlighted the fact that the school and the 

university are fundamental to the continuous education process. Furthermore, they also 

suggested that the school training modules should be used as a training space for teachers. When 

referring to the expectations for this work, the teachers indicated the realization of a continuous 

education course as an outcome, showing interest in participating. 

 

Keywords: Continuous Education; Physical Education Teachers; School Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A presente pesquisa tem a pretensão de compreender como o campo da formação 

continuada tem se constituído (ou não) na realidade dos professores de Educação Física que 

atuam na rede municipal da cidade de São João Del-Rei – MG. Para tanto, é importante pontuar 

como este tema – formação continuada – tem se apresentado na literatura científica de forma 

mais ampla e na literatura específica da Educação Física. 

Atualmente, observa-se um conjunto de dispositivos legais educacionais responsáveis 

por conformarem políticas de formação, como: A) a LDB 9394/96 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019), 

que dispõem sobre a responsabilidade dos sistemas de ensino da União, dos Estados e 

Municípios valorizarem a profissão docente; B) a Base Nacional Comum para a formação 

inicial, que institui as aprendizagens e as habilidades profissionais necessárias aos professores 

(BRASIL, 2019); C) e a meta 16 do Plano Nacional de Educação (PNE), que dispõe sobre a 

formação de cinquenta por cento dos professores que atuam na educação básica até o final da 

vigência do PNE, além de garantir formação continuada a todas as áreas de atuação, a depender 

de suas necessidades e demandas (BRASIL, 2014). Contudo, ainda que esses documentos 

abarquem os direitos e os deveres do conjunto docente, no que tange à formação continuada 

especificamente, existe uma distorção com relação ao que se tem constituído em termos 

práticos.  

Essa contradição relaciona-se principalmente à dimensão político-econômica do Estado 

que, para garantir a regulação das ações humanas e das instituições, controla as políticas de 

ação que incidirão sobre elas, verticalmente. As políticas públicas educacionais são um bom 

exemplo disso. As instâncias governamentais direcionam programas formativos para os 

professores com o discurso de que é importante formá-los para lhes dar melhores condições de 

desenvolverem suas práticas, supondo que, por consequência, haverá melhora na qualidade do 

ensino. No entanto, tais programas muitas vezes não se preocupam com a realidade 

experienciada pelos professores, tendo em vista as suas necessidades e as das escolas, como 

pode ser verificado nas palavras de Ribas (2000, p. 40): 

 

O desvio torna-se evidente diante da falta de uma política de formação de professores 

e de práticas não ajustadas à preparação necessária nos vários momentos em que ela 

ocorre. Tais práticas refletem um desconhecimento da situação do trabalho docente e 

uma interferência orientada para fins outros que não os definidos pelas necessidades 

profissionais e/ou do ensino. 
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Nesse sentido, pressupomos que justamente a ausência da abertura das instâncias 

governamentais para o diálogo com os professores sobre seus processos formativos é que parece 

contradizer o discurso anteriormente assumido por elas. Ora, se é um desejo o fortalecimento 

das práticas educativas através da formação contínua, dever-se-ia ouvir atentamente o 

posicionamento do conjunto docente quanto às complexidades que rodeiam a realidade que 

experienciam, analisando criticamente suas demandas para que, sempre que possível, fossem 

projetadas com eles formações que atendam a eles próprios, as escolas em que atuam e as 

demandas educacionais da sociedade. 

Demailly (1995) destaca, entre outros modelos formativos, o chamado modelo escolar, 

como aquele organizado por um poder denominado legítimo, que estabelece as ações educativas 

entre os professores-formadores com os professores-formandos (DEMAILLY, 1995). Pautado 

nele, a Federação, os Estados e os Municípios1. 

Por terem um custo inferior quando comparadas aos programas que podem durar por 

anos, gerando grandes custos, essas formações baseiam-se em grande parte em modalidades de 

curta duração, através de palestras, oficinas, workshops e seminários que não atendem as 

demandas suscitadas pelos professores. Isso ocorre em função, principalmente, de os 

professores-formandos serem impedidos de participarem da construção dos projetos formativos 

que lhes atenderão, os quais são definidos exteriormente, como bem destaca Demailly (1995). 

Por outro lado, quando os programas fazem parte da realidade formativa dos professores 

e se constituem de um significado que condizem com as suas expectativas, podem findar-se 

durante o processo, em função das trocas dos representantes de governo. Essa tendência pode 

traduzir a formação docente, na verdade, em políticas descontinuadas, conforme verificado em 

um estudo com professores de Educação Física que atuavam na rede municipal de Vitória – ES 

(LOUREIRO; CAPARROZ, 2011). Apesar disso, é importante ressaltar que para além dos 

processos formativos instituídos pelos governos, os professores também possuem certa 

autonomia para buscarem outros modos de formarem-se, sejam através de cursos de curta 

duração ou através dos Programas de Pós-Graduação em nível lato sensu ou stricto sensu, 

mesmo que as condições de trabalho, salário e tempo não sejam favoráveis para darem 

continuidade às suas formações.  

 
1 Demailly utiliza as expressões professores-formadores e professores-formandos para designar as funções dos 

professores no processo de formação continuada. Para ver mais: DEMAILLY, Lise Chantraine. Modelos de 

formação contínua e estratégias de mudança. In: NÓVOA António. Os professores e a sua formação. 2ª edição. 

Lisboa: Dom Quixote. 1995. 
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No campo da Educação Física, observa-se a preocupação dos pesquisadores em 

investirem esforços investigativos sobre o referido tema. Os pesquisadores desse campo têm 

desenvolvido pesquisas sobre a formação continuada através de diversos enfoques teórico-

metodológicos, dentre os quais, em algum momento da pesquisa, ofertam cursos de formação 

para professores de Educação Física para contribuírem com as suas práticas de ensino, 

envolvendo os conteúdos curriculares. Diante dessas ofertas, os pesquisadores têm como 

objetivo identificar os significados que os professores atribuem a estas formações, como pode 

ser verificado nos trabalhos de Ehrenberg e Ayoub (2020), Gemente e Matthiesen (2017), 

Oliveira (2013) e Borges (2017). 

A depender da organização estrutural dos cursos de formação continuada – das 

estratégias de ensino e dos conteúdos abordados pelos formadores – tais processos podem 

contribuir significativamente com a transformação das práticas de ensino dos professores. 

Contudo, o contrário também pode ocorrer, desde que as formações estejam distantes de suas 

demandas, expectativas e da realidade escolar experienciada.  

Partindo de outra perspectiva, este trabalho visa produzir uma abertura dialógica com 

os professores de Educação Física sobre a realidade da formação continuada em suas 

experiências profissionais, assim como fazem Loureiro, Caparroz e Bracht (2015).  

Essa pesquisa realizada por Loureiro, Caparroz e Bracht (2012) teve como objetivo 

compreender a representação social dos professores de Educação Física que atuavam na rede 

estadual do Espírito Santo, sobre os seus processos de formação continuada. Os resultados 

obtidos demonstram um “fenômeno atual que tem deslocado o núcleo central da representação 

social de formação continuada da aprendizagem para a qualificação, tornando a busca por 

qualificação na formação continuada um atributo individual, de responsabilidade única e 

exclusiva do professor” (LOUREIRO, CAPARROZ, BRACHT, 2015, p. 571).  

Dessa forma, pensando na complexidade que permeia o ambiente escolar e as práticas 

docentes no século XXI, os professores de Educação Física enfrentam desafios constantes, que 

envolvem dimensões de cunho teórico-prático, pedagógico, interativo-relacional, sensível, 

formativo, político, econômico, social, dentre tantos outros. Com isso, a partir do exposto, esta 

pesquisa coloca-se diante do seguinte problema: como a formação continuada em Educação 

Física Escolar é significada pelos professores dessa área que atuam na rede Municipal da 

cidade de São João Del-Rei – MG? 

Para investigar tal problema, o estudo orientou-se pelas seguintes questões de pesquisa: 

 

A) Ocorrem e como ocorrem os processos de formação continuada direcionados aos 
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professores de Educação Física que atuam na rede Municipal da cidade de São 

João Del-Rei - MG? 

 

B) Quais significados os professores atribuem a Formação Continuada? 

 

C) Quais são as demandas formativas suscitadas pelos professores? 

 

D) As formações destinadas aos professores atendem as suas demandas e 

expectativas? 

 

E) Quais as contribuições e os limites da formação continuada na prática pedagógica 

experienciada pelos professores? 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento deste estudo justifica-se ao menos por três aspectos principais que 

se complementam. O primeiro diz respeito ao vínculo da pesquisadora com essa temática desde 

a graduação; o segundo pretende fomentar o reconhecimento e a valorização das concepções 

proferidas pelos professores; e o terceiro visa contribuir com a produção e socialização da 

Ciência sobre o referido tema. 

O primeiro contato da pesquisadora com o tema da Formação Continuada de professores 

ocorreu ainda no início da graduação, por meio do estudo da tese de doutorado produzida por 

José Augusto Victoria Palma, que foi defendida em 2001, com o seguinte título: “A Formação 

Continuada do Professor de Educação Física: Possibilitando Práticas Reflexivas”. Diante disso, 

houve uma aproximação conceitual com a temática da Formação Continuada através das 

perspectivas técnico-instrumental e reflexiva. 

Esse foi o gatilho para a aproximação da pesquisadora com o tema de estudo e que se 

perpetua até o presente momento, no Mestrado em Educação. Nessa trajetória, na ocasião da 

finalização do curso de Licenciatura em Educação Física na UFLA, foi realizada pela 

pesquisadora a produção de um primeiro estudo de revisão de literatura, através da abordagem 

mista, a fim de cotejar artigos científicos envolvendo a Formação Continuada de Professores 

de Educação Física, bem como mapear as tendências contidas neles. Assim, investigou-se quais 
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eram os significados das nomenclaturas referentes à Formação Continuada nos artigos 

científicos (FREITAS, 2018).  

Conforme apresentado naquela pesquisa, identificou-se que as vozes dos professores e 

os significados que eles atribuem a essas formações no interior das suas práticas de ensino em 

muitos momentos são silenciadas ou apagadas (FREITAS, 2018).  

Nesse sentido, este trabalho apresenta-se como o desdobramento da pesquisa anterior 

realizada por Freitas (2018). Acredita-se que a valorização social da docência perpassa pela 

abertura dialógica, seja ela mobilizada pela Universidade, pelas Secretarias Municipal e 

Estadual de Ensino, pela instituição escolar, pelo movimento sindical ou através de outras 

instituições ou organizações que tenham relações com o campo educacional e com o 

compromisso em prol da qualidade do ensino. Por isso, se é um desejo que os professores de 

Educação Física da rede municipal de São João Del-Rei – MG tenham melhores condições de 

desenvolverem e transformarem as suas práticas de ensino, é necessário ouvi-los sobre como 

as formações fundam-se e relacionam-se às suas trajetórias docentes. Afinal, elas se fazem 

presentes? De que modo? Elas atendem as demandas dos professores? 

Por isso, esta pesquisa limitou-se ao diálogo firmado com os próprios professores.  

Afinal, nada mais coerente e sensível do que esses professores externarem sobre as suas 

próprias experiências referentes à Formação Continuada. Por outro lado, evita-se que discursos 

representativos de outras ordens se contraponham e desvalorizem aqueles representados pelos 

professores participantes desta pesquisa, ainda que isso não seja uma regra.  

Esta pesquisa mostra-se como relevante para a cidade de São João Del Rei – MG, 

principalmente para os próprios professores participantes, para a Secretaria Municipal e para as 

IEs da cidade. Através das significações dos professores sobre as suas experiências com a 

Formação Continuada é formulada uma espécie de diagnóstico sobre os processos formativos 

e a sua relação com as práticas de ensino desses professores. Nesse sentido, à medida em que 

as percepções dos professores se tornam públicas e acessíveis, é possível pensar coletivamente 

proposições formativas que valorizem as suas práticas.  

Ao contrário das políticas neoliberais, que estabelecem o formato das formações em 

países emergentes segundo parâmetros internacionais, por meio da pedagogia das competências 

priorizando o reconhecimento do produto em detrimento do processo, o fazer em detrimento do 

experienciar, os números em detrimento da qualidade (RAMOS, 2001), este trabalho reconhece 

a complexidade da docência. E, nessa direção, aponta que a Formação Continuada de 

professores de Educação Física deve ter relações diretas com as práticas dos professores, através 

do diálogo proporcionado entre eles com as esferas públicas que propõem tais processos. 
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Por consequência, ao reconhecer como o campo formativo é compreendido por eles, é 

possível identificar de que modo a Formação Continuada afeta as práticas docentes dos 

professores de Educação Física da rede municipal de São João Del Rei – MG, assim como os 

seus anseios e demandas formativas. A partir da compreensão analítica do tema, viabiliza-se 

que as instâncias comprometidas e interessadas tracem um planejamento coletivo que envolva 

os professores e as instituições educacionais para traçarem conjuntamente um programa 

formativo que seja produzido desde dentro. Portanto, distante de um sistema de imposição. 

Por fim, espera-se que os resultados obtidos com este trabalho contribuam com o debate 

científico que envolve a qualidade da formação de professores de Educação Física associada às 

suas práticas de ensino. 

 

 

2 CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – O QUE 

INDICAM AS TERMINOLOGIAS? 

 

A formação continuada de professores é um tema recorrente e emergente em eventos 

científicos e em diversas produções científicas (SCHӦN, 1983; GARCÍA, 1995; SCHӦN, 

1995; GÓMEZ, 1995; HUBERMAN, 1995; IBERNÓN, 2009; IBERNÓN, 2010; GIROUX, 

1997), que dentre os diversos focos de investigação pode-se dizer que convergem para um 

mesmo sentido ao se preocuparem em produzir conhecimentos com a finalidade de contribuir 

com a transformação das práticas educativas em cada tempo histórico específico. Na atualidade, 

observa-se a atenção voltada para a complexidade da sociedade contemporânea, que tem sido 

marcada pela ausência de incentivo à carreira e à valorização social do trabalho do professor.   

De acordo com Ibernón (2010), com a grande repercussão da formação continuada na 

esfera educacional, especialmente no que diz respeito à qualidade da educação, aferida pelas 

avaliações externas, os documentos educacionais oficiais também passam a se preocupar com 

a formação continuada de professores, especialmente entre o final dos anos 80 e o início dos 

anos 90, momento em que houve a necessidade de se pensar a própria prática docente. Isso pode 

ser verificado, por exemplo, através da promulgação da LDB 9394/96, que apresenta em sua 

redação uma seção destinada a indicar os direitos dos professores para usufruírem desse 

processo, denominada “Dos Profissionais da Educação” (Título VI).  

Além disto, cabe ressaltar que a formação continuada de professores também se figura 

como um campo de disputa conceitual que se desdobra em terminologias tradicionais e 

renovadoras. 
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Longe de esgotar a discussão sobre as concepções intrínsecas a cada terminologia, 

Marin (2019) faz uma análise dos termos reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, 

capacitação, educação permanente, formação continuada e educação continuada. De acordo 

com a autora, é imprescindível a compreensão dessas terminologias, “pois é com base nos 

conceitos subjacentes aos termos que as decisões são tomadas e as ações são propostas, 

justificadas e realizadas” (MARIN, 2019, p. 105). Desse modo, a depender do conceito 

apreendido nos discursos e nas próprias práticas de formação, os termos são incorporados à 

dada perspectiva política, ideológica e epistemológica. 

O termo reciclagem foi utilizado principalmente na década de 80, através dos discursos 

propagados pelos órgãos governamentais e da imprensa (MARIN, 2019). O significado do 

termo é originário do processo de aproveitamento, transformação e reutilização de objetos, que 

poderão ter outro fim, que não o inicial. De acordo com Marin (2019), há incoerência e equívoco 

ao utilizar esse termo para denominar a formação de professores em um processo contínuo, 

dadas as características que distinguem o humano e o objeto.  

Diferentemente de um objeto, que poderá se transformar em um outro novo, sem a 

originalidade de sua essência inicial, a identidade do professor é construída e reconstrói-se a 

partir da cultura, mediante as suas experiências, os seus saberes, os seus afetos, desejos e 

demandas, e, por isso, qualquer que seja a ação transformadora, deve ser pensada a partir do eu 

pessoal e profissional, como destaca Moita (1995).  

Ao desconsiderar os elementos que sustentam a identidade docente, a reciclagem opera 

pela reutilização dos conhecimentos que serão necessários à prática docente, à medida em que 

outros conhecimentos são desconsiderados. 

Outro termo utilizado é o treinamento. De acordo com Silva e Castro (2008), o termo 

recebe influência da teoria behaviorista e é incorporado às propostas formativas com o objetivo 

de habilitar, tornar apto e competente, através do automatismo das ações. Marin (2019) destaca 

a inadequação do termo ao referi-lo aos profissionais da educação, por estar associado ao 

princípio da modelagem/moldagem de comportamento o seu significado se remete ao 

treinamento das ações, sem o uso da inteligência. 

A esse respeito, Ibernón (2010, p. 54) complementa que, nessa perspectiva, os 

professores são induzidos a reproduzirem um conjunto de “[...] comportamentos e técnicas 

[...]”, aprendidas, em grande parte, em cursos de curta duração. Nestes cursos, os denominados 

especialistas são responsáveis por introduzirem as bases do conhecimento de modo vertical, 

sendo, portanto, responsáveis por solucionarem as problemáticas advindas da prática docente 

(IBERNÓN, 2010).   
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Pensando nisso, ao incorporar os resultados desta concepção formativa em suas práticas, 

os professores poderão se deparar com a falta de autonomia para enfrentarem os seus desafios 

cotidianos, à medida em que também poderão surgir outras dificuldades resultantes deste 

processo.  

Já o termo capacitação é analisado por Marin (2019) sob duas vertentes. A primeira diz 

respeito e, de algum modo, possui relações com o termo treinamento, ao considerar o processo 

formativo como responsável por tornar apto, habilitar e tornar capaz de alguma tarefa. Por outro 

lado, a segunda vertente está na contramão da primeira ao se remeter a imposição e 

convencimento. Para a autora, a primeira dimensão pode ser incorporada à perspectiva da 

educação continuada, estando, portanto, no bloco das concepções renovadoras de formação. 

Isso é justificado pela necessidade dos professores obterem certa condição para o 

desenvolvimento de sua profissão (MARIN, 2019). De outro modo, a segunda dimensão tem 

conotação de imposição dos saberes que se esperam dos professores, através da venda de 

pacotes de capacitação, sem que haja abertura ao diálogo com os professores para o 

desenvolvimento dessas formações impostas (MARIN, 2019).  

Na contramão dessa perspectiva, Silva e Castro (2009) consideram que a formação deve 

ter como princípio o diálogo, para os professores se sentirem parte importante na construção do 

processo formativo. 

Contudo, ao analisar o termo capacitação de modo mais amplo, é sugestivo dizer que 

também carrega os pressupostos da incapacidade e inabilidade humana para desenvolver 

alguma ação, nesse caso específico, os professores. Assim, competências, técnicas e saberes, 

que os organismos educacionais ou empresas privadas de cunho educativo julgam essenciais 

aos professores, tendem a serem transmitidos, através de diversas modalidades formativas. Os 

professores são considerados receptores de conhecimentos permeados de convencimento, em 

que as suas experiências e saberes são desconsiderados. Nesse sentido, acredita-se que a 

segunda dimensão destacada por Marin (2019) possui limitações, conforme destacado acima. 

As terminologias para designar a formação de professores em um processo contínuo, 

circunscritas acima, desdobram-se em formações cujo escopo funda-se, em grande parte, mas 

não necessariamente, em modalidades de curta duração, como palestras, oficinas, workshops, 

seminários e afins, presenciais ou online, em que os conteúdos temáticos abordados são 

pensados e predeterminados pelas instituições responsáveis pela sua produção. 

Ao contrário das concepções instrumentais apontadas, a educação permanente, a 

educação continuada e a formação continuada, são vistas por Marin (2019) como propostas 

renovadoras, estando no mesmo bloco, tendo em vista que ambas possuem o conhecimento 
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como elemento fundamental associado às experiências dos professores, as quais possuem 

grande valorização. Complementando Marin (2019), pode-se destacar que também ancoradas a 

esse bloco estão a formação permanente e a formação em serviço, por possuírem as mesmas 

características que as demais, dentre outras que tenham o mesmo escopo.  

Estima-se que essas propostas formativas renovadoras surgiram entre o final da década 

de 80 e o início da década de 90, momento de transição no campo social, com a ascensão da 

globalização, marcada pela produção e proliferação das novas tecnologias de informação; pelo 

cenário econômico e político mundial, com a expansão do sistema político-econômico 

neoliberal, e pelas novas formas de trabalho. Tais mudanças influenciaram sobremaneira o 

trabalho dos professores junto à sociedade tecno-informada e o próprio processo de 

profissionalização docente que ocorreu em todo o mundo (TARDIFF, 2000; TARDIF, 2012). 

Para Tardif (2000, p. 7-8), “[...] a profissionalização pode ser definida, em grande parte, 

como uma tentativa de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de 

professor e educador, assim como na formação para o magistério”.  

De acordo com Tardif (2012), o movimento de profissionalização do campo 

educacional, e especificamente da carreira docente, deu-se em meio ao processo de crise geral 

do profissionalismo e das profissões, inclusive daquelas que gozavam de prestígio social, como 

é o caso da medicina, do direito e da engenharia. 

Entendido como um movimento social e internacional que se iniciou nos Estados 

Unidos da América, e que mais tarde chegou na América Latina e no Brasil, o pano de fundo 

com apogeu na década de 80 deveu-se “A crise a respeito do valor dos saberes profissionais, 

das formações profissionais, da ética profissional e da confiança do público nas profissões e 

nos profissionais” (TARDIF, 2012, p. 253).  

Nesse sentido, a profissionalização docente perpassa por um processo de deslocamento 

da condição de ofício em que, em sua maioria, as professoras iniciam os estudos em escolas 

normais nos níveis secundários e terciários, tendo como cerne da profissão o saber ensinar, 

através de aprendizagens como a prática, a imitação e a apropriação das rotinas implementadas 

nas escolas pelas professoras experientes (TARDIF, 2013). 

Por outro lado, a profissionalização emerge a partir de um projeto de profissionalização 

do ensino lançado por autoridades políticas e educacionais dos Estados Unidos da América, na 

década de 80, mediante três objetivos principais, sendo eles: 1) melhorar o desempenho do 

sistema educativo; 2) passar do ofício à profissão e 3) construir uma base de conhecimento para 

o ensino (knowledge base), sendo o segundo considerado o mais importante deles (TARDIF, 

2013). 
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Esse segundo objetivo teve a intenção de passar do ofício à profissão através da 

formação universitária de alto nível intelectual dos professores, assim como “[...] considerar os 

professores como especialistas da pedagogia e da aprendizagem, que baseiam suas práticas 

profissionais em conhecimentos científicos” (TARDIF, 2013, p. 561). Desse modo, o saber da 

experiência passa a dar espaço aos saberes oriundos da cultura científica (TARDIF, 2013). 

O autor ainda chama a atenção considerando que a diferença de uma profissão e de uma 

ocupação refere-se aos conhecimentos que estão em jogo em ambas (TARDIFF, 2000).  Assim, 

a formação profissional ocupa um espaço na carreira profissional e, além disto, a relação 

estabelecida entre os conhecimentos profissionais, científicos e técnicos podem ser revistos e 

aperfeiçoados, à medida em que seja necessário (TARDIFF, 2000). 

É nesse contexto que este trabalho adota a Formação Continuada para caracterizar a 

formação em um processo contínuo. Considera-se, assim, que o ser humano é histórico e o 

conhecimento é uma extensão da sua vida.  Isso implica considerar, tal como apontou Freire 

(2016), o objeto cognoscível￼ da ação docente como elemento necessário a humanização dos 

professores que, nesse caso, têm como tarefa histórica uma caminhada contínua e inacabada 

pelos conhecimentos que significam e dão sentido à sua identidade docente e pessoal que, 

potencialmente, atuarão em suas práticas educativas, com o objetivo de transformá-las.   

Contudo, ao considerar este um processo complexo, mas necessário, é importante 

pontuar, conforme destaca Moita (1995, p. 115, grifo da autora), o envolvimento coletivo como 

essencial na formação: 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiências, interações sociais, 

aprendizagens, um sem-fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se 

forma é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo o modo singular como 

age, reage e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso 

de formação, no sentido de que é um processo de formação. 

 

Essa abertura coletiva potencializa que os pares interajam e formem-se, respeitando e 

valorizando as suas subjetividades, as suas histórias de vida pessoal e profissional, por meio do 

processo dialógico, que envolve a escrita, o olhar, a linguagem corporal, um sem-fim de 

elementos comunicativos. E é exatamente através da via dialógica que as experiências são 

trocadas, podendo ser sentidas, analisadas e discutidas, com a contribuição de todos. É também 

nesse momento que os sentimentos mais íntimos, os sonhos, as inseguranças, os desejos e as 

conquistas são partilhados, produzindo saberes de diversas ordens, além de unirem forças da 

classe em busca da valorização da profissão docente. 
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Desse modo, García (1999, p.136) caracteriza a formação continuada como um processo 

necessário para os professores atenderem as novas demandas do trabalho. Em suas palavras, a 

formação continuada é: 

 

[...] toda a actividade que o professor em exercício realiza com finalidade formativa - 

tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente ou em grupo – 

para um desempenho mais eficaz das suas tarefas actuais ou o que o prepara para o 

desempenho de novas tarefas.  

 

Por outro lado, Lima (2009) alerta que a formação continuada deve estar pautada em 

meio aos novos desafios sociais, incorporando práticas educativas que observem e atendam as 

demandas da sociedade do conhecimento.  

Além disto, também implica dizer que a profissão docente requer a contínua 

aprendizagem dos professores, “[...] considerando que a ação de ensinar exige constante 

ressignificação de saberes e frequentes adaptações e novas situações contextuais; ou seja, ser 

professor pressupõe contínuas aprendizagens pessoais e profissionais [...]” (LIMA, 2009, p. 

211). 

Com as constantes transformações do mundo, principalmente aquelas que possuem uma 

relação mais direta com a Educação, a formação continuada de professores está inserida em um 

processo de constante metamorfose, ainda que em alguns momentos isso seja uma sutileza.  

 À medida em que o modelo tradicional, baseado em uma concepção técnico-

instrumental, não avançou no sentido de contribuir efetivamente com as práticas educativas dos 

professores e de outros aspectos necessários à sua formação, houve a insurgência de mudança 

paradigmática. Não se trata de rechaçar e desvalorizar o que já foi produzido. Ao contrário, é 

necessário reconhecer tais contribuições como fundamentais para se pensar e fazer formas mais 

coesas e alvissareiras em temos de ensino, avaliação, tratamento de situações problemáticas, a 

relação entre o professor com os alunos e com a comunidade escolar de modo geral, dentre 

outros. 

Pensando na mudança paradigmática como um elemento vívido e necessário às 

transformações educacionais, especialmente com o objetivo de tornar a instituição escolar mais 

acessível, democrática, aberta, plural, e os saberes e outras experiências advindas do currículo 

oculto mais significativos, Ibernón (2009) e Ibernón (2010) defende a necessidade da formação 

estabelecer-se em novas perspectivas. Para o autor (IBERNÓN, 2010), é necessário o 

desvencilhar dos valores tradicionais que se referem à formação continuada, por meio de cursos 

e certificações cuja centralidade está na “[...] atualização científica, didática e psicopedagógica” 

dos professores (IBERNÓN, 2010, p. 47). De outro modo, o autor defende que a formação seja 
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protagonista para os professores descobrirem e reconstruírem as suas teorias impressas em suas 

práticas (IBERNÓN, 2009). Isso é possível quando os professores se tornam autores e 

autônomos em sua própria formação (IBERNÓN, 2010), e à medida em que haja condições 

objetivas na carreira, no tempo e na estrutura de trabalho.  

Nóvoa (1995) é incisivo e complementa Ibernón (2000) e Ibernón (2010) ao dizer que 

o processo de formação em uma perspectiva contínua não se constrói através da acumulação de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas”, mas sim através da reflexão da própria prática 

docente, o que permitirá a construção e reconstrução permanente da identidade docente.  

A solução não está apenas em aproximar a formação dos professores e do contexto, mas 

sim em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e na 

prática da formação, socializando de forma experiencial, coletiva, criativa e crítica novas 

perspectivas e metodologias. Assim, levar-se-iam em consideração as relações entre os 

professores, seus processos emocionais e atitudinais, a formação realizada em uma 

complexidade docente e dirigida para ela, a crença ou autocrença da capacidade de gerar 

conhecimento pedagógico nos próprios cursos de formação de professores com colegas de 

trabalho, a mudança da relação de poder nas instituições educacionais, a possibilidade da 

autoformação, o trabalho em equipe e a comunicação entre os colegas, a formação com a 

comunidade, entre outros (NÓVOA, 1995, p. 25). 

Pode-se dizer que a formação continuada nas novas perspectivas anunciadas por Ibernón 

(2000; 2010) perpassa pela inovação nos processos de formação continuada de professores, à 

medida em que as formações sejam planejadas, construídas e desenvolvidas em meio ao olhar 

mais sensível da realidade docente. 

Isso requer que a formação esteja pautada pela dimensão ética, em que os valores e as 

crenças docentes não sejam abanados ou submissos aos ditames da lógica formativa por 

imposição, já que os valores intrínsecos à vida de cada professor é parte fundante da construção 

da sua identidade pessoal e profissional. Isso não quer dizer, no entanto, que as crenças e valores 

docentes devam ser fatores de pleno atendimento ou fim último das formações, mas que sejam 

considerados partes integradas dos processos formativos, de modo a serem avaliadas 

criticamente, especialmente no sentido de sua ressignificação e transformação. 

Também é importante que a formação continuada de professores seja afetada pela 

dimensão política. Como já alertava Paulo Freire (FREIRE, 2016), não existe posicionamento 

neutro, todo ser humano é político e, a partir das ideologias que o move, posiciona-se e 

confronta situações que envolvam opressão e desigualdade social.  
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Dessarte, a formação deve se pautar em uma perspectiva reflexiva, através de situações 

concretas experienciadas pelos professores. O contato dialógico com os pares pode permitir um 

movimento de olhar para outro e para si, de ser confrontado pela alteridade de outros 

professores ou por avaliações mais intersubjetivas, além de confrontar aquilo que até o 

momento permanecia inerte. Os desdobramentos desses momentos de reflexões coletivas 

poderão afetar as suas práticas, à medida em que o professor for de fato tocado.  

 

 

2.1 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO CONTEXTO DO SISTEMA 

POLÍTICO-ECONÔMICO NEOLIBERAL 

 

Refletir e discutir sobre a formação continuada de professores na contemporaneidade 

implica compreender como ela vem constituindo as suas bases ao longo da história. Por isso é 

necessário identificar como as políticas educacionais externas influenciam os processos de 

formação dos professores no Brasil, especialmente as formações continuadas.  

Com a expansão do Neoliberalismo no Brasil, a partir da década de 90, a educação 

nacional tem sofrido com a perda de autonomia para gerenciar as suas ações (GOMIDE, 2010). 

Isso se deve às rígidas orientações que, na realidade, figuram como regulações, fomentadas 

pelas organizações internacionais que objetivam promover o desenvolvimento da educação nos 

países subdesenvolvidos. Contudo, o desenvolvimento destacado acima não é benquisto 

mediante as avaliações de muitos pesquisadores (FRIGOTTO, 1996; MAUÉS, 2013; ROSSI; 

HUNGER, 2013) que têm a Educação como campo de estudo. 

O desenvolvimento recorrente nas proposições dos organismos externos, em forma de 

políticas públicas educacionais, vê nas orientações que organizam a educação dos países 

desenvolvidos parâmetros a serem seguidos pelos países em desenvolvimento. Diante disso, 

para se reconfigurar segundo os interesses do mercado mundial, o Brasil “incorporou princípios 

liberais para legitimar valores de eficiência e competitividade e garantir direitos individuais” 

(GOMIDE, 2010, p. 107).  

No entanto, observa-se que o desenvolvimento deve ser considerado para além de uma 

perspectiva econômica mercadológica, deslocando esforços para a esfera humana do 

desenvolvimento2 e, como tal, considerando como parâmetros as especificidades de um país, 

 
2 Esta é uma ideia defendida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disponível em 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-desenvolvimento-humano.html. 

 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-desenvolvimento-humano.html
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sejam elas através das condições sociopolíticas, econômicas, culturais, de saúde e, inclusive, 

educacionais. Do contrário, o salto qualitativo que se espera da educação, no caso específico 

que este trabalho aborda – a formação continuada de professores de Educação Física – tende a 

continuar sendo uma problemática, sem avanços. 

A esse respeito, Mendes (2008, p. 40) complementa e alerta quanto à formação 

continuada no Brasil, ao destacar a complexidade que permeia o tema: 

 

É preciso considerar um cenário complexo e heterogêneo constituído e pautado por 

diferenças regionais em que se entrelaçam divergências econômicas, religiosas, 

étnicas etc. Implica, portanto, perceber as transformações sociais que vêm ocorrendo 

na atualidade e, em decorrência, as novas exigências que se apresentam à educação 

escolar e aos professores. 

 

Nesse sentido, ao não reconhecerem as especificidades de um país, seja do ponto de 

vista potencial mas também limitador, as políticas públicas educacionais de cunho Neoliberal 

continuarão distorcendo o significado da qualidade docente e dos processos formativos 

contínuos que se esperam no mercado de trabalho. Em outras palavras, a qualidade figura-se 

como quantidade no mundo do mercado. 

Em tempos de retrocesso político brasileiro, marcado pelo Impeachment da então 

presidente da República, Dilma Rousseff, no ano de 2016 (SILVA; MACHADO; SILVA, 2019; 

BATISTA et al., 2020), a educação tem sido demasiadamente afetada, sobretudo por um 

discurso conservador e fatalista, atrelado à ideologia política neoliberal. Nela, todas as 

dimensões sociais estão sujeitas aos mecanismos que sustentam tal proposta. Portanto, é 

imprescindível destacar o que é e quais são as características do Neoliberalismo e de que modo 

ele interfere nas políticas públicas educacionais, em especial nas políticas de formação de 

professores. 

De acordo com Draibe (1993), o Neoliberalismo não é uma corrente teórica sustentada 

epistemologicamente por si mesma, na verdade baseia-se no pensamento conservador e liberal, 

de modo que o mercado seja o centro e sobrepuja aos ditos do Estado, transformando-o em 

Estado mínimo. Com isso, o Estado, que outrora gestava as políticas que organizavam a vida e 

as instituições no campo social, deve se adequar e passar a desempenhar o papel de receptor e 

mediador dos novos interesses econômicos advindos do meio externo, na tentativa de recuperar 

as bases da crise do capital.  
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Contudo, em uma entrevista durante o programa Brasilianas, transmitido pela TV 

Brasil13, o físico e matemático Francisco Antônio Dória é categórico ao indicar a crise do 

Neoliberalismo. A Teoria Neoclássica Econômica baseada na ideologia política Neoliberal diz 

“que o mercado é mais sábio que a capacidade humana de cálculo”, porém, não se sabe quando 

o mercado calculará e indicará o momento exato em que o mercado global estará em equilíbrio 

econômico (DÓRIA, 2012, 3:34-3:39). 

Essa constatação denota a intenção do Sistema Neoliberal de manter-se no poder, 

expandindo-se mundialmente ao submeter os países emergentes às suas rígidas regras, à medida 

em que supervaloriza e contribui com a riqueza dos países mais ricos. Dentre as medidas 

instituídas por esse Sistema, destacam-se a desinstitucionalização do Estado, a privatização das 

instituições estatais e o ataque ao estado de Bem-Estar Social. 

Existe uma falsa ideia no campo discursivo que em situação de dívida interna pública 

(falência) a burguesia e o privado emprestam ao Estado, sendo, portanto, os responsáveis por 

manterem o seu funcionamento, quando na realidade se trata do contrário, conforme salienta 

Oliveira (2000):  

 

O processo real é o inverso: a riqueza pública, em forma de fundo, sustenta a 

reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado. Esta é a forma moderna de 

sustentação da crise do capital, pois anteriormente, como nos mostrou a Grande 

Depressão de trinta, assim como todas as crises anteriores, o capital simplesmente se 

desvaloriza (OLIVEIRA, 2000, p. 68). 

 

No sentido dessa contradição, a privatização seria uma possibilidade de aliviar a crise 

fiscal do Estado, além de melhor organizar os setores econômicos e grupos afins da sociedade. 

Assim, os elos estabelecidos entre o Estado com os setores privados de ordem lucrativa e não 

lucrativa têm sido uma das alternativas para atender as demandas da população (DRAIBE, 

1993). 

Sustentado pelo discurso de que é o responsável por aliviar as dívidas do Estado, o 

Neoliberalismo opera pela lógica organizacional, enquanto o Estado privilegia a dimensão 

institucional dos setores sociais. Segundo Chauí (2018), o Estado valoriza a legitimidade das 

instituições sociais e as relações que elas estabelecem entre si na temporalidade histórica, a 

partir das suas práticas sociais. Ao contrário disso, o Neoliberalismo distancia-se da perspectiva 

institucional, ao aderir o modelo de organização (CHAUÍ, 2018). A organização é pautada pela 

 
3 O programa Brasilianas que é transmitido pela TV Brasil foi ao ar em 02 de abril de 2012 e abordou a Crise do 

Neoliberalismo sob as perspectivas matemática e econômica. O Programa está disponível no Youtube e pode ser 

acessado pelo link: https://youtu.be/nSHWuWt76bk. 

https://youtu.be/nSHWuWt76bk
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“gestão, planejamento, previsão, controle e êxito”, tendo como objetivo central o 

desmantelamento institucional e a sua transformação em setor empresarial, para atender os 

objetivos específicos na temporalidade efêmera (CHAUÍ, 2018, 3:55-4:04). Ou seja, a 

organização desenvolve-se aos moldes da (a)histórica descontínua. 

Na contramão de uma abordagem acerca do Neoliberalismo, Chauí (2018) aponta a 

dimensão sociopolítica como a centralidade para o seu desdobramento.  

 

O Neoliberalismo não é a mutação histórica do capitalismo, com a passagem da 

hegemonia econômica do capital produtivo ao capital financeiro. O Neoliberalismo é 

uma mutação sócio-política, e eu vou denominá-lo a nova forma do totalitarismo 

(CHAUÍ, 2018, 5:41-6:06). 

 

A caracterização do Neoliberalismo como novo totalitarismo é justificada pela 

transformação de todas as instituições sociais, inclusive o próprio Estado, em uma única 

instituição homogênea, através da organização em formato empresarial (CHAUÍ, 2018). Essa 

homogeneização dificulta a identificação das antigas instituições e das suas funções, indicando 

que a sociedade civil deve ser representada pelas organizações empresariais, ao considerar que 

uma das dimensões que as caracterizam é justamente o êxito (CHAUÍ, 2018). Isso ocorre à 

medida em que há o aniquilamento da fala, a destruição da política e a extinção do público a 

partir da privatização das instituições (OLIVEIRA, 2000). 

O Estado, ao ser submetido ao conjunto de regulações e regras externas, tornando-se 

Estado-Neoliberal, aniquila cada vez mais a condição existencial do cidadão de direitos, como 

pode ser verificado a partir do ataque ao Estado de Bem-Estar Social. Ele (Estado de Bem-Estar 

Social) é caracterizado em forma de políticas públicas que atendem as demandas da sociedade 

civil, por meio de bens e serviços, para proporcionar melhores condições de vida aos indivíduos 

que deles dependem. Assim, as instâncias governamentais direcionam determinado 

investimento financeiro para que essas políticas possam se desenvolver, sendo tais 

investimentos malquistos pelos interesses individuais que apregoam a nova ordem no Estado-

Neoliberal.  

Isso é reflexo das práticas individualista e politicamente mercadológicas fundadas pelo 

Neoliberalismo, ao indicar que os gastos com esses programas resultaram no aumento do déficit 

público, ao mesmo tempo em que ameaça os interesses individuais, gerando a inibição da 

possibilidade de concorrência entre empresas privadas que poderiam realizar esses serviços 

(DRAIBE, 1993). 
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Trata-se, portanto, de uma política socioeconômica que visa lucrar em forma de bens e 

serviços oferecidos no mercado no lugar dos programas sociais gratuitos e de interesse público, 

fomentados pelas esferas governamentais. Ao pulverizar as políticas que sustentam os 

programas sociais, degrada-se a possibilidade de milhões de pessoas terem certa qualidade de 

vida, ainda que sob condições desfavoráveis.  

Draibe (1993, p. 92) pondera que é importante pensar que as políticas que 

implementaram os programas sociais deveram-se a tentativa de “corrigir situações de 

desigualdade, pobreza e perda de renda, exatamente aquelas tipicamente geradas pelas 

economias de mercado, nas suas “naturais oscilações e crises”. Na dimensão das ações 

Neoliberais, essa tentativa de correção é duramente rechaçada, tendo em vista que o mercado 

ocupa um lugar de prestígio para oferecer esses bens e serviços, que em muitas das vezes são 

contratados pelas camadas populares a duras penas. 

É nesse contexto sociopolítico que as políticas públicas brasileiras, dentre elas as 

educacionais, são construídas e desenvolvidas desde os anos 90 – momento em que o país adere 

ao Neoliberalismo, sendo o último país da América Latina a adotar esse sistema – 

(FILGUEIRAS, 2006), sob influência das organizações internacionais. Vê-se na educação um 

campo fértil para a recuperação das bases do capital, após a crise financeira (MAUÉS, 2003). 

Organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), Comunidade 

Europeia (CE), Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Programas de Reformas da 

América Latina e Caribe (PREAL), funcionam segundo Maués (2003) como verdadeiros 

Ministérios da Educação, ao estabelecerem plano de metas e ações para a educação dos países 

subdesenvolvidos. 

Esse estabelecimento de metas e ações partem da premissa que o processo de 

globalização, o qual é atravessado pelo capital, exige um campo educacional que o acompanhe, 

sendo necessário preparar todas as dimensões do sistema educacional para atuarem de acordo 

com as demandas e mudanças derivadas do processo de globalização (MAUÉS, 2003). Com 

isso, as reformas incidem sobre aspectos como a  

 

[...] estrutura administrativa e pedagógica da escola, a formação de professores, os 

conteúdos a serem ensinados, os aportes teóricos a serem adotados, enfim, tudo o que 

possa estar relacionado com o processo de ensino-aprendizagem (MAUÉS, 2003, p. 

94). 
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De acordo com Neves e Pronko (2008), com as mudanças da produção capitalista, 

através do desenvolvimento das TDICs, há um movimento para a consolidação da hegemonia 

econômica, política e cultural, com a necessidade de oferecer a educação básica baseada no 

ensino técnico-instrumental como forma de manutenção da exploração da mão de obra pela 

burguesia, para manter a produção e a concentração do capital. 

Não se trata de rechaçar os avanços científicos e tecnológicos. A questão que se põe é 

mais complexa, tendo em vista a dificuldade de construir processos educativos com qualidade 

em uma sociedade marcada pelos processos de desigualdade, exclusão e antidemocracia, que 

atingem milhões de pessoas (FRIGOTTO, 1996). 

Ancorada à perspectiva mercadológica da instituição escolar, Ferreira (2012), assim 

como Neves e Pronko (2008), destacam que a escola passa a desempenhar o papel de formação 

de técnicos e dirigentes para a produção do capital. Contudo, quando esses indivíduos 

conseguem compreender criticamente o funcionamento da estrutura social, há a possibilidade 

de se pronunciarem contra a hegemonia privada que controla a apropriação da riqueza e do 

saber (FERREIRA, 2012). 

Em se tratando da formação de professores, o Banco Mundial propõe a diminuição do 

tempo, gerando formações aligeiradas e pouco consolidadas, bem como a diminuição dos 

custeios para os cursos de formação inicial, justificando essas proposições ao ressaltar que é 

desnecessário investir em estudantes que não sabem se vão atuar no campo educacional 

(ROSSI; HUNGER, 2013). Consoante a Rossi e Hunger (2013), Maués (2003) destaca que há 

uma vertente de gestores educacionais que compreendem a formação contínua como 

responsável por lidar com as lacunas provenientes da formação inicial, contribuindo, portanto, 

com o processo de aligeiramento formativo dos futuros professores. Nesse sentido, “[...] caberia 

a formação inicial apenas a dar noções mais gerais, deixando todo o resto a cargo da formação 

contínua” (MAUÉS, 2003, p. 104). 

As constatações destacadas por Rossi e Hunguer (2013) e por Maués (2003) reforçam a 

existência e a potência de um projeto político focado na formação continuada de professores, 

guiado pela lógica do mercado. Os organismos mundiais, especialmente o Banco Mundial, 

utilizam da vulnerabilidade dos países em desenvolvimento, ocasionada pelas dívidas externas, 

para regularem o conjunto de plano e ações ancoradas à nova lógica do capital, em que são 

exigidas competências e habilidades profissionais necessárias para os professores lidarem com 

as novas demandas do mundo do trabalho (FERREIRA, 2012). 

Dentre as características das novas demandas do mundo do trabalho, destacam-se, por 

exemplo, a formação de mão de obra que coopte e contribua para a acumulação do capital; o 
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fortalecimento das disputas em diversos ramos da sociedade, em grande parte das vezes 

distantes do princípio de equidade, fortalecendo a meritocracia e a desigualdade social; a 

valorização da cultura hegemônica estabelecida nos currículos da educação básica, ao passo 

que a contra hegemonia mantém-se distante, à margem, assim como as pessoas que dela se 

apropriam.  

Tanto do ponto de vista da formação continuada dos professores, como da formação dos 

alunos na educação básica, pode-se dizer que o ensino-aprendizagem é baseado na pedagogia 

das competências (MAUÉS, 2003).  

É atribuída à educação básica a responsabilidade de “[...] uma formação flexível, 

polivalente, que atende às exigências imediatas, ou seja, a escola se ocupará de ensinar aquilo 

que terá utilidade garantida” (MAUÉS, 2003, p. 107). 

Diante disso, os professores são levados a frequentarem formações que pouco 

contribuem para uma práxis de qualidade, em geral através de cursos de curta duração – por 

gerarem menores custos às instituições que os produzem – baseados na transmissão de 

conhecimentos. Sem o apoio dos Governos, ou em situações que tal apoio seja irrelevante em 

relação ao que se deveria ter, as formações são produzidas e desenvolvidas por instituições de 

caráter privado, desvinculadas das realidades experienciadas pelos professores em seu cotidiano 

educativo. Decorre disso um mercado lucrativo no campo da formação de professores, ao passo 

que os Governos se desresponsabilizam em investimentos e políticas públicas que ofereçam 

boas condições formativas ao professorado. De acordo com Ferreira (2012, p. 10-11): 

 

Na atualidade os professores são levados a frequentarem cursos de qualidade duvidosa 

e, em grande parte com investimentos próprios, que somente propagam 

conhecimentos, na maioria das vezes pouco eficazes para qualificar a prática 

pedagógica. O Estado, visando diminuir os custos, acaba terceirizando ou contratando 

instituições privadas para atender a demanda específica por atualização profissional. 

A formação continuada passa a ser um negócio lucrativo nas mãos do setor privado e 

não uma política pública de responsabilidade do Estado e dos poderes públicos. Os 

professores, diante dessas políticas hegemônicas do Estado, têm sido formados como 

intelectuais conservadores do poder hegemônico, sendo reduzidos somente a objeto 

de transmissão de conteúdos técnicos e preestabelecidos, participando muito pouco 

da elaboração e direcionamento de seu programa de qualificação. Sua prática é negada 

e seus saberes são desqualificados. 

 

Ao participarem destes processos formativos sob condições desfavoráveis, ao custearem 

eles com os seus próprios salários, os quais continuam sendo desvalorizados a longa data na 

história brasileira, os professores contribuem com o fortalecimento de um sistema politizado 

pela dimensão do capital, em que o giro do lucro e a formação dos profissionais através das 

competências fazem-se presentes.  
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Pensando nisso, as formações continuadas dos professores tendem a ter pouco ou 

nenhum engajamento deles para a sua construção, resultando no distanciamento já constatado 

entre a Universidade e a Escola (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010), 

sobretudo, nas relações entre os representantes do poder público com os professores.  

A falta de compreensão das demandas formativas dos professores como premissa para 

a produção e o desenvolvimento de um projeto formativo, coerente com a educação 

democrática, política, ética, estética e autônoma, resvala inevitavelmente por um discurso tanto 

hegemônico, quanto equivocado, no campo educacional, pois “na prática a teoria é outra”.  

Esse discurso funda-se especialmente pela (a)dialogicidade presente nas comunidades 

escolares e entre a comunidade escolar com o Estado. A precariedade docente permeada pela 

excessiva carga de trabalho; baixos salários; turmas com excessiva quantidade de alunos; e a 

subordinação dos professores aos ditos dos organismos do Estado que gerem a Educação 

nacional no que diz respeito aos índices e avaliações internas e externas, são alguns dos fatores 

em um emaranhado complexo e maior, que afetam a sistematização entre teoria e prática e 

implicam na produção da solidão docente. 

Ainda que para compreender dado fenômeno educacional, como a formação continuada 

em Educação Física, seja relevante recorrer a estudos desenvolvidos por pesquisadores que se 

dedicam à área de estudo, isso não deveria pressupor que as pesquisas e teorias educativas 

devem ser tomadas meramente como prescritivas e normativas. É relevante destacar que os 

achados das pesquisas e as reflexões nelas contidas, a partir do posicionamento do pesquisador, 

são alguns dos elementos que poderão auxiliar o professor no processo de teorização sobre a 

sua própria prática, visando qualificar o ensino, mas não sendo mera instância de diretividade 

abstrata, alheia às diversas condições educacionais, assimétricas e desiguais que os educadores 

vivenciam.  

Portanto, diferentemente da dimensão técnico-instrumental que pretende aplicar as 

teorias científicas em sua forma pura e descontextualizada, a teorização da prática deveria 

passar pela compreensão também dos contextos educativos específicos e dos atores que deles 

fazem parte. Nesse sentido, a dimensão crítica-reflexiva permite que o professor (re)signifique 

as teorias que outrora aplicava em suas práticas educativas e construa, a partir delas, as suas, de 

modo contextual, histórico e subjetivo.  

Consoante o já destacado, Alvarado-Prada; Freitas e Freitas (2010) demonstram 

preocupação sobre os moldes em que as formações são realizadas. De acordo com esses autores, 

o ideal é que as Instituições de Ensino Superior, como as Universidades, por exemplo, as 

desenvolvam, contudo não é o que tem ocorrido. Por isso, outras instituições e pessoas têm se 
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responsabilizado por essas formações, mesmo que não tenham o preparo necessário para 

realizá-las, atendendo especialmente as demandas dos Governos (ALVARADO-PRADA; 

FREITAS; FREITAS, 2010).  

Por um lado, ao contratarem os serviços das empresas privadas, os Estados e os 

Municípios possuem autoridade para indicarem quais conteúdos curriculares serão abordados, 

através de quais modelos e modalidades elas serão desenvolvidas, assim como quais as 

competências necessárias esperam-se dos professores ao final dos cursos. Por outro lado, ao 

desenvolverem as formações de forma autônoma, sem o apoio das instâncias governamentais, 

as empresas também possuem a mesma autonomia. De qualquer modo, a formação continuada 

dos professores, nesses casos, quase sempre é conformada ao sistema político-econômico 

Neoliberal. Os desdobramentos dessa configuração formativa promovem a perpetuação de uma 

cadeia retroalimentativa que ultrapassa os muros da escola e perpetua-se pela extensão da vida. 

Participam dessa cadeia professores-formandos, professores-formadores e os alunos. 

Ao terem as suas trajetórias e experiências docentes excluídas durante as formações, os 

professores-formandos são submetidos ao arcabouço teórico orientado pelos professores-

formadores, sem que os saberes da experiência, conforme destaca Tardif (2012), apresentem-

se como essenciais para se refletir sobre a prática docente. Ao não vislumbrarem caminhos 

alvissareiros para a transformação das suas práticas, os professores-formandos continuam 

replicando os mesmos procedimentos didático-metodológicos, avaliativos e curriculares, 

tratando as situações problemáticas do mesmo modo, sem que haja, de fato, as transformações 

qualitativas que tanto almejam, com a colaboração das formações continuadas.  

Em se tratando do papel representado pelos alunos nesse processo, pode-se destacar 

também uma tendência ligada à transmissibilidade de conhecimentos. Ao aluno, cabe a posição 

de receber o conjunto de conhecimentos que desenvolverão as suas competências para atuarem 

no mercado de trabalho e, de algum modo, a sua vida na sociedade do mercado. 

Nesse sentido, à medida em que as formações continuadas possuem conotações de 

subordinação, ausência da voz dos professores, ela configura-se como forma de opressão, seja 

de modo sutil ou visível. Em outras palavras, é possível vislumbrar as influências do 

Neoliberalismo sobre as reformas educacionais e de que modo elas interferem e também 

influenciam as formações continuadas de professores brasileiros na atualidade. 

Um bom exemplo dos impactos do neoliberalismo nas políticas educacionais atuais 

brasileiras decorre da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores e da instituição 

da Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores. 
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Em 22 de dezembro de 2017, a Resolução CNE/CP nº 22 instituiu e orientou a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular para todos os níveis da Educação Básica 

(BRASIL, 2017). A BNCC é um documento normativo que estabelece e de cada componente 

curricular das áreas de concentração. Neste sentido, ela é entendida como um documento 

obrigatório que deve orientar a formulação dos currículos e das ações educativas das 

instituições escolares, especialmente, a prática docente do professor. 

Ainda que a sistematização de sua construção tenha ocorrido com o apoio de professores 

e pesquisadores de cada componente curricular (NEIRA; JÚNIOR), Moreira et al. (2016) 

alertam sobre o pano de fundo na elaboração do documento. De acordo com os autores a 

elaboração do manuscrito foi uma ação conjunta entre reformadores empresariais com o poder 

público, “[...] com implicações para as políticas oficiais, para garantir ações pedagógicas da 

educação básica, a concepção de sociedade, de ser humano e de educação, orientadas pela e 

para a mercantilização da vida” (MOREIRA et al., 2016, p.72). 

Nestas circunstâncias, a BNCC enquanto obrigatoriedade curricular às instituições 

escolares de Educação passa a ser uma imposição arbitrária das classes dominantes, ao 

reproduzir hierarquia de saberes às classes dominadas (MOREIRA et al., 2016). Em outras 

palavras, os atores responsáveis por sua elaboração se responsabilizam pela construção 

curricular, na medida em que o currículo emana relações de poder. 

Diante da implantação da BNCC, houve a necessidade de formar os professores, com o 

objetivo de que os alunos atinjam as competências e habilidades estabelecidas pelo documento. 

Para tanto, através da Resolução CNE/CP nº 1 de 27 de outubro de 2020 foi instituída a Base 

Nacional Comum para a Formação Continuada da Educação Básica (BNC – Formação 

Continuada), assim como, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica (DCNs – Formação Continuada) (BRASIL, 2020).  

Assim como a BNCC, a BNC – Formação Continuada também apresenta um conjunto 

de competências e conhecimentos necessários aos professores, sendo elas: A) Competências 

Gerais Docentes; B) Competências Específicas Vinculadas às Dimensões do Conhecimento, da 

Prática, do Engajamento Profissional e às Suas Respectivas Áreas; C) Competências 

Específicas e Habilidades da Dimensão do Conhecimento Profissional; D) Competências 

Específicas e Habilidades da Dimensão da Prática Profissional - Pedagógica; E) Competências 

Específicas e Habilidades da Dimensão da Prática Profissional - Institucional; F) Competências 

Específicas e Habilidades da Dimensão do Engajamento Profissional (BRASIL, 2020). 

Ainda que a proposição tente valorizar a formação e reconhecê-la como um direito dos 

professores, o contexto de sua elaboração e implementação diz o contrário. Ao compreender 
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que a BNC – Formação Continuada foi instituída como desdobramento de um documento 

elaborado a partir de contribuições de reformadores educacionais (BNCC), as competências e 

conhecimentos exigidos dos professores também ganham a conotação impositiva com vistas à 

dimensão mercadológica. 

Por outro lado, é válido destacar que a formação continuada de professores, mesmo que 

orientada pelo sistema político-econômico Neoliberal, não deve ser considera como 

determinista, por existirem movimentos de subversão ao sistema, especialmente nas instituições 

escolares. Segundo Frigotto (1996, p. 101), há no “[...] plano político-prático uma forma eficaz 

de neutralizar as imposições tecnocráticas que reduzem e subordinam o educativo ao mercado 

e ao processo de produção e globalização excludente”. Assim, no ambiente micro, os 

professores podem utilizar mecanismos que confrontem algumas das imposições normatizadas 

pelas reformas educacionais. 

Isso pode ocorrer, por exemplo, através das convergências coletivas na escola com os 

professores e a equipe pedagógica, desdobrando-se, através da construção do Projeto Político 

Pedagógico que orientará as ações da instituição escolar, a partir de dado posicionamento 

político e epistemológico.  

Na dimensão da prática docente essa subversão influencia o modo como as avaliações 

são pensadas, ao entender que o processo se torna mais relevante que a nota enquanto produto 

final, em sua essência estritamente quantitativa, distante da perspectiva da qualidade. O 

currículo torna-se mais flexível e menos engessado, atento a peculiaridade dos alunos que 

atende. A relação entre professor e aluno também pode ser transformada, na medida em que o 

professor entende que ocupa uma posição de autoridade, mas não de autoritarismo, estando 

aberto ao diálogo com os seus alunos.  

 

 

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA 

RACIONALIDADE TÉCNICA 

 

Pode-se dizer que a década de 80 foi um marco temporal caracterizado por constantes 

discussões e proposições em torno da formação continuada de professores, baseada na 

perspectiva da racionalidade técnica, já que naquele momento o auge da técnica fez-se presente 

(IBERNÓN, 2010). Mesmo com certa peculiaridade a depender do contexto geográfico em que 

a questão se inseriu, em termos micro (Estados e Municípios) e macro (Países), aspectos 
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políticos, ideológicos e econômicos influenciaram e convergiam os contornos da formação, 

através da dicotomia entre teoria e prática. 

Ancorada às bases epistemológicas do positivismo moderno, corrente filosófica que tem 

como precursor Augusto Comte, a racionalidade técnica rompe as relações entre teoria e prática 

ao trabalhar com a aplicabilidade de técnicas e saberes mediados pela lógica científica, sem que 

a compreensão contextual empírica seja um fator relevante para tal. De acordo com Schӧn 

(1983, p. 21), a racionalidade técnica também pode ser identificada como epistemologia 

positivista da prática, em que “a atividade profissional consiste na solução instrumental de um 

problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”.   

Para Gomez (1995), a eficácia do profissional é reconhecida à medida em que ele aplica 

os conhecimentos atravessados por métodos científicos, os quais, além de não analisarem as 

práticas de ensino dos professores, também regulam as suas ações interventivas diante das 

situações de trabalho. 

Contudo, Ibernón (2010) alerta que em meio às suas análises e reflexões em torno do 

tema, percebe-se que existe muita formação em processo contínuo, mas poucas mudanças 

(transformações). É importante destacar que não cabe limitar apenas a formação como o único 

elemento necessário às transformações da prática profissional, pois outras nuances que vêm 

sendo destacadas neste trabalho, como as condições de trabalho, os direitos e deveres dos 

professores, a valorização social do trabalho docente e as constantes transformações da 

sociedade globalizada, dentre outros aspectos, inter-relacionam-se e influenciam as 

possibilidades de mudança.  

Ao focar no aspecto referente à formação continuada para pensar essas transformações, 

Ibernón (2010) faz uma ponderação importante ao dizer que historicamente a formação 

continuada estabeleceu-se para dar solução a problemas genéricos que supostamente faziam 

parte da realidade de todos os professores. Isso acarretou modalidades formativas ligadas à 

transmissão de conhecimentos, em que os formadores eram considerados especialistas 

responsáveis por resolver tais problemas, na medida em que a realidade contextual de cada 

professor era desconsiderada (IBERNÓN, 2010). 

Por outro lado, Gómez (1995, p. 98) indica que nas últimas décadas a formação se 

mostrava linear e simplista, ao abarcar ao menos dois elementos ao longo do processo, sendo 

eles “– um componente científico-cultural, que pretende assegurar o conhecimento do conteúdo 

a ensinar; – um componente psicopedagógico, que permite aprender como actuar eficazmente 

na sala de aula”. 
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Os elementos da formação destacados por Gómez (1995) indicam uma formação 

baseada nas competências, ou seja, urge a necessidade de conferir aos professores formações 

que lhes deem certas condições para atuarem na escola, além de promovê-los a bons 

profissionais.    

Conforme pondera Pereira (2014), certamente o Banco Mundial tem sido a principal 

instituição em fomentar a racionalidade técnica na educação, através da promoção de reformas 

educacionais, especialmente na formação de professores nos países em desenvolvimento. Nesse 

sentido, há a subordinação dos professores aos ditames externos, através de objetivos e metas 

estabelecidas a priori, potencializando o isolamento profissional (ALMEIDA, 2001). 

Por isso, a formação continuada na perspectiva da racionalidade técnica pretende 

construir um professor neutro e receptivo às orientações externas, sem que se imponham 

política e criticamente aos ditames regulatórios (ROCHA, 2014). Além disso, essa mesma 

perspectiva peca ao se manter distante da prática subjetiva dos professores. 

A esse respeito, Ibernón (2010) destaca que não existem problemas genéricos, mas 

situações problemáticas. Por outro lado, e ancorado à experiência prática, Gómez (1995) relata 

que não existem problemas sustentados em categorias genéricas, mas situações problemáticas. 

Em suas palavras: 

 

Os problemas da prática social não podem ser reduzidos a problemas meramente 

instrumentais, em que a tarefa profissional se resume a uma acertada escolha e 

aplicação de meios e de procedimentos. De um modo geral, na prática não existem 

problemas, mas sim situações problemáticas, que se apresentam frequentemente como 

casos únicos que não se enquadram nas categorias genéricas identificadas pela técnica 

e pela teoria existente. Por essa razão, o profissional prático não pode tratar estas 

situações como se fossem meros problemas instrumentais, susceptíveis de resolução 

através da aplicação de regras armazenadas no seu próprio conhecimento científico-

técnico (GÓMEZ, 1995, p. 100). 

 

Na realidade, o campo social apresenta-se como dinâmico e heterogêneo, marcado por 

instabilidades e incertezas, por isso, ao homogeneizar as situações de trabalho dos professores, 

incorre-se no equívoco, já que o contexto de cada professor possui peculiaridades e não deve 

ser tratado do mesmo modo, com aplicação de técnicas e saberes iguais a situações 

problemáticas que demandam trato diferenciado. O que se põe é a necessária e constante análise 

crítica e reflexiva do professor, em um processo que  

 

[...] implica a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo 

carregado de conotações, valores intercâmbios simbólicos, correspondências 

afectivas, interesses sociais e cenários políticos (GÓMEZ, 1995, p. 103).    
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Em certa medida, a racionalidade técnica deu os primeiros passos diante da formação 

continuada de professores e, de algum modo, também contribuiu com esse campo. Contudo, ao 

pensar no tempo histórico em sua dimensão longitudinal, especialmente na contemporaneidade, 

que está em processo de constantes transformações, a profissão docente é marcada por 

mudanças e incertezas, como anuncia Ibernón (2009), com necessidade de que o professor se 

forme a partir destes marcadores. 

Nesse sentido, há a necessidade de promover formações que signifiquem as realidades 

docentes, que possam ter uma íntima relação com a escola, lócus privilegiado para o 

desdobramento das ações educativas, na medida em que a inserção crítica e reflexiva dos 

professores seja um elemento que contribua com as transformações que almejam.  

 

 

2.3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA REFLEXIVA E 

CRÍTICA-REFLEXIVA 

 

Neste tópico de discussão serão expostas algumas perspectivas que buscam se 

posicionar como alternativas ao modelo Neoliberal apresentado anteriormente.  

Ao se remeter à formação de professores, não é raro que se resvale sob a perspectiva 

reflexiva. No Brasil, o tema teve notoriedade na década de 90, principalmente com a publicação 

do livro coordenado por António Nóvoa, intitulado: “Os Professores e a Sua Formação”. O 

livro apresenta uma série de textos, dentre os quais autores como Schon, Gómez e Zeichner 

expõem as suas reflexões teóricas em torno dessa perspectiva. 

A repercussão da “Prática Reflexiva” e do conceito “Professor Reflexivo” são 

desdobramentos das importantes contribuições teóricas que têm como principal precursor 

Donald Schon, que ao se basear em John Dewey, através da experiência e reflexão da 

experiência, e em Luria e Polanyi, através do conhecimento tácito (PIMENTA, 2006), contradiz 

a utilização da racionalidade técnica que visa empregar teorias e conhecimentos científicos 

descontextualizados na prática docente, na formação de professores e na Educação de modo 

mais amplo.  

Ao contrário disso, Schon (1983) e Schon (1995) acredita na reflexão em torno da 

prática docente como forma de compreender e solucionar problemáticas advindas do contexto 

vívido, que é dinâmico e contextual. Por assim dizer, a reflexão é produto das análises das 

situações factuais, sem que seja reduzida a questões genéricas ou inventadas. 
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De acordo com Pimenta (2006, p. 19), Schon propõe a Epistemologia da Prática, por 

acreditar na prática de atuação profissional como um campo com possibilidades de se construir 

conhecimentos advindos da experiência, os quais poderão ser mobilizados para a [...] “reflexão, 

análise e problematização” das situações que perpassam a atuação docente. Nesse sentido, “A 

reflexividade4 consiste, precisamente, nesse processo de tomar consciência da ação, de tornar 

inteligível a ação, pensar sobre o que se faz” (LIBÂNEO, p. 69). 

Pensando nisso, Schon (1983) e Schon (1995) sistematiza o processo de Epistemologia 

da Prática como alternativa para superar a forma mecanizada em que o conhecimento técnico-

científico se estabeleceu nas práticas de ensino pelos professores, reconhecendo o valor 

profissional e formativo das experiências profissionais como essenciais para a compreensão das 

problemáticas oriundas da prática docente.  

Contudo, cabe ressaltar que ainda que a Epistemologia da Prática reconheça os saberes 

tácitos e a experiência profissional como fundamentais para a melhoria da qualidade docente, 

ela não nega os conhecimentos de outras ordens, como os científicos, por exemplo. Ao 

contrário, a potência dessa teoria está na complementaridade entre os diversos conhecimentos 

construídos e empregados na formação e na atuação profissionais. 

A esse respeito, Gómez (1995, p. 102) diz que a Epistemologia da Prática se fundamenta 

na realidade docente dos professores, quando  

 

[...] parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam problemas 

complexos da vida escolar, para a compreensão do modo como utilizam o 

conhecimento científico, como resolvem situações incertas e desconhecidas, como 

elaboram e modificam rotinas, como experimentam hipóteses de trabalho, como 

utilizam técnicas e instrumentos conhecidos e como recriam estratégias e inventam 

procedimentos e recursos.  

 

Nesse sentido, a Epistemologia da Prática proposta por Schon abarca as dimensões 

destacadas por Gómez (1995) através de quatro elementos principais, sendo eles: o 

conhecimento-na-ação; a reflexão-na-ação; reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação e, 

por fim, o practicum.  

Em se tratando do conhecimento-na-ação, este é formado na experiência prática do 

professor e funciona como uma espécie de teorização que guiará a sua trajetória docente em 

meio às situações cotidianas da profissão. Tal conhecimento constitui-se de forma específica e 

individualizada, sendo próprio a cada professor. Ao se referir aos conhecimentos apropriados 

 
4 José Carlos Libâneo utiliza o termo reflexividade para se remeter ao processo de reflexão. 
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pela criança na educação básica, Schon (1995) enfatiza que os de ordem tácita/experiencial 

devem ser articulados com os escolares. 

De acordo com as colocações de Schon (1995), o saber escolar é aquele baseado em 

teorias, as quais são responsáveis por explicar cientificamente determinados fenômenos. Desse 

modo, em se tratando especificamente desses saberes na prática profissional, pode-se dizer que 

é importante a relação entre o conhecimento-na-ação e o saber científico para guiarem a prática 

profissional dos professores na Educação, de modo que o equilíbrio entre os dois saberes tende 

a provocar condutas mais reflexivas dos professores que, por consequência, qualificam as suas 

práticas de ensino, além de lhes proporcionarem melhores condições para atuarem em meio às 

adversidades, complexidades e incertezas que marcam a Educação na contemporaneidade. 

A reflexão-na-ação é outro conceito abordado por Schon (1983) e Schon (1995) para 

pensar a Epistemologia da Prática. Segundo o autor, esse processo ocorre em momentos 

sucessivos e combinados a partir de uma situação de ensino-aprendizagem, envolvendo o 

professor e os alunos.  

O primeiro momento é caracterizado como “surpresa”. Diante de algum fato inusitado 

apresentado por algum aluno, como a discussão sobre alguma questão polêmica, por exemplo, 

o professor mantém-se em um estado de surpresa, já que “um professor reflexivo permite-se 

ser surpreendido pelo que o aluno faz” (SCHON, 1995, p. 83), sem ter respostas para todas as 

situações de imediato.  

Em seguida, esse estado de surpresa impacta o professor a tal ponto, levando-o a outro 

momento, que é identificado como reflexão sobre o fato/situação (SCHON, 1995). Nesse 

momento, o professor mobiliza um conjunto de teorias, saberes e experiências para dar subsídio 

às suas reflexões, com o objetivo de compreender o que ocorre.  

Em seguida, após refletir sobre a situação, é o início de mais um momento. Nele há a 

reformulação do problema oriundo da situação, com o auxílio da sistematização das teorias, 

saberes e experiências anteriormente destacados. Isso permite que o professor chegue a alguma 

conclusão ou hipótese primária, com a pretensão de compreender o porquê de ser do 

fato/situação. 

Finalmente, inicia-se o momento da testagem da hipótese formulada a partir de uma 

experiência organizada no interior da prática docente pelo próprio professor. “Esse processo 

não exige palavras”, denotando que a hipótese é testada por uma conduta prática que deve ser 

colocada à prova (SCHON, 1995, p. 83).  

Ainda que existam limitações sobre a reflexão-na-ação, pela complexidade em que ela 

se insere, ela mostra-se como rica, por promover a confrontação empírica do professor com a 
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realidade educacional e com a especificidade contextual em que atua (GÓMEZ, 1995). Assim 

sendo, à medida em que o professor se mantém aberto ao processo, além de adquirir e construir 

novas teorias, saberes e experiências, é possível aprender como se dá o processo da sua própria 

aprendizagem que ocorre durante a reflexão-na-ação (GÓMEZ, 1995).  

Após refletir-na-ação, a reflexão é dimensionada por outra perspectiva, que exige do 

professor um olhar externo sobre a sua prática interna. Para Schon (1983) e Schon (1995), esse 

processo é denominado como refletir sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação. Para que isso 

ocorra, torna-se condição necessária um certo distanciamento para a produção dessa reflexão. 

Não se trata de um distanciamento despreocupado e desvinculado da sua atuação profissional, 

ao contrário, ele permitirá que o professor esteja mais próximo da sua prática profissional, na 

medida em que compreende as estruturas de pensamento, crenças, valores, teorias e saberes 

mobilizados para o desenvolvimento das suas ações, assim como, de suas reflexões sobre elas 

(GÓMEZ, 1995).  

De acordo com Gómez (1995, p. 105), a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-

ação ocorre após certas ações e ainda indica que termos como “[...] reflexão sobre a 

representação ou reconstrução a posteriori da acção” são formas mais coerentes para determinar 

esse processo. De qualquer modo, é nesse momento que o professor pode identificar e 

compreender como se deu certos posicionamentos, tomadas de consciência e o tratamento de 

situações problemáticas pelas quais possa ter passado. 

Como bem exemplificado por Schon (1995), após uma aula, através de uma avaliação 

sistemática que envolve a descrição da reflexão sobre o que o professor observou ou sobre 

algum fato que ocorreu, ele poderá compreender o significado dado a esses momentos no 

instante em que ocorreram. Isso posto, Gómez (1995) complementa Schon (1995) e alerta que 

além da compressão reflexiva externa há também um movimento de reconstrução da própria 

prática profissional. 

Por último e não menos importante, outro conceito difundido por Schon (1983) e Schon 

(1995) para compor a Epistemologia da Prática é denominado como Practicum. Este conceito 

refere-se aos processos de reflexão profissional que ocorrem tanto na formação inicial quanto 

na formação continuada de professores. Segundo Schon (1995) trata-se de um aprender 

fazendo, que se desenvolve na formação e que se estende à prática profissional. 

Esse conceito também possui profundas relações com o erro. Isso porque o practicum 

reconhece no erro, na falha, condição importante e necessária para a transformação da prática 

docente. Nas palavras de Schon (1995, p. 89), o mundo da prática “[...] nos permite fazer 

experiências, cometer erros, tomar consciência dos erros, e tentar de novo, de outra maneira”.   
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A transformação do erro em uma experiência transformadora ocorre quando o professor 

se mantém aberto a uma formação reflexiva, através do diálogo com os pares e com os 

formadores responsáveis pelo processo, através de modalidades de curta ou longa duração. Via 

de regra, o foco central está nos contornos assumidos pelo practicum, ao reconhecer que as 

experiências profissionais, a reflexão, o diálogo entre os pares e com a própria comunidade 

escolar são fundamentais para qualidade formativa e profissional. 

Contudo, cabe salientar que os espaços de formação reflexiva não se limitam e não 

devem se limitar apenas às modalidades formativas pré-determinadas segundo a orientação de 

muitos especialistas, especialmente daqueles que têm como principal objetivo lucrarem no 

mercado da formação, Secretarias de Educação, documentos legais ou, ainda, pelo 

desconhecimento dos professores sobre a potencialidade do ambiente escolar para promoverem 

e também gerenciarem as suas formações através das suas próprias experiências. Por isso, uma 

das alternativas defendidas no practicum reflexivo é tornar as práticas de ensino do professor 

um campo de formação e investigação com o objetivo de transformá-las5 (ZEICHNER, 1995) 

através da Pesquisa-Ação, por exemplo. Mendes (2008, p. 62) alerta que nas pesquisas 

educacionais a Pesquisa-Ação deve se apresentar ao menos sob três aspectos, sendo eles: 

“pressupor uma pesquisa/colaborativa, buscar a transformação da realidade e caminhar para 

processos formativos”.  

Além disso, essa abordagem metodológica caminha ao menos por duas direções. Uma 

delas conta com a participação do pesquisador-formador como responsável por conduzir o 

processo investigativo-formativo, enquanto a outra é produzida e sistematizada pelo próprio 

professor no interior da sua prática, sendo ele o responsável pela condução do processo 

(MENDES, 2008).  

Quando se recorre à literatura específica que diz respeito à formação de professores, ou 

aos próprios discursos das pessoas que atuam no campo educacional, é comum que a formação 

reflexiva seja entendida como sinônima da formação crítica-reflexiva. Contudo, trata-se de 

perspectivas distintas. Se por um lado a formação reflexiva limita-se ao ato de reflexão e 

transformação das práticas de ensino, a formação crítica-reflexiva amplia-se. Além do ensino, 

preconiza que os professores devem compreender o contexto social e institucional em que a sua 

prática está inserida, a fim de que seja possível traçar um projeto que tenha em vista a 

transformação do contexto social e institucional que impeça uma educação emancipatória 

(HORIKAWA, 2015).  

 
5 Michel Tiolent e Stanhouse são autores que discutem sobre as possibilidades da Pesquisa-Ação enquanto 

abordagem metodológica em pesquisas empíricas. 
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Desse modo, Zeichner (2008) faz uma crítica à perspectiva reflexiva baseada na teoria 

assumida por Donald Schon (1983) e Schon (1995). Segundo o autor, a reflexão significa muito 

pouco, considerando que de algum modo todos os professores são reflexivos. Por isso, é 

necessário “[...] considerar o que queremos que o professor reflita e como” (ZEICHNER, 2008, 

p. 545).  

Segundo Zeichner (2008), além de dominarem conhecimentos de cunho pedagógico, os 

professores devem estabelecer relações reflexivas que envolvam a luta por justiça social, 

propiciando aos estudantes a consciência que as escolhas políticas podem ter repercussões no 

campo social, além de os propiciarem a possibilidade de confrontação frente às injustiças 

sociais e à desigualdade que assola o contexto histórico-social em que estão inseridos 

(HORIKAWA, 2015).  

Diante do acúmulo de tarefas profissionais e da falta de consciência sobre a precariedade 

da carreira profissional, os professores podem se sentir impedidos de construírem ações 

concretas para subverterem a lógica de dominação colocada pelo sistema. Por isso, a formação 

continuada de professores, mais precisamente os professores-formadores, devem assumir um 

papel importante no processo de formação crítica-reflexiva. Ao mediarem os processos 

formativos, é importante que os professores-formadores extrapolem as formações para além 

das práticas de ensino e possibilitem aos professores compreenderem como as ingerências 

políticas, econômicas e culturais interferem no processo educacional de modo mais amplo.  

Ao se conscientizarem quanto à importância do engajamento político na formação de 

professores e da sua própria atuação, poderão construir coletivamente proposições que 

subvertam as regulações e a ausência de participação nas decisões escolares, apropriando-se do 

papel de intelectuais transformadores (GIROUX, 1997). 

 A ideia central dos professores como intelectuais transformadores consiste que eles se 

conscientizem do seu papel transformador em uma sociedade marcada pelas diversas vertentes 

da desigualdade social. Nas palavras de Giroux (1997, p. 163): 

 

Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso que una a 

linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores 

sociais reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira, eles devem se 

manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das 

escolas. Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar para criar as condições que deem aos 

estudantes a oportunidade de tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e a 

coragem para lutar a fim de que o desespero não seja convincente e a esperança seja 

viável.  
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Pode-se dizer que para considerar os professores como intelectuais transformadores, 

ocorrem dois processos concomitantes e necessários. Por um lado, os educadores precisam 

reconhecer a importância das suas ações no campo educativo para promoverem transformações 

sociais com vistas a uma sociedade menos desigual e mais consciente. Por outro lado, tais 

transformações fortalecem-se a partir de um ato coletivo, movido por ideais comuns. Nesse 

sentido, cabe aos professores construírem processos educativos que deem a oportunidade aos 

seus alunos de se reconhecerem como sujeitos políticos e responsáveis por esse processo de 

transformação social. 

Nesse sentido, vale ressaltar que uma proposta de formação continuada crítica dos 

professores deve “[...] levar em conta o meio, o grupo, a instituição, a comunidade, as bases 

implícitas, as decisões e atitudes dos professores” (IBERNÓN, 2009, p. 40), ou seja, tudo aquilo 

que se constitui como experiências vívidas pelos professores. 

 

 

2.4 APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ao revisitar a história da constituição do campo da Educação Física, pode-se dizer que 

as décadas de 80 e 90 foram cruciais para o entendimento dos professores e pesquisadores sobre 

o seu objeto de conhecimento. Conforme aponta Bracht (1999), a instituição da Educação Física 

na escola ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, com grandes influências militaristas, da 

medicina e, mais tarde, do esporte. 

Naquele momento, diante de questionamentos sobre o entendimento do que seria o 

objeto de conhecimento da Educação Física, assim como as possibilidades de desenvolvimento 

de práticas de ensino baseadas em princípios teórico-metodológicos na escola, pesquisadores 

brasileiros foram responsáveis pelo movimento renovador que ocorreu no Brasil, nos anos 90, 

com objetivo de clarificar principalmente os questionamentos acima postos. 

Como resultado dessa mobilização surgiram inúmeras abordagens pedagógicas que 

orientam as práticas de ensinos dos professores de Educação Física que atuam na Educação 

Básica (BRACHT, 1999). Conforme aponta Frizzo (2013), as novas elaborações para a 

Educação Física escolar surgiram mediante a nova Constituição Federal e a implementação da 

LDB que instituiu a Educação Física como disciplina curricular, extinguindo o seu status de 

atividade curricular. 

A partir destas mudanças instituídas pelos dispositivos legais, a produção de 

conhecimento da Educação Física vinculou-se a outras perspectivas científicas, principalmente 



47 
 

às Ciências Humanas e Sociais (FRIZZO, 2013). Ainda que o estreitamento de relações de uma 

subárea, que outrora se vinculava principalmente as Ciências da Saúde e que, nesse momento, 

passa a dialogar com as Ciências Humanas e Sociais e com Educação, resquícios desta 

historicidade recaem sobre a especificidade dessa área. 

O reconhecimento da Educação Física como uma disciplina marginalizada ainda faz 

parte dos discursos proferidos pelos professores dessa área quando destacam as suas percepções 

sobre o olhar marginal que a Educação Física escolar tem na escola, quando comparada com às 

outras disciplinas escolares. Isso está relacionado a diversos fatores, dentre eles o objeto de 

estudo da Educação Física e a singularidade em seu processo de avaliação.  

Ao contrário da maioria das disciplinas curriculares que lidam com saberes-enunciados, 

a Educação Física trabalha na relação que estabelece com as suas abordagens pedagógicas, 

como, por exemplo, através da cultura corporal de movimento, da cultura corporal. Nessa 

direção Charlot (2009) traz contribuições ao destacar a necessidade de se pensar a legitimar a 

Educação Física a partir de outra perspectiva do saber. Em suas palavras: 

 

[...] a Educação Física não é uma disciplina escolar ‘como as demais’ [...]. Não é igual 

às demais porque ela lida com uma forma de aprender que não a apropriação de 

saberes-enunciados. Em vez de tentar anular ou esconder essa diferença ver-se-ia 

destacá-la e esclarecê-la. O fato que é uma disciplina diferente não significa que tem 

menos legitimidade do que as demais disciplinas. Em vez de se esforçar para 

apresentar-se normal, conforme a norma dominante de legitimidade escolar, a 

Educação Física deveria, a meu ver, legitimar-se por referência a outra norma, a outra 

figura do aprender (CHARLOT, 2009, p. 243). 

 

Partindo do reconhecimento dessa especificidade, a Educação Física escolar privilegia 

a relação dos alunos com a construção de conhecimento a partir do movimento em suas diversas 

possibilidades que estão vinculadas ao currículo, inclusive através da dimensão histórico-

cultural. 

Desse modo, a avaliação, que antes era baseada na perfeição do gesto técnico e nas 

habilidades esportivas em determinada prática corporal, modifica-se. A avaliação passa a 

fundamentar-se a partir da Epistemologia que sustenta a Educação Física, ao passo que são 

apresentados registros que possibilitam compreender como os alunos estabelecem relação com 

o conhecimento (SANTOS et al., 2015).  

Ainda que o reconhecimento e a valorização social da Educação Física venham 

ocorrendo e seja possível visualizar a partir das práticas pedagógicas dos professores e do 

campo científico, elementos da historicidade de constituição do campo da Educação Física 

recaem sobre a formação inicial e continuada dos professores. 
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Isso pode ser visualizado no trabalho de Rangel-Betti e Betti (1996), em que os autores 

indicam que a formação inicial em Educação Física até aquele momento possuía um currículo 

baseado em conhecimentos técnicos/práticos, sobretudo no que diz respeito às práticas 

corporais, especialmente as esportivas, enquanto os conhecimentos de base científica eram 

voltados somente às disciplinas biológicas.  

Os autores indicam certos avanços na formação dos professores de Educação Física, 

mas também salientam certas limitações. Uma delas diz respeito à possibilidade de se repensar 

o formato de tais formações a partir de uma perspectiva reflexiva, levando em consideração a 

teoria do professor reflexivo proposta por Donald Schon e seus colaboradores (RANGEL-

BETTI; BETTI, 1996). 

Já se passaram 25 anos desde essas reflexões envolvendo a possibilidade de se repensar 

o currículo da formação inicial em Educação Física numa perspectiva reflexiva. Contudo, ao 

fazer um deslocamento para o campo da formação continuada em Educação Física é importante 

problematizar e tentar compreender em que medida essa perspectiva tem se estabelecido nas 

formações e nas práticas cotidianas dos professores de Educação Física, especificamente no 

que diz respeito aos discursos proferidos pelos professores sobre esse tema. 

Diante da tentativa de identificar o que se tem produzido sobre o campo da Formação 

Continuada em Educação Física escolar, foi realizada uma revisão de literatura na plataforma 

Scielo e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES.  Através dos descritores: A) “Formação 

Continuada and Educação Física”; B) Formação em Serviço and Educação Física; C) Educação 

Continuada and Educação Física, foram encontrados trabalhos com diversas nuances que 

contribuem com o debate científico sobre a continuidade formativa dos professores. 

Em se tratando do processo de busca e cooptação dos trabalhos para esta pesquisa, foram 

selecionados os trabalhos compreendidos entre 10 anos (2011-2021), que contêm em seu 

resumo as palavras que se referem à formação em um processo contínuo (formação continuada; 

formação em serviço e educação continuada) associadas ao campo da Educação Física escolar.  

Através desse processo foram encontrados 15 artigos científicos vinculados à 

plataforma Scielo, como pode ser observado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Artigos encontrados na plataforma Scielo sobre a formação continuada dos 

professores de Educação Física escolar 
 

Título: Perfil de formação continuada de professores de Educação Física: modelos, 

modalidades e contributos para a prática pedagógica. 
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Autores: FERREIRA, Janaína da Silva; SANTOS, José Henrique dos; COSTA, Bruno de 

Oliveira. 

Ano de Publicação: 2014 

Título: Investigação, narrativa e formação continuada de professores de Educação Física: 

possibilidades para uma prática colaborativa. 

Autor: LUIZ, Igor Câmara et al. 

Ano de Publicação: 2016 

Título: Identidade docente e formação continuada: um estudo à luz das teorias de Zygmunt 

Bauman e Claude Dubar. 

Autoras: ROSSI, Fernanda; HUNGER, Dagmar. 

Ano de Publicação: 2020. 

Título: Práticas corporais na formação continuada de professores: sentidos da experiência. 

Autoras: EHRENBERG, Mônica Caldas; AYOUB Eliana. 

Ano de Publicação: 2020. 

Título: Formação continuada de professores: construindo possibilidades para o ensino do 

atletismo na Educação Física escolar. 

Autoras: GEMENTE, Flórence Rosana Faganello; MATTHIESSEN, Sara Quenzer.  

Ano de Publicação: 2017 

Título: Formação continuada em Educação Física na educação básica: da experiência com o 

instituído aos entrelugares. 

Autores: SANTOS, Wagner dos; OLIVEIRA, Aline Vieira; NETO, Amarílio Ferreira.  

Ano de Publicação: 2016. 

Título: Analisando o jogo a partir da conceituação de professores de Educação Física. 

Autores: OLIVEIRA, Rodrigo Falcão Cabral de et al. 

Ano de Publicação: 2016. 

Título: Inserção profissional e formação continuada de egressos do curso de graduação em 

Educação Física. 

Autores: SALLES, Wiliam das Neves; FARIAS, Gelcimar Oliveira; NASCIMENTO, 

Juarez Vieira do. 

Ano de Publicação: 2015. 

Título: Projetos e práticas para a educação para a saúde na Educação Física escolar: 

possibilidades. 
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Autores: OLIVEIRA, Victor José Machado de; MARTINS, Izabella Rodrigues; BRACHT, 

Valter. 

Ano de Publicação: 2015. 

Título: Formação continuada de professores: quando a experiência e os saberes docentes se 

limitam à vivência. 

Autores: JUNIOR, Antônio Fernandes da Cruz; FONTE, Sandra Soares Della; LOUREIRO, 

Robson. 

Ano de Publicação: 2014. 

Título: Formação continuada: entendimentos e vivências dos professores de Educação Física 

no contexto do Governo Estadual (RS) gestão 2007/2010. 

Autoras: RIGHI, Marisa; MARIN, Elizara Carolina; SOUZA, Maristela da Silva. 

Ano de Publicação: 2012. 

Título: As etapas da carreira docente e o processo de formação continuada de professores de 

Educação Física. 

Autoras: ROSSI, Fernanda; HUNGER, Dagmar. 

Ano de Publicação: 2012. 

Título: Capoeira nas aulas de Educação Física: alguns apontamentos sobre processos de 

ensino-aprendizado de professores. 

Autora: SILVA, Paula Cristina da Costa. 

Ano de Publicação: 2011. 

Título: História(s) da docência na Educação Física da Educação infantil da rede municipal 

de ensino de Florianópolis. 

Autores: GONÇALVES, Daienne; RICHTER, Ana Cristina; BASSANI, Jaison José. 

Ano de publicação: 2017. 

 

Fonte: Construído pela autora.   

 

Em se tratando das buscas na Plataforma CAPES, também foram cooptados para esta 

pesquisa teses e dissertações compreendidas entre 10 anos (2011-2021), que contêm em seu 

resumo as palavras que se referem à formação em um processo contínuo (formação continuada; 

formação em serviço e educação continuada) associadas à Educação Física escolar.  

Por se tratar de uma plataforma que abarca uma grande quantidade de trabalhos 

científicos, foram encontrados milhares de trabalhos relativos à formação em um processo 

contínuo, através dos descritores acima apresentados. Ainda que seja um limite desta pesquisa 
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não apresentar todos os trabalhos encontrados, serão destacados alguns desses trabalhos no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Teses e Dissertações encontradas no Banco de Teses e Dissertações – CAPES, sobre 

a formação continuada dos professores de Educação Física escolar 

 

Título: Construção, implementação e avaliação de um material pedagógico sobre o ensino 

da ginástica nas aulas de Educação Física. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autor: MARIANO, Misma Lima. 

Ano da Defesa: 2018. 

Título: Sentidos e significados de um processo de formação continuada em Educação Física: 

professores da rede pública municipal de ensino de Ibiporã – PR. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autor: OLIVEIRA, Emerson José de. 

Ano da Defesa: 2013. 

Título: Formação continuada de professores de Educação Física da rede municipal de ensino 

de Cuiabá/MT: entre o ideal e o vindo. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autora: BATISTA, Danielle. 

Ano da Defesa: 2015. 

Título: Formação continuada em Educação Física escolar: ações, percepções e desafios da 

gestão educacional. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autor: KRÖNIG, Eliana Köhler. 

Ano da Defesa: 2016. 

Título: Narrativas (auto)biográficas de formação continuada dos professores de Educação 

Física. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autor: LUIZ, Igor Câmara. 

Ano da Defesa: 2014. 

Título: A formação continuada e suas contribuições ao professor de Educação Física da 

educação infantil de Florianópolis (SC). 

Tipo de Trabalho: 2015. 
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Autora: MATOS, Nathalia Cristina. 

Ano da Defesa: 2015. 

Título: O conhecimento em Educação Física na formação continuada em Santa Catarina. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autora: VITORIO, Vania. 

Ano da Defesa: 2013. 

Título: Formação continuada em Educação Física escolar: construindo olhares para inclusão. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autor: JANUARIO, Paulo Clepard Silva. 

Ano da Defesa: 2019. 

Título: A formação continuada dos professores de Educação Física da rede municipal da 

cidade de São Paulo – 2008 a 2012. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autora: KERBEJ, Maria Helena Aita. 

Ano da Defesa: 2014. 

Título: Formação continuada em Educação Física e inclusão do deficiente no ensino regular 

sob a ótica de professores. 

Tipo de Trabalho: Dissertação. 

Autora: TEBALDI, Marina. 

Ano da Defesa: 2014. 

Título: O exercício da reflexão em um programa de formação continuada e professores de 

Educação Física em Roraima. 

Tipo de Trabalho: Tese. 

Autor: BOMFIM, Alexandre Barreiros Cardoso. 

Ano da Defesa: 2014. 

Título: Implicações da formação continuada na prática pedagógica do(a) professor(a) no 

âmbito da cultura corporal de movimento. 

Tipo da Trabalho: Tese. 

Autor: ROSSI, Fernanda. 

Ano da Defesa: 2013. 

Fonte: Construído pela autora. 

 

Através da leitura dos trabalhos, identificaram-se as temáticas de cada um dos trabalhos, 

possibilitando a construção de algumas categorias temáticas. Uma das categorias trata do 
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desenvolvimento de propostas formativas vinculadas ao currículo da Educação Física, como 

pode ser verificado no trabalho de Ehrenberg; Ayoub (2020) que desenvolveram uma proposta 

formativa voltada para atividades corporais e artísticas; o trabalho de Gemente; Mathiessen 

(2017) que ofertaram um curso de formação para os professores de Educação Física sobre o 

atletismo na Educação Física escolar; o trabalho de Oliveira; Martins; Bracht (2015) que 

tiveram como objetivo ofertar um curso sobre a Educação para a saúde; o trabalho de Silva 

(2011) que proporcionou um curso de formação sobre a Capoeira na Educação Física escolar; 

o trabalho de Mariano (2018) que desenvolveu uma proposta formativa sobre a ginástica; o 

trabalho de JANUARIO (2019) que se desenvolveu a partir da oferta de um curso sobre a 

inclusão. Além dos trabalhos desses autores, também vale destacar os trabalhos de Oliveira et 

al. (2016); Salles; Farias; Nascimento (2015); Gonçalves; Richter; Bassani (2017); Ferreira; 

Santos; Costa (2015); Luiz et al. (2016). 

Esses dados demonstram a preocupação dos pesquisadores em desenvolverem pesquisas 

em diálogo com a proposição de cursos de formação, muitos deles vinculados à pesquisa-ação 

como dimensão teórico metodológica, como foi o caso de grande parte dos estudos analisados 

por esta pesquisa. A potencialidade da pesquisa-ação está na relação que ela estabelece com a 

realidade vivida pelos participantes, desdobrando-se na reconfiguração dos processos de análise 

e reflexão dos professores, na apropriação de novos conhecimentos, além de perspectivar a 

transformação das suas práticas de ensino (MENDES, 2008). 

Outra temática bastante evidenciada refere-se às significações e concepções dos 

professores sobre os seus processos de formação continuada, como podem ser verificadas nos 

trabalhos de Santos; Oliveira; Neto (2016); Righi; Marin; Souza (2012); Rossi; Hunger (2012); 

oliveira (2013); Krönig (2016); Luiz (2014) e Tebaldi (2014). Em grande parte dos trabalhos 

verificou-se que ainda que as formações façam parte da realidade dos professores, elas não 

atendem as suas demandas e expectativas, distanciando-se do ideal concebido pelos 

professores. 

Esses dados denotam a necessidade de problematizar em que medida as formações 

funcionam como um protocolo governamental, sem estabelecer relações com a realidade 

demandada pelos professores. É necessário que as políticas de formação de professores a nível 

macro e micro tenham em vista as significações dos professores para que seja possível propor 

programas formativos que contribuam com as suas práticas de ensino. 

Nesse sentido, também emergiu como categoria os desdobramentos da formação 

continuada na prática dos professores de Educação Física, conforme apresentado nos trabalhos 
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de Batista (2015); Matos (2015); Kerbej (2014); Rossi (2013). Em outras palavras, como a 

formação contribui com o desenvolvimento das aulas de Educação Física escolar.  

Essa é uma temática de grande relevância, tendo em vista que possibilita que o 

pesquisador, a comunidade científica e especialmente os professores identifiquem como a 

formação continuada afeta os professores no processo de transformação de suas práticas a partir 

de uma realidade crítica e consciente; como ocorre esse processo, assim como as principais 

potencialidade desta transformação. 

Outra categoria que emergiu diz respeito à constituição dos saberes docentes ao longo 

do processo de formação contínua, como é o caso do trabalho de Junior; Fonte; Loureiro (2015) 

que está relacionado às experiências e saberes docentes que emergiram a partir de um processo 

de formação continuada; o trabalho de Vitorio (2013) que trata da constituição de saberes a 

partir da formação continuada; o trabalho de Rossi; Hunger (2020) que se refere à formação 

continuada no processo de construção de saberes e da identidade docente. 

Por fim e não menos importante, o trabalho de Bomfim (2014) não constitui as 

categorias apresentadas por se remeter à reflexão como desdobramento da formação 

continuada. 

Esses trabalhos mostram a multiplicidade de temáticas relacionadas à formação 

continuada em Educação Física escolar. Diante desses achados de pesquisa, faz-se necessário 

que a formação continuada na contemporaneidade possibilite aos professores a compreensão 

do objeto de conhecimento dessa subárea que, nas palavras de Bracht (1999), é denominado 

“movimentar-se humano”, para além de uma perspectiva técnica, mecânica ou psicológica com 

um fim em si. É necessário que o movimentar-se humano seja compreendido como um 

fenômeno histórico-cultural (BRACHT, 1999), que se articula com a cultura corporal de 

movimento no campo da linguagem. 

É imprescindível que os professores tenham condições de conhecerem e 

compreenderem as possibilidades que as proposições curriculares6 disponíveis nas respectivas 

redes de ensino apresentam em termos de projetos políticos e ideológicos que os compõem, os 

princípios e projetos pedagógicos que os subsidiam, além dos conteúdos e temáticas oriundos 

desses conteúdos que os auxiliem na sistematização do planejamento de ensino e, em seguida, 

 
6 Atualmente, no Brasil, está em vigor uma proposta curricular comum denominada Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que abarca um conjunto de conhecimentos e habilidades que devem ser construídos ao longo 

das etapas da Educação Básica. Esta vem sendo alvo de críticas por alguns autores, como Moreira et al. (2016). 

Para saber mais: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-

8042.2016v28n48p61/32563.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2016v28n48p61/32563
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2016v28n48p61/32563
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dos planos de aula que poderão subsidiar as suas práticas, a partir de um embasamento teórico-

metodológico que as abordagens pedagógicas poderão lhes oferecer. 

Acredita-se que conhecer e compreender o currículo, como apontado acima, possibilita 

que os professores construam práticas educativas baseadas na diversidade, na interlocução com 

outras disciplinas escolares e, principalmente, que os seus alunos produzam conhecimentos e 

sentidos a partir das práticas corporais ofertadas na Educação Física escolar. 

Outro aspecto necessário à formação continuada em Educação Física diz respeito à 

formação crítica, por assim dizer, política e atenta à reflexividade docente. À medida em que 

os professores compreendam que se encontram em uma posição de subordinação em relação 

aos ditos do sistema, que tende a preconizar a carreira e formação docente, eles poderão se 

pronunciar e criar movimentos de subversão contra os discursos e as ações que tentam lhes 

calar e desvalorizar. 

 

 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa assenta-se em uma abordagem qualitativa (YIN, 2016). Minayo (1994) 

define as pesquisas qualitativas como aquelas que buscam a compreensão dos significados e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Na mesma direção, 

Yin (2016) indica que pesquisas denominadas qualitativas possuem algumas características, 

como: representar as opiniões e perspectivas dos participantes e integrar ao estudo as condições 

contextuais em que dado fenômeno de pesquisa perpassa.  

Desse modo, tratando-se de pesquisas que envolvem participantes, pode-se dizer que as 

opiniões e perspectivas obtidas serão significadas pelo pesquisador de forma sistemática e 

descritiva (BOGDAN; BIKLEIN, 1994, p. 48), incluindo dados em forma de “[...] transcrições 

de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros 

registros oficiais”. Por outro lado, os significados oriundos de uma situação de pesquisa 

qualitativa requerem uma atenção sensível do pesquisador, que deve interpretar e traduzir em 

um texto científico os significados latentes ou ocultos do fenômeno de pesquisa (CHIZZOTTI, 

2003). 

Nesse sentido, vale ressaltar que a pesquisa qualitativa é comprometida com o processo 

tanto quanto com o produto. Ao contrário das pesquisas quantitativas que têm a preocupação 

centrada no resultado do estudo em forma de números ou estatística, a pesquisa qualitativa 

reconhece a potencialidade nas diversas formas de linguagem que podem representar o 
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fenômeno de pesquisa. Assim, ela pode utilizar de diversos métodos e técnicas que a tornam 

flexível, mas comprometida com o rigor científico necessário a qualquer pesquisa. 

Tendo em vista que o objetivo central desta pesquisa assenta-se em compreender como 

têm se constituído (ou não) os processos de formação continuada direcionados aos professores 

de Educação Física da rede municipal de São João Del-Rei – MG e considerando os seus 

discursos como a principal fonte de dados, acredita-se que a utilização da abordagem qualitativa 

seja coerente e assertiva quando do desenvolvimento deste estudo.   

 

 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Atualmente a rede municipal de São João Del Rei – MG conta com 8 professores de 

Educação Física que atuam nos segmentos do Ensino Fundamental I e II, em 8 escolas da zona 

urbana do município, os quais foram convidados para participarem desta pesquisa. Seis 

professores de Educação Física que atuam em 7 instituições da rede municipal aceitaram o 

convite e participaram da pesquisa. Contudo, duas professoras que atuam em uma mesma escola 

optaram por não participarem, manifestando dificuldades em função da pandemia decorrente 

da Covid-19.  

Entre os seis professores de Educação Física participantes do estudo, quatro são do sexo 

feminino e dois do sexo masculino, com média de idade de 40,6 anos. É válido ressaltar que 

quatro dos seis professores se formaram na Universidade Federal de São João Del-Rei – MG, 

na mesma turma. 

A professora Regina possui 48 anos de idade, é natural de Bom Sucesso – MG, mas 

reside em Nazareno – MG. Formada em licenciatura plena em Educação Física pela Faculdade 

Presbiteriana Gammon (FAGAMMON) em 1998, atua desde 2001 na rede municipal de São 

João Del-Rei. Atualmente é professora em uma das escolas municipais na cidade, em turmas 

do 1º ao 5º ano. 

A professora Janaína possui 35 anos de idade, é natural de Volta Redonda – RJ, mas 

reside em São João Del-Rei – MG. Formada em licenciatura plena em Educação Física pela 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) em 2008, atua desde 2008 na rede municipal 

de São João Del-Rei. Atualmente é professora em uma escola na cidade de São João Del-Rei, 

trabalhando com turmas de 1º ao 9º ano.  

A professora Márcia possui 38 anos de idade, é natural de São João Del-Rei – MG e 

reside na mesma cidade. Formada em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade 



57 
 

Federal de São João Del-Rei (UFSJ) em 2008, atua desde 2008 na rede municipal de São João. 

Atualmente é professora em duas escolas da cidade de São João, trabalhando com turmas de 1º 

ao 5º ano. 

A professora Nísia Floresta possui 36 anos de idade, é natural e reside na cidade de São 

João Del-Rei – MG. Formada em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade 

Federal de São João Del-Rei (UFSJ) em 2008, atua desde 2008 na rede municipal de São João 

Del-Rei. Atualmente a professora trabalha em duas escolas municipais em turmas de 1º ao 5º 

ano. 

O professor Paulo Freire possui 41 anos de idade, é natural de Coronel Fabriciano – 

MG, mas reside em Coronel Xavier Chaves – MG. Formado em licenciatura em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Campina (UNICAMP) em 2002 e em bacharelado pelo 

mesmo curso na mesma instituição em 2004, atua desde 2019 na rede municipal de São João 

Del-Rei. Atualmente é professor em uma das escolas municipais na cidade, trabalhando com 

turmas de 7º ao 9º ano. 

O professor Emerson possui 46 anos de idade, é natural de Conselheiro Lafaiete – MG, 

mas reside em São João Del-Rei – MG. Formado em licenciatura plena pela Faculdade 

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) em 2007, atua desde 2008 na rede municipal de São João 

Del-Rei. Atualmente é professor em uma das escolas municipais na cidade, em turmas de 1º ao 

6º ano. 

 

 

3.2 CUIDADOS ÉTICOS 

 

Para resguardar os cuidados éticos necessários na condução de pesquisa com seres 

humanos e a fim de minimizar possíveis transtornos aos participantes e às instituições em que 

atuam, a pesquisa foi submetida e avaliada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFSJ (CEPSJ) 

previamente à sua realização, sendo aprovada em 10 de outubro de 2019, sob o parecer nº 

3.633.245. 

Ao considerar a relevância hierárquica do contexto educacional de São João Del-Rei –

MG, houve o cuidado de consultar as 8 instituições escolares, a fim de que fosse apresentada a 

proposta e os objetivos da pesquisa às diretoras e coordenadoras7. Ao acordarem com os termos 

 
7 De acordo com um documento fornecido pela Secretaria Municipal de São João Del-Rei – MG no início da 

pesquisa, com a relação das instituições escolares, endereço, contato e nome das responsáveis pelas instituições, 
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de participação nesta pesquisa, por meio da assinatura do Termo de Autorização, as instituições 

(co)participantes manifestaram seu acordo prévio em participar do estudo, ficando determinado 

que seria permitida a revogação da autorização se porventura alguma atividade ou transtorno 

fossem causados às instituições e/ou aos professores. Em um momento seguinte a pesquisa foi 

apresentada aos professores de Educação Física das instituições parceiras.  

Adotou-se o mesmo procedimento com os professores, apresentando-lhes a proposta e 

os objetivos da pesquisa, assim como a sua relevância para o contexto educativo de São João 

Del-Rei – MG, especialmente para eles próprios. Ao acordarem com os termos para 

participarem desta pesquisa, os professores assinaram duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), contendo as informações pertinentes sobre a pesquisa, sendo uma 

de posse pessoal deles e a outra de posse da pesquisadora, que está arquivada.  

Além disso, outro procedimento ético referente a esta pesquisa diz respeito à 

identificação dos professores que participaram da pesquisa. De acordo com o TCLE e em 

conversa com os professores, foi frisado que eles poderiam ou não se identificar com os seus 

nomes reais nesta pesquisa, o que dependeria dos seus interesses. Salientou-se que aqueles que 

decidissem omitir os seus nomes seriam referenciados com os nomes de importantes educadores 

do cenário histórico brasileiro. 

Ao final da pesquisa este trabalho será publicizado através da produção de artigos e de 

resumos que serão apresentados em eventos científicos. Por fim e não menos importante, 

também na etapa final da pesquisa, os seus resultados serão compartilhados com os professores 

e com as instituições (co)participantes da pesquisa, a fim de que eles saibam como a formação 

continuada é representada nos discursos e na realidade dos professores de Educação Física da 

rede municipal de São João Del-Rei – MG.  

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Como instrumento de coleta dos depoimentos prestados pelos professores utilizou-se de 

entrevista semiestruturada. Segundo Minayo (2014), a entrevista pode ser caracterizada como 

uma conversa a dois, que se dá entre o entrevistador e o participante da pesquisa, com o objetivo 

de coletar informações/dados pertinentes ao que se objetiva pesquisar.  

 
em duas escolas existe o cargo de coordenador(a), o qual desempenha as mesmas funções que os diretores(as). 

Nesse sentido, duas mulheres ocupam o cargo de coordenadoras. 

 



59 
 

A depender da forma de organização da entrevista, esta pode se desdobrar em diversas 

modalidades. Nesta pesquisa optou-se pela entrevista semiestruturada, que combina um roteiro 

com perguntas previamente elaboradas e a possibilidade de implementação de algumas 

perguntas ao longo da entrevista (MANZINI, 1990/1991; MINAYO, 2014), possibilitando que 

o participante da pesquisa discorra sobre algum tema que lhe foi indagado de forma fluida. 

Como bem aventa Manzini (1990/1991), a entrevista semiestruturada sugere a produção 

de um roteiro inicial com perguntas preestabelecidas sobre uma temática central, que será 

complementado por outras questões à medida em que o pesquisador estabelece o diálogo com 

os participantes da pesquisa.  

Na entrevista produzida o diálogo com os professores esteve associado a diversos temas, 

desde àqueles abordados pela pesquisadora no ato da entrevista a aqueles que surgiram durante 

o desenrolar da entrevista. Para a organização da entrevista foi construído previamente um 

roteiro com perguntas, que quando necessário foi complementado no momento da entrevista. 

Por isso, a entrevista foi iniciada com perguntas menos complexas, que não necessitaram de 

maior grau de abstração dos professores para responderem. Esse processo ofereceu maior 

comodidade e envolvimento aos participantes no momento da entrevista. 

Para Lüdke e André (2008), a entrevista cria um universo recíproco entre quem pergunta 

e quem responde, o qual pode ser influenciado por um percurso lógico e psicológico em relação 

às questões que se deseja abordar. Essa dinâmica viabiliza fluência e riqueza de informações 

prestadas pelo entrevistado, de acordo com o que o toca no momento presente (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2008). 

Para que não houvesse supressão de elementos contidos nas falas durante o depoimento 

dos professores, elas foram gravadas por meio de um gravador digital de áudio. Em seguida, as 

entrevistas foram transcritas sem suprimir ou alterar as falas dos professores. Assim como 

pontuam Bogdan e Biklein (1994, p. 48) sobre os procedimentos de coleta e análise dos dados 

em pesquisas qualitativas educacionais, também houve a pretensão em “[...] analisar os dados 

em toda a sua riqueza, respeitando tanto quanto possível a forma em que esses foram registrados 

ou transcritos”.  

Em conversa com os professores, optou-se por coletar os dados em local e horário 

convenientes para eles e para a pesquisadora. Desse modo, quatro professores manifestaram-se 

para que as entrevistas fossem realizadas nas instituições em que atuam, na cidade São João 

Del-Rei – MG. Uma professora optou que a entrevista fosse realizada na UFSJ, Campus Dom 

Bosco, também localizado no município, enquanto a entrevista com uma das professoras foi 

realizada via vídeo chamada, pelo WhatsApp. Em relação a essa última professora, essa opção 
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deu-se em função da pandemia decorrente da Covid-19, sendo o WhatsApp a plataforma digital 

que a professora considerou como mais fácil para que a entrevista ocorresse. 

Dos quatro professores que solicitaram que as entrevistas ocorressem em seus ambientes 

de trabalho, foi necessário um segundo encontro com uma professora e um professor, ambos 

para finalizar as entrevistas. Isso se justifica pelo limite de tempo e pelas demandas de trabalho 

dos professores nas escolas. Por isso, a continuidade da entrevista com a professora também 

ocorreu via vídeo chamada pelo WhatsApp, sob demanda da professora, igualmente pelo 

avanço da pandemia de Covid-19 no país. Por outro lado, o segundo encontro para finalizar a 

entrevista com um dos professores ocorreu no seu ambiente de trabalho, como acordado 

inicialmente.  

 

 

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processo de análise dos dados adotado foi a Análise de Conteúdo proposta pela Bardin 

(2016), que tem o objetivo de compreender os significados contidos nas mensagens 

comunicativas, nesse caso em específico nas entrevistas com os professores de Educação Física.  

Nas palavras da autora, ela pode ser designada como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2016, p. 44, grifo da autora). 

 

Para a interpretação dos significados das mensagens transmitidas pelos professores 

através da Análise de Conteúdo, seguiram-se as três fases indicadas por Bardin (2016), sendo 

elas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a 

interferência e a interpretação. 

Na fase de pré-análise há “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a formulação de indicadores que fundamentem a 

interpretação final” (BARDIN, 2016, 121, grifo da autora).  

Já a exploração do material consiste na aplicação das decisões metodológicas adotadas 

na pré-análise, com a finalidade de codificar os significados das mensagens (BARDIN, 2016), 

por meio da identificação das unidades de registro, unidades de contexto e categorização. 
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A unidade de registro é uma unidade base para codificar determinado conteúdo, seja 

através das palavras, da frequência de palavras ou dos temas. A partir da pré-analise optou-se 

por codificar os temas que emergiram nas falas proferidas pelos professores. Portanto, o 

trabalho analítico consistiu em uma análise de conteúdo temática, sendo os “temas” 

identificados nas falas dos entrevistados a unidade de registro. Dessa forma, cada tema 

identificado no material empírico foi codificado por meio de alguma expressão que fazia alusão 

ao núcleo de sentido manifesto. Por exemplo, em muitas passagens das entrevistas os 

professores comentavam da busca, da participação em cursos ou comunidades de formação 

online. Essas passagens foram codificadas com a expressão “processo formativo informal na 

cultura digital”. De igual modo, todos os temas identificados no material empírico foram 

codificados, cada qual se referindo ao tema manifesto. 

Em seguida, o procedimento analítico tratou da identificação da unidade de 

compreensão (unidade de contexto), que consistiu em identificar em qual contexto as unidades 

de registro se encontravam. Para Bardin (2016, p. 133), a unidade de contexto pode ser 

identificada da “[...] frase para a palavra e o parágrafo para o tema”. Por exemplo, em todas as 

codificações sinalizadas como “processo formativo informal na cultura digital” analisava-se 

todo o parágrafo em que tal tema estava inserido. Isso permitia identificar, por vezes, que o 

mesmo tema tratado em uma entrevista adquiria significados dissonantes em outras, gerando, 

portanto, dois contextos diversos associados ao mesmo tema. Assim, “processo formativo 

informal na cultura digital” estava tanto associado a algo positivo para os professores (contexto 

A) quanto poderia significar uma prática simplificada de formação (contexto B). 

Após as duas fases acima explicitadas, foram construídas as categorias de análise 

temática, procedimento que consiste no agrupamento dos diferentes códigos que continham 

núcleos de significados aproximados, correspondentes ou interrelacionados em um 

agrupamento semântico comum, conforme detalhado no próximo capítulo de apresentação dos 

dados.  

Por fim, a terceira fase da Análise de Conteúdo consistiu na intepretação dos dados 

obtidos. Nesse momento houve a descrição sistemática e análise hermenêutica dos dados, etapa 

necessária para a interpretação dos seus significados. É válido ressaltar que a sistematização 

entre a descrição e a interpretação dos dados tornou-se possível pela inferência, procedimento 

que permite a passagem de uma fase a outra, à medida em que são mobilizadas justificativas 

causais, de efeito ou de associações diversas com a literatura especializada para o 

desdobramento das temáticas que emergiram (BARDIN, 2016). 
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4 A FORMAÇÃO CONTINUADA NAS PALAVRAS DOS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG 

 

Para compreender melhor a construção das categorias temáticas desta pesquisa serão 

apresentadas as categorias temáticas e as suas relações com as unidades de registro e de 

contexto encontradas (quadro 1).  

 

Quadro 3 – Processo de construção das categorias temáticas 
 

CATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTRO – temas 

codificados 

UNIDADE DE 

CONTEXTO – contexto 

ao qual o tema se referia 

 

 

 

 

 

Fatores de Desvio ou de 

Motivação para a 

Formação Continuada 

 

 

A relação da família e a 

escola. 

A constituição da família 

por pare dos professores. 

 

Fragmentação da relação 

entre a família e a escola. 

 

 

O tipo ideal de alunado. 

Críticas aos modos de 

conduta dos estudantes das 

classes populares. 

 

 

 

 

 

 

 

A Formação Continuada 

Praticada: Os Seus Limites, 

Materialidade e Contexto 

O modo de formação 

escolar em que os 

professores participam. 

 

Críticas a este tipo de 

formação. 

 

 

O processo formativo 

informal na cultura digital. 

 

Participação crítica dos 

professores nestas 

formações 

 

Formação (a)crítica, busca 

por modelos 
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As políticas públicas de 

iniciação à docência. 

Valorização positiva dos 

professores por tais 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas e Limites das 

Ações Formativas  

  

A formação demanda pelos 

professores em um sentido 

prático. 

Inclusão das pessoas com 

deficiência. 

 

Didática. 

 

 

 

A participação dos 

professores na elaboração 

dos planejamentos 

formativos. 

Exercício de autonomia 

docente. 

 

Deslegitimação da 

participação docente pelo 

saber técnico-científico. 

 

 

 

A formação em rede entre a 

universidade e a escola. 

A fragmentação entre teoria 

e prática. 

 

Espaços estruturais para a 

formação continuada. 

Fonte: Construída pela autora. 

 

A primeira categoria construída é denominada “Fatores de Desvio ou de Motivação para 

a Formação Continuada”. Nela encontram-se agrupadas duas unidades de registro que 

continham relações entre si. A primeira unidade de registro refere-se à relação da família e a 

escola que, por sua vez, manifestava dois contextos de enunciação diferentes. O primeiro 

contexto diz sobre a importância da constituição da família por parte dos professores e a 

influência desse momento da vida sobre suas formações. Já o segundo contexto fundamenta-se 

no diagnóstico por parte dos professores que há uma fragmentação da relação entre a família 

(dos estudantes) e a escola, e tal fato por vezes lhes desmotivam na busca por formação.  

Já a segunda unidade de registro pertencente à primeira categoria refere-se ao tipo ideal 

de alunado, a qual está inserida no contexto sobre as críticas aos modos de conduta dos 

estudantes das classes populares. Ambas as temáticas captam em comum certos motivadores 
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que desviam alguns dos professores entrevistados da busca por formação continuada, o que 

justifica seu agrupamento em uma categoria comum. 

A segunda categoria construída é denominada “A Formação Continuada Praticada: Os 

Seus Limites, Materialidade e Contexto”. Esta apresenta-se a partir de três unidades de registro 

diferentes. A primeira unidade de registro dessa categoria trata do modelo de formação que os 

professores participam, relacionando-se com o contexto das críticas a esse tipo de formação. A 

segunda unidade de registro trata do processo formativo informal, realizado mediante a cultura 

digital através das comunidades de aprendizagem. Tais processos formativos apresentam-se em 

dois contextos distintos: um referente à participação crítica dos professores nessas formações e 

o outro que diz respeito à formação acrítica, na busca por soluções e modelos prontos de ensino. 

Já a terceira unidade de registro que compõe a segunda categoria refere-se às políticas públicas 

de iniciação à docência como possíveis vias para formação continuada dos professores, sendo 

essa unidade inserida no contexto de valorização positiva dos professores por tais políticas. 

Todos os três temas aqui tratados tratam dos modelos formativos vividos ou de conhecimento 

dos professores. 

Por fim, a última categoria mapeada é denominada como “Demandas Formativas dos 

professores”. Nela encontram-se três unidades de registro distintas.  A primeira unidade 

de registro diz respeito à formação demandada pelos professores em um sentido prático. Tais 

formações inserem-se em dois contextos: um referente à inclusão das pessoas com deficiência 

e o outro relativo à didática. A segunda unidade de registro da terceira categoria refere-se à 

participação dos professores na elaboração dos planejamentos formativos, que se insere tanto 

no contexto de exercício de autonomia docente quanto no contexto de deslegitimação da 

participação docente pelo saber técnico-científico. Já a terceira unidade de registro diz respeito 

à demanda de uma formação em rede entre a universidade e a escola. Esse tema trouxe à tona 

uma compreensão fragmentada entre teoria e prática por parte de alguns professores, que 

entendem que a Universidade deve lhes fornecer a teoria para o seu ofício, mas também apontou 

que os professores consideram tanto universidade como a escola como espaços estruturais para 

a formação. 

 

4.1 FATORES DE DESVIO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Um dos aspectos que esta pesquisa buscou responder é se ocorrem e como ocorrem os 

processos de formação continuada direcionados aos professores de Educação Física que atuam 
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na rede municipal da cidade de São João Del-Rei. Desse modo, essa categoria evidencia como 

a formação continuada apresentou-se na realidade experienciada pelos professores.   

É incoerente precisar exatamente um fator que leva (ou não) os professores de Educação 

Física continuarem se formando, pois se recai-se em uma ideia determinística e 

descontextualizada. É necessário ampliar o questionamento para uma estrutura macro e 

identificar as variáveis que influenciam esse processo. 

A perspectiva positivista trabalha principalmente com a divisão da vida e não com as 

relações que ela produz, seja através da separação entre sujeito e o objeto, entre teoria e prática 

e entre a natureza e a cultura.  O desdobramento desse pensamento recai sobre como as vidas 

dos professores são entendidas e se desenvolvem. Se de um lado observa-se a vida por um 

ângulo profissional, por outro existe uma vida que se assenta numa perspectiva pessoal, mas 

dificilmente em suas relações. 

Tal compreensão possui relações sobre como os professores de Educação Física 

compreendem os processos de formação continuada ao longo das suas trajetórias formativas e 

profissionais, como pode ser observado nas falas de dois professores: 

 

Antigamente eu fazia tanto curso, agora que eu tive os meninos que eu parei de fazer 

(PROFESSORA MÁRCIA). 

 

Te falar, eu sempre tô... Agora, menos um pouquinho, por causa de filho, né?! 

(PROFESSOR EMERSON). 

 

Percebe-se que a dimensão familiar é um aspecto que influencia na aderência dos 

professores aos cursos de formação. Além das demandas do mundo do trabalho, é necessário 

voltar a atenção para a família, especialmente para os filhos. Isso indica a necessidade de 

compreender a vida dos professores como uma extensão, através do eu pessoal e do eu 

profissional, para o desenvolvimento de ações formativas. 

A esse respeito, Nóvoa (1995, p. 25) destaca que:  

 

Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação 

e dar-lhes um sentido no quadro das duas histórias de vida. 

 

Além da família, outro aspecto que afeta a continuidade formativa dos professores diz 

respeito à indisciplina dos alunos, associada à falta de autonomia da escola para resolver essa 

problemática. Isso fica evidente quando a professora Nísia Floresta aponta que a falta de paixão 

pela profissão decorre da dificuldade de trabalhar em um contexto marcado pela indisciplina 
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dos alunos e dos casos de agressão com os quais os professores da educação básica vêm 

sofrendo. Ademais, tece uma crítica quanto ao papel das famílias desses alunos nessas 

situações, as quais podem desconhecer esse estado de indisciplina dos seus filhos. Em suas 

palavras: 

 

Pode ser que eu volte a me apaixonar novamente pela profissão e pode ser que eu 

realmente, independentemente de ter arrumado alguma coisa ou não, resolva sair 

simplesmente e abandonar tudo. Mas eu acho que uma das coisas que não me deixou 

procurar, investir mais nisso, foi isso... Eu não tô muito apaixonada como tava no 

início pela profissão de Educação Física [a professora se emociona e chora] [...] A 

gente não consegue trabalhar. O aluno hoje em dia vai pra escola porque ele é 

obrigado a ir. Ele não quer nada, ele não te deixa falar, a gente é agredido na escola, 

a gente é agredido verbalmente, às vezes fisicamente, a gente não tem apoio, hoje a 

escola perdeu muito a autonomia, sabe?! Então, assim, tudo que antigamente a escola 

podia fazer pra tentar melhorar, pra tentar ajudar o professor, hoje a escola não 

pode. Então, você fica muito refém do aluno, do aluno e da família, porque se você 

faz alguma coisa, dependendo do jeito que você fala com o aluno, a família tá na 

porta da escola batendo e te cobrando. Mas não vai cobrar o filho, não vai cobrar 

aquela criança pra saber o que ela fez, por que que foi feito aquilo, o quê que foi 

falado. Então, isso tá desestimulando muito não só professor de Educação Física, 

mas a maioria dos professores (PROFESSORA NÍSIA FLORESTA). 

 

O sociólogo francês Daniel Thin (2006) traz à tona uma discussão relevante para se 

pensar as relações estabelecidas entre as famílias populares com a escola, especialmente através 

do processo de escolarização. Thin (2006) aponta que as lógicas socializadoras presentes nas 

instituições família e escola são divergentes e devem ser compreendias de forma própria, 

subjetiva. Ainda que exista uma tendência dos professores a serem provenientes de classes 

sociais desfavorecidas economicamente, como pode ser observado nos estudos de Penna (2012) 

e de Pallazo e Gomes (2011), assim como as famílias das classes populares, que são 

caracterizadas por Thin (2006), como pertencentes a um extrato social mais desfavorecido e 

dominado socialmente em termos econômico, de capital escolar e capital cultural, observa-se 

que os atores sociais que compõem esse cenário ocupam espaços diferentes.  

Ainda que o capital cultural e o capital escolar sejam fatores que influenciem no 

entendimento da família sobre a lógica de funcionamento da realidade escolar, a falta de 

entendimento e/ou o distanciamento da forma de socialização das famílias refletem nas relações 

estabelecidas entre os familiares com os professores (THIN, 2006). 

Diante disso, observa-se a delegação de funções de ambas as instituições, as quais não 

lhes são próprias ou, ainda, de funções que deveriam ocorrer coletivamente. Uma situação que 

chama a atenção, por exemplo, é a problemática da indisciplina. Deposita-se na escola, 

especialmente nos professores, a função de educar os alunos, através de preceitos morais que 

fundamentam a ética social através de um conjunto de regras que devem ser seguidas. 
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Nessas circunstâncias, os professores evidenciam que os pais ocupam um papel de 

abandono (THIN, 2006, p. 218): 

 

Quando estes pedem aos pais que intervenham para regular os comportamentos de 

seus filhos na escola, os pais sentem-se impotentes e devolvem aos professores sua 

própria responsabilidade quanto à vigilância direta de comportamentos no espaço 

escolar. Essa atitude parental, então, deixa de ser interpretada como um sinal de 

abandono do seu papel de pais.  

 

Para intervir, os pais por vezes utilizam mecanismos de vigilância e impedimento das 

ações dos seus filhos fora de casa, mas dificilmente eles (filhos) são advertidos com o objetivo 

de se apropriarem de forma educativa e crítica de valores morais que subsidiarão as suas ações 

na sociedade (THIN, 2006). 

Ainda que a LDB seja um dispositivo legal educacional, que através do Estado garante 

o direito e a obrigatoriedade educativa escolar básica em espaços formais de Educação, através 

de instituições de ensino público também destaca que ela (a Educação), não se restringe apenas 

a um dever do Estado, mas também da família (BRASIL, 2019). Além da família, a escola como 

instituição comprometida com a educação e a escolarização dos alunos não deve se ausentar do 

processo de educação crítica, baseada em valores que podem contribuir com construção ética 

dos educandos. A escola deve funcionar como potencializadora desse processo, através das 

regras de convivência que estabelece para o bom convívio entre os atores educacionais e por 

meio da própria aprendizagem dos conteúdos curriculares, que a depender da mediação 

proporcionada pelos professores também pode fomentar os valores que fundamentam a ética. 

Ao compreender as funções das instituições escola e família no processo educativo dos 

alunos, pressupõe-se a interação de ambas para a promoção de uma educação crítica, 

emancipatória, cultural, ética, estética, baseada em princípios da equidade e, sobretudo, 

partindo da compreensão contextual dos sujeitos do processo educativo. Contudo, de acordo 

com a fala da professora Nísia Floresta, percebe-se certa divisão desse trabalho que deveria ser 

coletivo, além da expectativa de um certo ideal de alunado, já previamente socializado nos 

códigos e valores de certa cultura escolar. Conforme destaca a professora Nísia Floresta: “O 

aluno hoje em dia vai pra escola porque ele é obrigado a ir. Ele não quer nada, ele não te deixa 

falar, a gente é agredido na escola”.  

O fracionamento da responsabilidade educativa pode criar a concepção nesses dois 

ambientes (escola e família) de delegar ou transferir responsabilidades específicas de um campo 

ao outro, mesmo que ingenuamente, quando não existe uma compreensão nítida sobre isso.  
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É importante destacar que, mesmo que tais instituições devem se atentarem e atuarem a 

partir de suas especificidades, a qualidade educacional que se espera dos educandos deve ser 

fortalecida a partir do diálogo entre essas instituições, por meio de uma abertura dialógica que 

entenda que as formas de socialização entre a escola e as famílias da classe popular são distintas 

e por isto devem ser construídas de forma específica. Conforme aponta Thin (2006), a 

compreensão contextual dos alunos pode se tornar mais ampla, a fim de identificar como as 

ingerências socioeconômicas, culturais e políticas interferem na relação dos educandos com os 

processos educativos formais e com os professores, enquanto responsáveis pelo processo de 

mediação do ensino.  

A partir disso, é importante que os processos educativos construídos e mediados pelos 

professores atentem-se à forma com que o ensino sensibiliza os educandos, sobretudo com a 

finalidade de expor e construir estratégias que permitam trazer o protagonismo dos alunos na 

aprendizagem, além de permitir que eles compreendam que o direito ao acesso aos 

conhecimentos historicamente situados é emergente para práticas sociais baseadas em 

princípios libertários.  

A partir do exposto, percebe-se a importância de recuperar a comunicação entre a escola 

e a família para diminuírem os desdobramentos dessa ausência de comunicação nas ações 

pedagógicas, sobretudo, nas relações entre os professores com os seus alunos. De outro modo, 

tendo em vista o controle do sistema político econômico Neoliberal na formação e no exercício 

docente, a partir de pressupostos formativos ligados às competências, os sentimentos que 

afetam os professores são desconhecidos ou até mesmo desvalorizados no campo profissional. 

Nessa direção, a fala da professora Nísia Floresta destaca questões emocionais que 

passam a afetar a sua conduta em relação à docência e à sua formação continuada. A professora 

destacou, como se pôde ler acima, que talvez ela possa voltar a se apaixonar novamente pela 

profissão, mas que os conflitos com a idealização das famílias e do alunado têm, em suas 

palavras, a desestimulado muito. 

O trabalho de Ribeiro e Campos (2017), que teve como objetivo apreender os 

significados da representação docente de professores da rede pública municipal de Uberlândia 

- MG acerca do alunado proveniente das classes populares na Educação Infantil, possui 

profundas relações ao que foi sentido e retratado em forma de palavras pela professora Nísia 

Floresta. Isso porque, para os professores investigados por Ribeiro e Campos (2017), um dos 

significados atribuídos aos alunos das classes populares é tido como um paradoxo (RIBEIRO; 

CAMPOS, 2017). Se por um lado o ensino é compreendido como prazeroso, um aprendizado, 
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por outro lado é compreendido como difícil, como um desafio, como uma dificuldade 

(RIBEIRO; CAMPOS, 2017). 

Isso explicita a falta de preparo dos professores e, de forma mais ampla, do sistema 

como um todo, para a inclusão das classes populares à aprendizagem escolar, levando em 

consideração o seu repertório histórico-cultural.   

De acordo com Gariglio (2013, p. 36), em meio às reformas educacionais que afetaram 

os sistemas de ensino em todo o mundo, destacam-se “[...] a transformação da escola de elite 

em escola de massa e o processo de descentralização da gestão pedagógica e administrativa da 

escola”. Com a descentralização da gestão pedagógica e administrativa, a escola que outrora 

atendia aos interesses da elite, passa a abrir as portas para os estudantes que ainda não haviam 

entrado na escola (GARIGLIO, 2013). 

Historicamente a escola não foi preparada para incluir e ensinar as classes populares. Os 

conteúdos, os saberes, os procedimentos didático-metodológicos e a própria instrução e 

posteriormente formação dos professores baseavam-se em um ideal de aluno burguês. Nesse 

sentido, é importante problematizar em que medida os professores, enquanto mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem, têm conseguido levar em consideração e têm conseguido 

construir o seu fazer pedagógico a partir do repertório histórico-cultural dos alunos das classes 

populares. 

Para alcançar ações educativas com qualidade para os alunos provenientes das classes 

populares são necessárias a proposição e a implementação de políticas públicas que fortaleçam 

a escola pública, inclusive proporcionando a formação continuada aos professores baseada na 

diversidade, autonomia e justiça social, sendo essa formação construída por meio dos princípios 

que fundamentam a Educação Popular (RIBEIRO; CAMPOS, 2017). 

Além disso, há a necessidade de criar condições motivacionais intrínsecas relacionadas 

à tarefa de ser professor, mesmo que seja mais difícil quando os professores se encontram “em 

um ambiente de desmotivação e passividade, educacional ou ideológicas” (IBERNÓN, 2010, 

p. 107). Ademais, a motivação também deve ser criada por mecanismos intrínsecos, através de 

melhores condições de trabalho e de realização profissional (IBERNÓN, 2010).  

Além disto, talvez seja necessário e emergente pensar a formação continuada baseada 

nas emoções dos professores, como anuncia Ibernón (2010). A ideia dessa formação consiste 

em produzir a coordenação das emoções, as motivações e o compartilhamento das experiências 

emocionais entre os pares (IBERNÓN, 2010). Ao partilharem aquilo que lhes afeta em um 

ambiente coletivo, os professores podem se permitir sentir o que os outros sentem (IBERNÓN, 

2010), ainda que os sentimentos sejam específicos em cada experiência individual. 
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 A mobilização das emoções a partir do coletivo pode construir mecanismos de 

enfrentamento diante daquilo que lhes afeta, através da crença de que ainda é possível lutar pela 

educação de qualidade e pela própria formação, à medida em que exista a união dos professores 

e demais atores educacionais em prol de um objetivo comum.  

Ainda que nesse trabalho a indisciplina configure como um fator de desvio formativo 

por parte da professora Nísia, também é importante pensá-la como um motivador que poderá 

impulsionar os professores. Isso pode ocorrer através da realização de cursos de formação que 

possam qualificar as ações educativas e a relação estabelecida com os alunos, além de 

estratégias que mobilizem e levem os alunos para as aulas de Educação Física. 

 

 

4.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA PRATICADA: OS SEUS LIMITES, 

MATERIALIDADE E CONTEXTO 

 

Outro aspecto que esta pesquisa pretender responder e refletir diz respeito ao contexto 

das formações que os professores têm participado, destacando, por consequência, as formações 

que aparentam serem mais significativas em suas trajetórias e aquelas que menos lhes afetam. 

Para tanto, essa categoria temática inicia apresentando o contexto das formações ofertas pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME) de São João Del-Rei – MG, enquanto instância 

responsável pelos processos de formação para os professores da rede municipal.  

A partir dos depoimentos dos professores investigados, evidenciou-se que a SME 

cumpre seu papel na oferta de cursos de formação continuada aos professores da rede. Através 

do relato da professora Regina, que atua como professora na rede municipal há 18 anos, há 

aproximadamente 8 a 10 anos houve um curso específico para a Educação Física, que ocorreu 

em parceria entre SME e a UFSJ. 

Segundo a professora, ao longo de um curso sobre Educação Física Adaptada, as 

atividades práticas foram desenvolvidas como se os professores possuíssem algum tipo de 

deficiência. Contudo, cabe ressaltar que mesmo com essa tentativa é impossível os professores 

colocarem-se no lugar de alunos com deficiência, considerando que a experiência é específica 

ao sujeito e intransferível ao outro. Em suas palavras: 

 

Nós tivemos um curso de inclusão na UFSJ [...] nós tivemos atividades práticas e a 

gente realizou curso como se a gente tivesse alguma deficiência. Por exemplo, a gente 

isolou um braço pra jogar um vôlei sentando, só com um braço. Depois a gente fez 

atividades como se a gente não enxergasse. Então, foi direcionado dessa forma. Aí cê 

se coloca no lugar do aluno, né?! (PROFESSORA REGINA). 
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De acordo com os professores, a SME tende a desenvolver formações com 

características temáticas mais gerais para atender todas as áreas de atuação docente. Assim 

como outros campos específicos, a Educação Física escolar não recebe atenção especial.  

 

Que eu me lembre, acho que especificamente pra Educação Física não foi 

proporcionado cursos específicos, direcionados não (PROFESSORA JANAÍNA). 

 

A gente tem muito encontro com todo mundo, não só específico de Educação Física 

(PROFESSORA REGINA). 

 

A gente sempre faz mesmo alguns cursos, sabe?! Que tem pra professor em geral, 

mas pra gente mesmo, é bem pouco mesmo que tem. Não é muito alto não. Poderia 

ser mais, né?! (PROFESSORA MÁRCIA). 

 

Tendo em vista que o município se responsabiliza pelos segmentos da Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, considerável parcela dos professores que atuam nesses segmentos é 

composta por pedagogos ou por professores com habilitação para atuarem nos anos iniciais. 

Então, não é incoerente e é de se esperar que as formações sejam direcionadas para atingirem 

todos os campos de atuação. Ainda que as formações não sejam desenvolvidas especificamente 

para os professores de Educação Física escolar, os professores Emerson e Regina enfatizam que 

sentem a preocupação e a valorização da SME para a formação continuada de professores de 

Educação Física da rede municipal.  

 

Ela trabalha num contexto maior, mais amplo, né?! Todos os conteúdos. Ela apoia 

sim, não posso queixar disso não. Tem uma preocupação (PROFESSOR EMERSON). 

 

A gente tem muito encontro com todo mundo, não só específico de Educação Física. 

Agora, na primeira semana nós tivemos três dias de curso na UFSJ, manhã e tarde, 

sobre a BNCC. Falamos sobre a BNCC, falamos sobre todos os currículos e tudo, foi 

falado muito sobre a Educação Física também... Foram vários dias. Falaram dessa 

questão da gente cada hora com uma turma, tudo isso. Tá sempre incluído, 

entendeu?! Dá muita importância pra nós, sim, e da valorização da Educação Física 

na rede municipal também. Me sinto muito valorizada! (PROFESSORA REGINA). 

 

Contudo, isso não é um consenso entre os professores. A limitação das formações 

ofertadas pela SME pode ser evidenciada quando a professora Nísia Floresta destaca que os 

cursos figuram como uma espécie de obrigação, sendo necessária a participação dos professores 

neles, mesmo que eles sejam direcionados para os professores regentes. A professora ainda 

relata sobre a sua experiência em um curso que participou via SME, em que identificou que a 

responsável pela formação teve como objetivo principal realizar a propaganda do curso que ela 

oferta externamente.  
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[...] geralmente são cursos para professores regentes de turma, né?! Que eles 

colocam a gente para poder tá fazendo junto. Às vezes alguma coisa que nem 

acrescenta nada para gente, a gente tem que ir porque é obrigado. Mas um curso 

específico para a nossa área, não. [...] Porque até o curso que eles direcionam para 

os outros regentes também, a gente vê que às vezes assim... Não são cursos tão bons. 

Por exemplo, eles pegam os professores de tudo, os professores de todas as 

disciplinas pra fazer aquele curso, mas às vezes não tá direcionado nem pra eles, é 

só pra falar que teve um curso, que a prefeitura investiu em alguma coisa. Esse ano 

eles fizeram... Esse ano teve uma palestra que nós fomos, e a maioria dos professores 

que você encontra e pergunta sobre a palestra, eles ficam sem saber porque que a 

gente foi lá. Porque eles trouxeram uma mulher pra falar. Desculpa! Esqueci o nome 

da especialista que veio falar. Ela mais quis vender o curso dela, que ela faz, do que 

direcionar alguma coisa mesmo pra gente. Então, ela começava a falar algumas 

coisas interessantes, quando a gente achava que ia render alguma coisa, ela falava: 

“Tá no módulo que eu faço no meu curso tal, tal, tal, tal”. Então, assim, foi mais uma 

propaganda do curso dela [...] (PROFESSORA NÍSIA FLORESTA). 

 

A professora Janaína também aponta limitações em torno da forma com que as 

formações são ofertadas aos professores de Educação Física pela SME. Segundo a professora, 

a SME não se atenta para escutar as demandas formativas suscitadas pelos professores em torno 

dos temas que eles desejam que sejam tratados nas formações ou dos possíveis formadores 

responsáveis por desenvolverem os processos formativos. Assim, as formações são organizadas 

e produzidas externamente pelas empresas ou assessorias contratadas pela Secretaria Municipal 

de Educação.  

 

Eles não convidam a gente pra falar: “Ah..., quem vocês gostariam de trazer? Qual 

é o nome que vocês gostariam de discutir tal coisa da Educação Física?”. Às vezes 

já trazem uma empresa pra dar cursos, né?![...] Empresa, assessoria... Já vem tudo 

fechadinho, né?!  

 

O exposto pela professora Nísia Floresta e pela professora Janaína demonstra que o 

modelo das formações ofertadas pela SME possui dois elementos que devem ser explorados. 

Por um lado, as falas das professoras remetem à participação de formações a partir de uma 

concepção instrumental, especificamente a partir de uma perspectiva de capacitação, como é 

bem apresentado por Marin (2019), quando a autora discute as principais concepções e 

terminologias que se referem à formação em um processo contínuo. 

De acordo com Marin (2019), o termo capacitação possui dois enunciados. O primeiro 

diz respeito à formação a partir de uma abordagem renovadora e relacionada aos pressupostos 

da formação continuada. Já o segundo enunciado se remete a uma ideia de instrumentalidade 

formativa (MARIN, 2019). E é exatamente a partir do segundo enunciado que a autora alerta 

sobre a doutrinação de professores a partir da venda de cursos e de ações relativas à capacitação. 

Em suas palavras:  
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De outra forma, pelo convencimento ou pela persuasão, estará ocorrendo doutrinação, 

no sentido pejorativo do termo, ou seja, inculcação de ideias, processos e atitudes 

como verdades a serem simplesmente aceitas. A adoção dessa concepção 

desencadeou, entre nós, inúmeras ações de “capacitação” visando à “venda” de 

pacotes educacionais ou propostas fechadas aceitas acriticamente em nome da suposta 

melhoria.  

 

Já o segundo elemento mostra a relação das formações ofertadas pela SME vinculadas 

ao modelo definido por Demailly (1995) como “A forma escolar”. De acordo com a autora, 

nenhum modelo formativo se encontra em seu formato puro. Ou seja, ele pode apresentar 

características de outros modelos formativos, podendo ser determinado como misto. 

A forma escolar caracteriza-se pela obrigatoriedade dos professores em participarem 

das formações, além de ser determinada por um poder externo legítimo aos professores, seja 

através da Igreja, do Estado ou Nação (DEMAILLY, 1995). Nesse caso em específico, fica a 

cargo da SME contratar os serviços formativos para os professores da rede.  

De acordo com Demailly (1995, p. 150, grifo da autora), esse modelo formativo envolve 

relações de poder:  

 

A forma escolar é simples de descrever: não há cliente no sentido próprio do termo, 

mas um ou vários decisores das regras do jogo, papel desempenhado por um ou outro 

setor da hierarquia. O plano de formação está previamente determinado. Os saberes a 

adquirir são conhecidos de antemão. As funções dos actores em presença estão 

definidas: os formadores são pagos para transmitir os saberes, com todo o 

profissionalismo exigido (no quadro de um controle dos meios mais do que uma 

avaliação dos resultados); os formandos são obrigados a adquirir saberes.  

 

Ao ampliar a discussão sobre as características do modelo “A forma escolar” definido 

por Demailly (1995), o qual foi evidenciado nas falas das professoras participantes nesta 

pesquisa, é necessário relacioná-lo com o sistema político-econômico Neoliberal que exerce 

influências nas políticas de formação continuada dos professores no Brasil (MAUÉ, 2003; 

ROSSI; HUNGER, 2013). Com a responsabilização do Município para a Educação Municipal, 

a partir da determinação da LDB 9394/96 (BRASIL, 2019), as prefeituras passaram a firmar 

parcerias com empresas que oferecem assessoria educacional, inclusive para fins da formação 

continuada dos professores (RAMOS; DRI, 2012). 

Alvarado-Prada et al. (2010) referenciam e analisam dados de uma pesquisa realizada 

entre 2003 e 2008, com professores da rede municipal8, em municípios da região de Uberaba – 

MG, acerca das concepções dos professores sobre os seus processos de formação continuada. 

Eles destacam que as formações que participam, em sua maioria, pela SME, são caracterizadas 

 
8 Participaram da pesquisa 748 professores de 23 municípios localizados na região de Uberaba –MG. Os autores 

não apontaram os campos de atuação específicas em que estes professores atuavam, durante a coleta dos dados. 
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como uma imposição, sendo obrigatória as suas participações. Além disso, alguns professores 

relatam que as formações não atendem aos seus interesses e desenvolvem-se através da 

exposição sobre algum tema (AVARADO-PRADA et al., 2010). 

Observam-se, portanto, relações entre os dados desta pesquisa, através da fala da 

professora Nísia Floresta, com as concepções sobre a formação continuada dos professores que 

participaram da pesquisa realizada por Alvarado-Prada et al. (2010).  

No mercado da formação, espera-se que os professores especialistas desenvolvam os 

processos formativos para qualificar as práticas de ensino. Em princípio, a ideia de qualificar 

as práticas de ensino pode parecer atrativa, mas na realidade o formato em que tais formações 

se estabelecem não se alinham a essa atratividade ilusória. Tais formações que se desenvolvem 

a partir das orientações advindas dos organismos externos, como forma de controlar a 

Educação, ocorrem através de cursos de curta duração, ligados à transmissão de conteúdos 

(IBERNÓN, 2010; MAUÉS, 2003; ROSSI; HUNGER, 2013). 

Os especialistas ou formadores, como são chamados os responsáveis por desenvolverem 

os processos formativos, além de escolherem os conteúdos que serão transmitidos aos 

professores, de forma vertical, também se colocam na posição de elucidar as problemáticas 

educativas trazidas pelos professores, a partir de situações genéricas e descontextuais 

(IBERNÓN, 2010).   

Mesmo que SME de São João Del-Rei – MG tenha o dever de oferecer a formação 

continuada aos professores de Educação Física, ela não deve ser a única responsável. Trata-se 

de um trabalho coletivo que envolve outras instâncias institucionais educativas. Do contrário, 

deposita-se uma responsabilidade em apenas uma das instituições em campo macro. Desse 

modo, as escolas, as IEs e Secretarias de Estado precisam agir coletivamente e contribuírem 

com esse processo. 

Se, por um lado, as instituições educativas desempenham um papel importante na 

formação continuada, por outro lado os professores enquanto sujeitos do próprio processo 

também têm as suas responsabilidades. A compreensão de que a apropriação dos 

conhecimentos é contínua e inacabável não basta. É necessário que os professores se 

mantenham abertos às novas experiências formativas. A esse respeito, a professora Janaína 

destaca que o seu processo formativo vem ocorrendo gradualmente e de diversas formas. 

 

Na verdade, o meu processo de formação vem acontecendo gradualmente. Eu busco 

conhecimento através da internet, leio artigos relacionados com o conteúdo, né?! [...] 

Acho que a formação não é só aquela proporcionada pela Secretaria, vamos dizer 

assim, mas é uma formação que a cada dia que passa, que a gente vai começando um 

novo conteúdo, a gente tem que buscar novos conhecimentos, né?! E eu busco através 
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disso! De vídeos, Youtube, músicas na internet, busco também artigos que tão 

direcionados (PROFESSORA JANAÍNA). 

 

Observa-se que as formações realizadas pela professora vêm ocorrendo de forma 

diversificada. Há uma ênfase voltada para a utilização da conexão em rede para o 

desenvolvimento de sua formação, seja através do acesso a artigos científicos em plataformas 

digitais voltadas para a pesquisa, assim como através do acesso à plataforma digital de vídeos, 

como o Youtube. 

A professora Márcia também demonstra que nos últimos anos tem se apropriado das 

trocas com os pares e ao acesso à internet para se formar. Segundo ela, “[...] deve ter uns 7 anos 

que é só internet e também trocas com as meninas que a gente faz, mas eu fiz muitos cursos” 

(PROFESSORA MÁRCIA).  

O professor Paulo Freire também faz um apontamento interessante ao se referir sobre a 

apropriação de conhecimento a partir de demandas formativas. Segundo o referido professor, a 

plataforma Google proporciona o acesso a textos que possam contribuir com as práticas de 

ensino, desde que o professor saiba selecionar materiais adequados. 

 

Hoje com o Google aí, com a internet, essas coisas, com os contatos que a gente tem, 

se você tem uma limitação em determinado conteúdo você digita lá no Google, que 

ele vai te passar milhões de textos, milhões de trabalhos. E se você souber fazer a 

filtragem direitinho do material e procurando saber as referências, acaba que um 

pouquinho de cada coisa ali você consegue. Lógico que não vai ser o especialista, 

mas você consegue entender o básico pra que você pelo menos continue procurando 

(PROFESSOR PAULO FREIRE). 

 

Assim como as professoras Janaína e Márcia, os professores Emerson e Regina também 

destacam as suas relações com o meio virtual em seus processos formativos. Segundo a 

professora Regina, fazer parte de grupos sobre a Educação Física na plataforma digital de 

informação e comunicação Facebook proporciona que ela construa práticas de ensino diferentes 

com os seus alunos. 

 

Hoje a gente tá com uma facilidade... Por exemplo, eu estou em vários grupos de 

Facebook, de professores de Educação Física. Então, cê vê muito vídeo de aula. 

Então, quando cê bate o olho, cê entende, vê... Eu acho que isso tá ajudando muito 

atualmente, tem me ajudado muito. Coisas diferentes, coisas que eu fazia de uma 

forma e via colega fazer um pouquinho diferente. [...] os grupos que eu tô 

participando no Facebook, grupos de Educação Física, de sugestões de atividade. 

Quando você vê aquela atividade sendo realizada com os alunos, você visualiza 

melhor, cê tem uma noção melhor daquilo (PROFESSORA REGINA). 
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Também nessa direção, o professor Emerson fala sobre as facilidades em continuar se 

formando na atualidade. O professor compara os avanços em direção ao presente, ao dizer que 

o acesso à internet, o contato com os professores e a troca de materiais com os pares são 

experiências possíveis que facilitam o desenvolvimento das suas aulas. 

 

Hoje a formação... Acho que a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, hoje tem 

rede social, tem contato, tem troca de materiais, coisa que não existia nem na época 

que a gente tava estudando, né?! Hoje a gente tem mais acesso, pra comprar um livro 

era uma dificuldade danada, né?! Hoje você não tem só o livro, você tem acesso à 

internet, uma série de coisas que você pode adquirir. Facilita muito a aula 

(PROFESSOR EMERSON). 

 

Nas falas dos quatro professores é possível identificar que eles preconizam a utilização 

das plataformas digitais de informação e comunicação para se formarem a partir das 

especificidades da Educação Física, especificamente a partir dos conteúdos curriculares da 

Educação Física escolar.  

Uma das características que marcam o processo de globalização mundial remete-se aos 

avanços tecnológicos. O acesso e a apropriação dos conhecimentos pelas pessoas no século 

XXI reconfiguraram-se, através da cibercultura. Segundo Lemos (2003, p. 1), a cibercultura 

pode ser entendida “[...] como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a 

convergência das telecomunicações com a informática na década de 70”. 

Através do acesso a equipamentos como computadores, notebooks, tablets, smartphones 

e kindle, conectados à rede, a pessoa tem acesso ao ciberespaço, local onde o polo de emissão 

e recepção de informações e comunicações é liberado. Assim, é possível acessar uma variedade 

de plataformas digitais de cunho midiático, comunicativo, científico, dentro outras, repletas de 

conteúdos. 

Tais transformações também têm sido incorporadas às realidades dos professores, seja 

através da própria formação continuada e/ou em suas práticas de ensino. Isso fica ainda mais 

evidente a partir dos excertos acima descritos. Ainda que avanços no campo educacional em 

reconhecer que viver na era tecnoinformada demanda a necessidade de reconfigurar os espaços 

e os processos educativos a partir da relação entre a comunidade educacional com a cultura 

digital, ainda existe uma questão efervescente que gera grandes debates: “A cultura digital é 

boa ou ruim?”.  

Em se tratando da formação de professores, não é raro se deparar com respostas 

simplistas como um “sim” ou “não”. Lemos (2003, p. 2) é categórico e indica que é necessário 



77 
 

evitá-las, tanto do ponto de vista dos que “enxergam as mazelas quanto dos que constatam as 

maravilhas das novas tecnologias”. Isso revela a necessidade de ampliar esse tipo de discussão 

para uma dimensão em que a ponderação ganha espaço diante desses dois polos de divergência. 

Em outras palavras, depende da interação que os professores realizam no ciberespaço e de que 

forma se apropriam dos conteúdos disponibilizados via plataformas digitais conectadas a ele. 

É nesse sentido que as Comunidades de Aprendizagem ganham notoriedade nos 

processos formativos dos professores, como é possível verificar nas falas dos professores 

Regina e Emerson. Trata-se de uma perspectiva recente referindo-se a seu desenvolvimento em 

ambientes virtuais de aprendizagem, se comparada com aquela que ocorre em ambientes físicos. 

As Comunidades de Aprendizagem caracterizam-se como espaços em que as pessoas se 

relacionam ou, no caso de ambientes virtuais, se conectam a partir de interesses em comum de 

um grupo de pessoas que trocam experiências, conhecimentos, além de também participarem 

do processo de construção destes últimos (KENSKI, 2001). As trocas estabelecidas pelo 

coletivo permitem a busca contínua e inacabável pela aprendizagem que ultrapassa os limites 

temporais estabelecidos pela cultura educacional formal, sendo o seu tempo de validade 

dependente do “[...] tempo em que seus membros se interessam em ali permanecerem em estado 

de troca, colaboração e aprendizagem” (KENSKI, 2001, sem página). 

No ciberespaço, essas Comunidades de Aprendizagem são frequentemente mapeadas 

através de páginas no Facebook, perfis no Instagram, canais no Youtube, além sites e blogs. 

Através desses canais, os professores formam-se ao mesmo tempo em que também contribuem 

com a formação de outros professores. 

Essas plataformas digitais permitem que os professores disponibilizem e também 

acessem conteúdos educacionais em formato de textos, imagens, vídeos, dentre outros tipos de 

linguagem, fomentando o processo de formação coletiva. Além disso, ainda existem as caixas 

de comentários que permitem maior interação entre os envolvidos. 

Como é possível perceber, os espaços das Comunidades de Aprendizagem funcionam 

coletivamente, com a participação de todos os professores no processo de produção e 

apropriação de conhecimento. Contudo, o principal problema dessas Comunidades refere-se 

aos posicionamentos dos participantes. Enquanto alguns se movimentam e enviam conteúdos, 

outros apenas se apropriam das produções dos outros, além de também desviarem as discussões 

sobre o que deveria ser tratado (DEMO, 2016), ou como diria Demo: “[...] trocando abobrinhas” 

(DEMO, p. 39). 

Ainda nessa direção, Demo refere-se às Comunidades de Prática como sinônimo de 

Comunidades de Aprendizagem e discorre que  
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O próprio conceito de comunidade de prática implica que os interessados não fiquem 

recebendo instruções alheias, reproduzindo conteúdos, copiando receitas, mas se 

tornem em sentido forte, autores individuais e coletivos (DEMO, 2016, p. 39). 

 

Nesse sentido, a fala do professor Emerson remete a trocas de experiências e contatos 

com os pares estabelecidos nessas Comunidades de Aprendizagem, mostrando-se, portanto, 

como um elemento potencial para contribuir com o seu processo formativo, bem como com as 

suas práticas de ensino. 

Já a fala da professora Regina fundamenta-se em uma direção oposta. Isso porque a 

professora dá indícios de utilizar/se apropriar dos conteúdos referentes ao currículo da 

disciplina de Educação Física expostos nestas Comunidades em suas aulas, ao invés de utilizá-

los como inspiração e referência para construir as suas aulas, a partir de um contexto específico 

experienciado por ela e pelos seus alunos. Além disto, a professora também não destaca o 

movimento dialógico estabelecido nos grupos de Facebook que participa, qual seja, o próprio 

retorno em forma de conteúdos e de trocas de experiências com os seus pares, produzindo, por 

consequência, aprendizagens aos participantes das Comunidades de Aprendizagem. 

Faz-se necessário o entendimento da professora sobre a importância do seu papel nesses 

espaços. Assim, a partir de uma intencionalidade pedagógica e política, ela poderá se colocar 

em lugar mais ativo e interativo, ultrapassando esses problemas encontrados nas Comunidades 

de Aprendizagem. Além disso, ao passo que ela construir mais trocas de experiências, 

apropriar-se e produzir conhecimentos e conteúdos, ela também poderá se sentir como parte da 

identidade desses espaços, fomentando a continuidade temporal desses. 

Já nas falas dos professores Janaína e Paulo Freire, observa-se uma preocupação com a 

utilização crítica das mídias para a apropriação de conhecimentos de ordem científica para o 

seu processo de formação e construção de suas práticas de ensino. Trata-se de elementos da 

Mídia-Educação para a formação crítica dos professores. 

Para Fantin (2011, p. 29), a Mídia-Educação pode ser caracterizada como  

 

[...] a adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades comunicativas, 

expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido 

pelas mídias, para interagir significativamente com suas produções e para produzir 

mídias também. 

 

Na Educação Física o termo Mídia-Educação (Física) é comumente empregado para se 

referir a relação estabelecida entre cultura midiática e cultura de movimento (PIRES et al., 

2009). Fantin (2001, p. 30, grifo da autora) chama a atenção para a ampliação da Mídia-
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Educação, que pode ser interpretada por três perspectivas, sendo elas: “[...] educar sobre/para 

os meios (perspectiva crítica), com os meios (perspectiva instrumental) e através dos meios 

(perspectiva expressivo-produtiva)”. 

Essa ampliação das perspectivas é importante, já que é bastante evidenciada na literatura 

(FANTIN 2001; PIRES et al., 2009) a limitação do uso das TDIC quando elas são interpretadas 

apenas em sua acepção instrumental, por meio da apropriação estritamente técnica de seu 

manuseio.  

Ao que parece, as falas dos professores Paulo Freire e Janaína dão indícios da utilização 

crítica das TDICs e das mídias que se referem à Educação Física para o aprimoramento de sua 

formação e das suas práticas de ensino. Não basta apenas manusear as tecnologias, devendo o 

professor ter a capacidade de reflexão crítica para identificar e selecionar os materiais que lhe 

serão úteis, inclusive utilizando textos científicos que poderão lhe subsidiar teoricamente. 

A respeito da “dimensão expressivo produtiva” destacada por Fantin (2011), com a 

expansão da Web 2.0 os professores assumem sua participação no ciberespaço por meio das 

diversas plataformas digitais de informação e comunicação como ambientes que podem ser 

construídos por eles próprios para a divulgação dos seus trabalhos científicos. 

Um bom exemplo pode ser identificado no trabalho de Carvalho e Alves (2020), que 

buscaram compreender o movimento das Narrativas Digitais sobre a Ciência nas redes sociais, 

tais como em Podcasts, Instagram, Blog, Twitter e canal no Youtube. Na pesquisa intitulada 

Narrativas Digitais em Defesa da Ciência nas Redes Sociais: Estratégias para Divulgação da 

Ciência e Formação do Letramento Científico, as autoras analisaram os canais de divulgação 

científica em diversos aspectos, dentre eles: o tipo de canal midiático em que ele é veiculado; a 

plataforma; a data da primeira postagem; a frequência das postagens; a popularidade; o título 

das chamadas; o formato das publicações, como espaços destinados; a existência ou não de 

financiamento de algum órgão; outras mídias em que as divulgações também pudessem estar 

vinculadas; e, por fim, a estética dos conteúdos. Em se tratando do formato e da estética das 

divulgações científicas, foi possível observar desde conteúdos mais formais até aqueles 

referenciados de modo informal e descontraído, mas comprometido com a popularização da 

Ciência. 

Nesse sentido, faz-se necessário que os professores reconfigurem os seus processos 

formativos e a sua atuação docente a partir das novas possibilidades que a Mídia-Educação vem 

proporcionando à Educação. As formações baseadas na apropriação crítica dos meios digitais 

e dos conteúdos imbricados neles podem construir posturas mais críticas dos professores diante 

dos conhecimentos e da transformação das suas práticas de ensino. É emergente que a cultura 
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formadora transgrida a compreensão equívoca de que formação e informação possuem o mesmo 

significado. Mas cabe ressaltar que a depender de como a mobilização e a apropriação da 

informação são cooptadas pelos professores, podem ser construídos caminhos formativos 

alvissareiros. 

Além dos processos formativos destacados pelos professores, eles também disseram que 

o PIBID e o Residência Pedagógica cumpriram um papel importante em suas formações e/ou 

poderiam cumprir.  

De acordo com a professora Janaína, ela teve duas importantes oportunidades ao longo 

da carreira, sendo elas o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o 

Programa Residência Pedagógica (PRP). A professora diz que, através dos Programas, ela teve 

a oportunidade de ler referenciais e teve a possibilidade de discuti-los, colocando-os em prática. 

Ademais, considera que os programas podem ser considerados como uma espécie de minicurso.  

 

E eu tive duas oportunidades importantes na minha carreira, que foi o PIBID e a 

Residência Pedagógica. Então acaba que eu tô sempre em formação. Em que sentido? 

O PIBID a gente acaba tendo que direcionar os alunos e a residência também. Então 

a gente acaba lendo mais um referencial sobre aquele assunto, a agente discute sobre 

como pode ser colocado na prática. Acaba sendo um minicurso pra gente, né?! 

(PROFESSORA JANAÍNA). 

 

Também nessa direção, a professora Márcia considera que o PIBID funciona como uma 

formação continuada. A professora, que também participou do Programa, caracteriza a 

potencialidade das trocas produzidas entre ela e os alunos bolsistas. Aponta que enquanto os 

alunos bolsistas traziam ideias novas para o desenvolvimento das práticas de ensino, ela trazia 

a sua experiência, construindo, portanto, as trocas. 

 

[...] Eu falo porque eu trabalhei com o PIBID, né?! A Janaína trabalhou mais 

[referindo-se a uma professora participante da pesquisa], eu trabalhei um ano só. 

Menina, cê precisa de ver como foi bom. A troca, né?! Parece que foi uma formação 

continuada. Os meninos traziam pensamento novo, ideias novas, foi tudo muito legal. 

E a gente vinha com a experiência pra tá trocando com eles. Muito interessante o 

PIBID (PROFESSORA MÁRCIA). 

 

O professor Emerson, que não teve a experiência com o PIBID em sua experiência 

docente enquanto professor de Educação Física, também considera o PIBID como um 

importante Programa para o aprimoramento das práticas de ensino. Segundo o professor, ter 

um contato com o PIBID possibilita que os professores continuem atualizados e motivados em 

seu trabalho. 
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Talvez o professor que tivesse um acompanhamento ali, anual, em dois anos, do que 

tá fazendo, as experiências, conversar com os alunos, ter um contato com o PIBID, 

que é um programa muito bom pra isso, pra você não ficar desatualizado, pra ficar 

motivado a continuar trabalhando (PROFESSOR EMERSON). 

 

O PIBID e o PRP são programas vinculados a CAPES e ao MEC, com o objetivo de 

valorizar a atuação docente e os cursos de licenciaturas das universidades públicas brasileiras e 

institutos federais. Sendo o primeiro criado em 2007, no segundo mandato do Governo Lula, e 

direcionado para a primeira metade dos cursos de licenciatura, e o segundo criado em 2018, no 

mandato de Michel Temer, no contexto de resistência social, principalmente das pessoas ligadas 

à Educação, com o intuito de que o PIBID não fosse instinto – em outras palavras, na tentativa 

de restrição de políticas de formação de professores. Desse modo, o PRP passa a fazer parte das 

políticas educacionais brasileiras, sendo direcionado para a segunda metade dos cursos de 

licenciatura. 

Através do fomento de bolsas para os alunos bolsistas, para os professores supervisores 

e para os coordenadores de área, os programas permitem a inserção dos alunos na realidade 

escolar, ao passo que aproximam os supervisores do campo acadêmico.  

Como pode ser evidenciado nas falas dos professores Janaína, Márcia e Emerson, os 

programas ocupam um lugar importante nas experiências docentes dos professores, ainda que 

essa seja uma realidade experienciada por uma pequena parcela, especialmente diante dos 

inúmeros cortes de bolsas que os programas vêm sofrendo do atual Governo Federal (2019-

2022). 

A dinâmica dos programas, através das interlocuções entre os supervisores em formação 

continuada e os professores em formação inicial, mediados pelos coordenadores de área, 

permite momentos de reflexão dos professores supervisores sobre a própria prática; momentos 

de trocas de experiência entre os supervisores e os alunos; possibilidades de construção de 

experiências pedagógicas inovadoras; além de uma aproximação com o campo científico. 

Ao se inserirem no universo escolar, os alunos bolsistas podem conhecer mais de perto 

como se constitui o trabalho docente e como funciona a lógica socializadora escolar. Ainda que 

se tenha avançado nesse sentido, inclusive a partir da implementação do PIBID, não é raro que 

os licenciandos interpretem algumas falhas no ensino culpabilizando os professores. Por isso, 

ao estabelecerem uma relação horizontal e aberta com os professores, eles são motivados a 

conhecerem as dificuldades pelas quais os professores passam cotidianamente, a partir de um 

cenário de precarização docente. Em outras palavras, as ditas falhas no ensino podem ser 

visualizadas em um campo macro, mediante aspectos que influenciam para tal desdobramento. 
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De outro modo, os professores supervisores, além de orientarem os futuros professores 

em formação diante das práticas de ensino, nas reuniões coletivas, são motivados a se 

aproximarem do campo científico, através de referenciais que podem auxiliá-los em seu fazer 

pedagógico e na compreensão e trato de situações problemáticas que acometem a Educação, 

mais especificamente as instituições em que atuam. 

É nesse sentido que se torna relevante apresentar os dados da pesquisa apresentada por 

Gatti et al. (2014). A Coordenação Geral de Valorização do Magistério (CGV), através de um 

questionário aberto, disponibilizado via Google Drive, objetivou identificar o significado do 

PIBID para os alunos bolsistas, professores supervisores e coordenadores de área de todas as 

regiões brasileiras e das mais diversas áreas de atuação. 

Em se tratando especificamente dos supervisores de área, observou-se que tal como se 

apresenta nos resultados deste trabalho, os professores apontaram que as maiores contribuições 

do PIBID referem-se à oportunidade de formação continuada qualificada para os supervisores, 

estímulo a novos conhecimentos, assim como a aproximação destes ao meio acadêmico 

(GATTI et. al., 2014). 

É possível identificar que o PIBID cumpre um papel de extrema importância aos 

professores supervisores em seu processo de formação continuada, assim como mais 

recentemente a PRP também vem fazendo. 

 

 

4.3 DEMANDAS E LIMITES DAS AÇÕES FORMATIVAS  

 

Atualmente, observam-se diversas possibilidades para os professores construírem as 

suas trajetórias formativas, sejam através de cursos de longa duração, como também cursos de 

curta duração, sendo estes últimos comumente mais cooptados pelos professores em função da 

escassez de tempo e diante da grande concentração de trabalho. Tais cursos podem ocorrer de 

formas presencial, remota, combinada ou, ainda, através do ambiente virtual, sendo este 

bastante potente em tempos de distanciamento físico, diante dos contornos decorrentes da 

pandemia da Covid-19. 

Independentemente do formato dos cursos, cabe problematizar: em que medida os 

professores de Educação Física têm tido a oportunidade de dialogarem com as instituições, 

órgãos competentes e com os professores-formadores sobre as suas principais demandas 

formativas para o desenvolvimento das suas práticas de ensino?  
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A compreensão das demandas formativas dos professores torna-se necessária para que 

sejam planejadas, construídas e desenvolvidas formações mais qualificadas e que afetem as 

suas práticas educativas cotidianas. Nesse sentido, por meio das entrevistas com os seis 

professores, foi possível identificar diversas demandas que atravessam a realidade 

experienciada por eles, sendo grande parte delas singulares.  

Dentre essas demandas, observa-se a preocupação dos professores em desenvolverem 

aulas de Educação Física Adaptada, assim como dificuldades em incluírem Pessoas com 

Deficiência (PCDs) nas aulas de Educação Física.   

A professora Janaína ressalta que se sente desafiada a desenvolver práticas pedagógicas 

a partir de conteúdos curriculares que não tenha domínio, tendo em vista que visa ofertar 

experiências diversas e apropriação de conhecimento aos seus alunos a partir da diversidade 

que compõe o currículo da Educação Física. Contudo, aponta que tem preferência em participar 

de cursos que farão sentido em seu cotidiano prático, como por exemplo através da inclusão. 

Em suas palavras: 

 

Eu vou ter alunos autistas e eu vou ter que saber lidar com a questão dele dentro da 

minha aula, que é a questão da inclusão. Então, assim, eu me preocupo, por exemplo, 

esse ano eu já tive alunos cadeirantes, tive alunos autistas, tive alunos com diversas 

deficiências. Eu tenho que saber incluir ele, mas não fazer uma aula só pra ele. Então, 

assim, essas questões você tem que saber muito bem direcionar (PROFESSORA 

JANAÍNA). 

 

Por outro lado, a professora Regina, que trabalha na Escola Municipal Maria Tereza, 

sendo esta reconhecida em São João Del-Rei como uma escola referência no processo de 

recepção e aderência de alunos com deficiência, por possuir professores de apoio e sala recurso, 

relata que quando iniciou o seu contato com os alunos com deficiência possuía muitas 

dificuldades que foram amenizadas com o apoio da escola. Ainda assim, a professora destaca a 

necessidade em continuar estudando para incluir de fato. 

Assim, cê sempre tem que tá procurando, querer tá procurando os problemas pra 

você poder saber, porque senão cê fica perdido. Aquela criança na Educação Física 

não pode, tem que incluir mesmo. Então, às vezes cê tem que incluir todo mundo sem 

distinção nenhuma, então, cê tem que procurar mais, estudar mais, procurar saber 

(PROFESSORA REGINA). 

A professora Nísia Floresta também relata que possui dificuldades em incluir alunos 

com deficiência em suas aulas. Mas, ao contrário da professora Regina, que discorreu que as 

suas dificuldades foram amenizadas com o apoio ofertado pela escola – tais como a presença 

de professores de apoio e de sala recurso localizada na escola –, a professora Nísia Floresta 

frisa que essa realidade nem sempre se faz presente. Além disto, assim como a professora 
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Janaína, a professora Nísia Floresta deixa nítido a dificuldade de incluir o aluno com deficiência 

sem excluir os demais alunos. 

 

A inclusão é uma coisa que eu sinto muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade, 

porque igual, às vezes quando eu falo com a professora apoio quando ela vem, né?! 

Às vezes nem tem a professora apoio. A dificuldade é incluir aquele aluno na aula 

sem excluir os outros. Porque se eu tentar fazer uma aula totalmente... Que eu inclua 

ele em todas as aulas também, eu vou tá excluindo os demais. E às vezes numa turma 

de 25 alunos e incluir 1... Então, eu tenho muita dificuldade em fazer uma aula que 

eu consiga trabalhar com todos eles. Assim, sempre que eu tenho algum aluno 

especial, ele consegue fazer a aula e tudo, mas cada um do seu jeito (PROFESSORA 

NÍSIA FLORESTA). 

 

Outra questão que chama a atenção na fala da professora diz respeito à aceitação dos 

alunos às modificações das atividades para a inclusão dos alunos com deficiência, tendo em 

vista que “Às vezes o aluno que é dito normal, às vezes ele também tem dificuldade em aceitar 

a atividade, porque ele quer fazer igual ele vê todo mundo fazendo” (PROFESSORA NÍSIA 

FLORESTA). A professora complementa dizendo que há a tentativa de falar com os alunos que 

o objetivo da aula de Educação Física não é formar atletas, ao contrário “[...] a gente tá ali 

para poder aprender uma atividade nova e que tá aprendendo do jeito do seu colega também, 

é um jeito novo, é um jeito de se divertir, é o jeito de ajudar o colega” (PROFESSORA NÍSIA 

FLORESTA). 

Nas últimas décadas observam-se discursos e práticas importantes para o processo de 

inclusão, deixando de lado e/ou distanciando-se de uma perspectiva de integração. Isso se deve 

principalmente aos dispositivos legais que foram e ainda estão sendo implementados ao longo 

dos anos, a partir de lutas sociais a favor da garantia de direitos e deveres às pessoas com 

deficiência a partir de princípios de equidade. Dentre esses dispositivos, pode-se destacar a Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146, de 06 de julho de 2015, também reconhecida como 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Esses e outros dispositivos foram implementados para garantir o direito da pessoa com 

deficiência à inclusão nos diversos setores da sociedade, inclusive na Educação. Nessa direção, 

é importante dizer que o termo Pessoa Com Deficiência (PCD) refere-se à pessoa que tenha 

“[...] impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação 

com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade” (BRASIL, 2008, p. 8).  

Segundo Sassaki (2005), o termo utilizado para se referir à pessoa com deficiência tem 

como referência o desdobramento dos movimentos sociais que ocorreram no Brasil e no mundo 



85 
 

para debater sobre a forma que essas pessoas desejavam ser chamadas. Dessa forma, [...] “esse 

termo faz parte do texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 

da Dignidade das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização Nacional das Nações 

Unidas (ONU)” (KRUG; KRUG; KRUG, 2019, p. 20). 

Em se tratando especificamente do acesso à Educação formal, no Capítulo V, que dispõe 

sobre a Educação Especial, no parágrafo 3º do artigo 58 da LDB, salienta-se que a Educação 

ofertada às PCD será ofertada desde a Educação Infantil e estender-se-á por toda a vida. Além 

disso, a referida Lei também aborda em seu inciso III do artigo 59 que assegurará professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns. 

Ainda que a LDB venha garantir, ao menos na dimensão legal, o acesso, a inclusão e a 

permanência de PCD no ensino regular, essa realidade pode não ser verdadeira para todas as 

instituições básicas de ensino brasileiras, especialmente as públicas que possuem menos 

recursos para formar pessoal para atuar com esses educandos. Diante disso, a inclusão poderá 

ser comprometida. 

Isso fica evidente na fala da professora Nísia Floresta, quando relata a sua dificuldade 

em incluir alunos com deficiência em suas aulas sem a presença de uma professora de apoio, 

professora esta que tem a função de mediar o diálogo e a construção de conhecimentos 

construídos pelo aluno a partir da intervenção da professora responsável por determinada 

disciplina, nesse caso a professora de Educação Física.  

Diante desse cenário, observa-se uma tendência de integrar, mas não de incluir o aluno 

com deficiência, pois como apontam Chicon e Cruz (2014, p. 21): 

[...] para fazer educação inclusiva, é preciso muito mais que inserir o aluno com 

deficiência em uma turma; é preciso, em muitos casos, de mudanças arquitetônicas, 

apoios de profissionais especializados, trabalho multiprofissional, recursos 

tecnológicos específicos para cada caso, enfim, de investimento financeiro e de 

recursos humanos. 

 

Além desses aspectos, outro fator que também faz parte na educação inclusiva consiste 

em derrubar barreiras atitudinais que podem ser caracterizadas dessa forma em virtude das 

situações de exclusão e discriminação (PONTE; SILVA, 2014). A professora Nísia Floresta 

observa essa questão quando relata sobre a dificuldade de aceitação dos alunos por atividades 

adaptadas para incluírem aqueles que possuem deficiência nas aulas de Educação Física. 

Historicamente, especialmente na década de 80, a Educação Física desenvolveu-se sob 

o paradigma da aptidão física e esportiva (BRACHT, 1999), ao passo que o mais forte, o mais 
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viril e o que experienciava alguma prática com maior performance era valorizado, ao contrário 

dos demais que mantinham à margem. Esse contexto histórico ainda repercute atualmente nas 

práticas pedagógicas construídas e desenvolvidas pelos professores, desdobrando-se nas 

apropriações que os alunos têm feito das possibilidades apresentadas pelo currículo da 

Educação Física escolar, sendo tais apropriações revestidas pela busca da performance em uma 

prática corporal, sem que sejam ressignificadas para a inclusão de todos. Portanto, a busca pela 

performance de um aluno pode significar a exclusão de outro.  

Nesse sentido, as barreiras atitudinais dos demais alunos com os alunos com deficiência 

ao não reconhecerem a necessidade de se adaptarem as aulas de Educação Física para 

oportunizar a participação de todos, assim como tecerem discursos pejorativos que “[...] 

englobam a discriminação, os estigmas, os estereótipos e os preconceitos” (PONTE; SILVA, 

2015, p. 262), são fatores que impedem o processo de inclusão que transcende o ambiente da 

Educação Física escolar, como pode ser verificado nos trabalhos de Krug et al. (2016) e Krug 

et al. (2018). 

Portanto, faz-se necessário um processo de conscientização coletiva, que em uma 

dimensão macro envolva toda a instituição escolar e em uma instituição micro envolva os 

alunos da classe e o professor ou professora de Educação Física responsável. Não se trata apenas 

de uma conscientização que discuta as NEE dos alunos com deficiência e perspective mudanças 

de conduta dos alunos. Ao contrário, propõe-se um processo que possibilite que os alunos 

compreendam a inclusão como um processo político e de luta constante pela garantia de direitos 

que historicamente foram negados a determinadas pessoas.  

Outro aspecto que chama a atenção na fala das três professoras diz respeito às suas 

preocupações e dificuldades em incluírem os alunos com deficiência sem excluírem os demais. 

Afinal, como desenvolver a aula de Educação Física Adaptada ao passo que também seja 

inclusiva? Quais perspectivas didático-metodológicas adotar? Como adaptar os materiais e o 

espaço físico? São inúmeras as questões que afetam os professores e que, por consequência, 

podem ser consideradas como limitações para o desenvolvimento das suas práticas de ensino. 

Diante disso, vê-se na formação continuada a oportunidade para superar tais limitações, 

através de um processo formativo crítico-reflexivo, baseado na realidade educativa desses 

professores, especialmente a partir dos diversos diagnósticos de deficiência que possam ter 

contato.  

Nessa direção, coloca-se a necessidade da escola e dos professores decidirem os 

melhores caminhos para construir o processo de formação continuada aos seus profissionais, 

com o objetivo de garantir a construção de conhecimentos e a devida acessibilidade aos alunos 



87 
 

com deficiência (CHICON; CRUZ, 2014), em parceria com as Secretarias de Educação e com 

as Universidades. 

Além da inclusão nas aulas de Educação Física, outra demanda formativa apresentada 

pelos professores diz respeito ao campo da didática da Educação Física, em outras palavras, 

como ensinar determinado conteúdo curricular. A professora Márcia ressalta que: 

 

Em relação ao que eu tenho às vezes alguma dificuldade assim, mais é conteúdo 

mesmo que eu tenho problema de dança, música, essas coisas eu tenho mais 

dificuldade pra passar que tá dentro do nosso conteúdo, né? 

 

Já o professor Emerson aponta que “[...] o curso vale pra isso, pro que fazer na escola 

pra essa faixa etária, atividades, lidar com essas crianças, com esses jovens, né?!”, e 

complementa dizendo que sente falta de 

 

[...] um caminho, uma diretriz, ela tá meio perdida, cada um trabalha de um jeito, ela 

não tem um conjunto assim: “O que trabalhar? O que fazer?”. Um ponto positivo é 

que agora tem alguns livros lançados pra Fundamental, pra Ensino Médio 

(PROFESSOR EMERSON). 

 

Enquanto a professora Márcia diz que a sua principal dificuldade reside em ensinar o 

conteúdo curricular de danças, sugerindo uma dificuldade específica, o professor Emerson é 

mais amplo ao dizer que os cursos funcionam como uma espécie de fundamentação que dita o 

que se deve ensinar e quais atividades desenvolver em cada faixa etária. Além disto, o professor 

complementa dizendo que sente a falta de uma diretriz que lhe diga o que trabalhar, entendendo 

que o apostilamento da Educação Física na educação básica figura-se como um ponto positivo.  

Percebe-se que a questão didática apresentada na fala da professora Márcia possui 

conotação de exposição, tendo em vista que a referida professora não aponta caminhos para 

superá-la. Por outro lado, a questão didática representada nos dizeres do professor Emerson 

apresenta-se associada a possíveis caminhos para superá-la, qual sejam, diretrizes externas que 

poderão orientar a construção de sua prática docente. 

A partir do posicionamento do professor Emerson, cabe questionar se sua demanda não 

revelaria também certa debilidade na formação para a autonomia docente, para a capacidade de 

auto constituir-se à luz de diretrizes mais amplas e abertas ou ainda o desconhecimento das 

proposições curriculares existentes. É importante alertar também que os processos didático-

metodológicos utilizados pelos professores para fins de aprendizagem são singulares e devem 

ser pensados a partir de sua realidade educativa, a depender da instituição em que atuam, dos 
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alunos com quem constrói o processo de ensino-aprendizagem e dos recursos materiais e físicos 

que possui, assim como dos seus saberes. 

Portanto, a constituição de sua prática docente, especificamente da didática nas aulas de 

Educação Física, não deve ter como princípio a aplicação de teorias no exercício docente, ao 

contrário, trata-se de um movimento maior e mais significativo, ao passo que o professor possa 

“[...] (re)construir (reinventar) sua prática com referência em ações/experiências e em 

reflexões/teorias” (CAPARROZ; BRACHT, 2007, p. 20), à medida em que a apropriação 

dessas teorias ocorra de forma autônoma e crítica, sendo o professor o autor desse processo 

(CAPARROZ; BRACHT, 2007). 

Em se tratando da teoria enquanto uma prática orientadora, existe uma tendência de 

entendê-la como uma espécie de “[...] instância prescritiva de procedimentos/ações” 

(CAPARROZ; BRACHT, 2007, p. 27), que decidirá pelos professores, inclusive selecionando 

os melhores caminhos e tecnologias a serem utilizados, como pode ser verificado na fala do 

professor Emerson. 

Não se trata de culpabilizar ou dizer que os olhares dos professores que pensam e 

constroem as suas práticas a partir da perspectiva acima explicitada estão equivocados, sem 

criar estratégias que possibilitem a reconstrução desses olhares e dessas práticas. Assim, ao se 

fundamentarem em sua autoria e autoridade docentes, os professores estarão em busca da 

construção da sua prática, distanciando-se da mera aplicação elaborada por terceiros 

(CAPARROZ; BRACHT, 2007). Ademais, a partir dessa fundamentação, os professores 

poderão compreender que possuem mais possibilidades de respostas sobre questões ligadas ao 

campo da Educação Física escolar que os manuais, professores e pesquisadores universitários 

poderão dar (CAPARROZ; BRACHT, 2007).  

Além das demandas formativas, os professores também expõem suas compreensões 

sobre os limites das formações que participaram e/ou que tendem a participarem, destacando a 

ausência de recursos ofertados pela escola para o desenvolvimento das aulas e a ausência de 

trocas de experiências com os pares da mesma área como os principais fatores limitantes.  

A professora Regina considera como principais limitações da formação continuada os 

cursos não serem condizentes com a realidade da escola, ao não possuírem determinado 

material para alguma atividade e quando os cursos são muito teóricos. 

 

É, isso acontece quando os cursos ficam muito teóricos ou quando aquilo não condiz 

com a realidade da escola, com material da escola. Porque não adianta você fazer 

um curso lindo e maravilhoso, chega na escola cê não tem nem bola, cê tem uma bola 

(PROFESSORA REGINA). 
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Ao relatar sobre a sua experiência em uma pós-graduação latu senso realizada na UFLA, 

que teve como linha de estudo o uso educacional da internet, a professora Janaína destaca que 

os conhecimentos construídos no curso não puderam ser explorados em sua prática de ensino, 

tendo em vista que a escola em que atuava na época não oferecia condições tecnológicas.  

 

Aí em 2010 eu fiz uma outra pela UFLA também... O uso educacional da internet, que 

eu fiz voltada pra utilização de blogs, como utilizar a questão da internet de forma 

mais facilitada dentro do âmbito escolar na questão de utilizar a tecnologia dentro 

da escola. Só que nesse eu esbarrei dentro da tecnologia na escola que não tem. 

Então, a gente perdeu muito por causa disso, porque eu tava querendo fazer com os 

meninos um blog pra eles alimentar com relação ao que eles desenvolvem na 

Educação Física, né?! Então, eu esbarrei em questões tecnológicas que não deu na 

época (PROFESSORA JANAÍNA). 

 

Já a professora Márcia entende que a principal limitação dos cursos está relacionada à 

falta de trocas com os professores. “A gente sempre comenta que deveria ter mais trocas, 

sabe?! Mais trocas entres os professores, principalmente professores da mesma área, a gente 

sempre comenta isso” (PROFESSORA MÁRCIA). 

A ausência de recursos materiais nas escolas públicas de ensino é constantemente 

caracterizada como um dos principais desafios enfrentados pelos professores de Educação 

Física (CAPARROZ; BRACHT, 2007; BATISTA; CARDOSO; NICOLETTI, 2019) e um dos 

desmotivadores para suas práticas pedagógicas (BATISTA; CARDOSO; NICOLETTI, 2019). 

Diante da falta de recursos governamentais para subsidiar a compra e a manutenção de materiais 

para todos os alunos, os professores se veem limitados para desenvolverem determinadas 

unidades de ensino quando são exigidos grande quantidade de materiais e/ou materiais 

diferentes que vão além de uma bola de futsal ou de voleibol. 

Assim, quando os professores vão para um curso de formação que tem como foco o 

campo didático-metodológico da Educação Física, eles esperam que os conhecimentos 

construídos nesses espaços possibilitem aprimorar as suas práticas a partir de recursos materiais 

e físicos que as escolas dispõem. Contudo, essa expectativa nem sempre é alcançada, como 

pode ser visto nos depoimentos das professoras Regina e Janaína. 

Em se tratando especificamente da realidade das TDICs e de hadwares, como 

computadores e notebooks, por exemplo, observam-se certas limitações para a modernização 

tecnológica do ensino, considerando a quantidade reduzida e desatualizada de computadores 

nos laboratórios das escolas; velocidade ineficiente da internet que chega aos equipamentos; 

apoio técnico insuficiente; e formação pouco centrada nas TDICs (SIMÕES, 2010). 
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Tais constatações reforçam a necessidade de pensar a formação continuada dos 

professores a partir das singularidades que permeiam as suas realidades de ensino, tendo em 

vista as suas potencialidades, mas também as suas limitações. No entanto, há de se considerar 

que o professor enquanto um pesquisador da sua própria prática possui certas condições para 

(re)significar a sua prática através da adaptação e construção de materiais alternativos, assim 

como na adaptação física, se possível for. 

Por outro lado, as formações devem extrapolar os limites conteudistas ao possibilitarem 

momentos de trocas de experiências entre os pares e o próprio professor-formador. Dessa 

forma, a formação torna-se mais significativa, ao passo que seja possível compreenderem aquilo 

que os afeta, seja em uma perspectiva positiva ou negativa. 

Associados aos aspectos das demandas formativas e dos limites formativos, encontram-

se os motivadores para os professores continuarem se formando. Diante desse questionamento, 

os professores apresentaram principalmente: a aquisição de novos conhecimentos; a 

valorização da remuneração salarial; o tempo para participarem da formação; e formações que 

dialoguem com as realidades experienciadas por eles como os principais fatores que os 

motivarão a continuarem se formando. A professora Nísia Floresta destaca que para ser 

motivada a participar de algum tipo de formação continuada o curso deve fazer a diferença no 

seu cotidiano escolar, sendo possível desenvolver o que foi aprendido no dia a dia da escola. 

 

Talvez algum curso, alguma coisa que realmente seja interessante, né?! Que me leve 

a crer que realmente vai fazer uma diferença no meu dia a dia, na escola. [...] Que 

eu veja que vai valer a pena, que eu vou aplicar no dia a dia, que não vai ser só mais 

uma coisa pra eu pegar um diploma e jogar na gaveta (PROFESSORA NÍSIA 

FLORESTA). 

 

Já a professora Regina é enfática ao dizer que um dos motivadores para continuar se 

formando é aumentar seu nível de conhecimento enquanto uma professora de Educação Física 

que atua e que percebe as mudanças geracionais ao longo de sua trajetória docente. A professora 

ainda ressalta que é necessário que os professores estejam antenados àquilo que os alunos 

gostam e se envolvem. 

 

Pra aumentar o nível da gente de conhecimento, né?! Porque o próprio aluno... Cada 

ano você vê que eles estão diferentes. O jeito que eu dava aula há 10 anos atrás, cada 

ano eu tenho que ir mudando o meu jeito com eles, abrindo a minha mente, né?! 

Principalmente dento da Educação Física, eu sempre comento isso. [...] E aí, você 

como professor, cê tem que tá muito antenado nisso... Músicas... Cê tem que tá 

antenado ao que eles tão ouvindo, porque senão cê fica batendo de frente com o 

menino (PROFESSORA REGINA). 
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Além disto, a professora também fala sobre a importância desses cursos serem ofertados 

via SME e a disponibilidade de tempo para participar. Em suas palavras: “[...] tem que ser 

oferecida pela Secretaria de Educação, a primeira coisa. Depois, ter disponibilidade” 

(PROFESORA REGINA). 

Assim como a professora Regina, o professor Emerson também acredita que a questão 

do tempo seja um motivador para participar das formações, especialmente através de uma 

liberação da escola para esse fim. Segundo o professor “O problema que eu vejo hoje, é a 

questão de tempo, a questão da escola liberar. A escola às vezes tem que ficar mais” 

(PROFESSOR EMERSON). 

Além disso, o professor Emerson é categórico ao dizer que o principal motivador é a 

melhoria na qualidade profissional garantida através do estudo.  

 

A questão profissional, a melhoria da qualidade do trabalho. Não tem como você 

falar que não. Quem se prepara melhor, se forma melhor, vai mais a fundo no estudo, 

tem uma qualidade de trabalho melhor que o pessoal que não faz isso. A prática pode 

ajudar, mas cê tem que saber o que tá fazendo. Isso seria a minha principal motivação 

(PROFESSOR EMERSON). 

 

Também nessa direção, o professor Paulo Freire ressalta que existem vários motivadores 

que o afeta, sendo o principal a construção de conhecimentos. Em seguida, aponta que cursos 

ministrados por bons profissionais que possuem uma boa didática e que tenham temas que lhe 

chamem a atenção também se figuram como motivadores. Por fim, ressalta o custo dos cursos 

como limitadores para a sua participação. 

 

Tem vários, né?! Primeiro é questão de conhecimento. Eu acho que a gente só para 

de aprender, a gente vai parar só no dia que a gente for morrer. Enquanto a gente 

tiver vivo pode aprender, claro, vai depender da nossa abertura. [...]Mais outras 

coisas que estão diretamente ligado a isso... Cursos que tenham conteúdos 

interessantes, que sejam ministrados por professores gabaritados, por professores 

que tenham uma didática interessante, se não, não vai motivar. [...]Valor financeiro 

dos cursos também é uma questão que pesa. Não adianta também ser top se eu não 

tenho condição de pagar. Eu vou ficar pê da vida querendo fazer, mas não vou 

conseguir fazer porque não vai tá adequado a minha situação financeira. [...] Aí, 

dependendo de como esse curso for ofertado, o horário que ele for ofertado, precisa 

sim ter uma parceria entre a universidade, entre o município pra que tenha essa 

liberação dos professores, uma carga específica, alguma coisa assim, pra que ele 

participe desse curso, porque hoje eu tô em quatro escola, manhã, tarde e noite. [...] 

Mas que com certeza a questão do tempo e a questão financeira, isso é um limitador 

pra que você busque uma formação continuada, isso é fato. Agora, isso pode ser 

minimizado se essa formação continuada for em parceria com as outras instituições, 

com a Secretaria (PROFESOR PAULO FREIRE). 

 

Inevitavelmente, quando se fala de processo formativo, os professores perspectivam um 

espaço para a apropriação de novos conhecimentos que terão utilidade ao longo da vida e nas 
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instâncias em que forem utilizados. Na especificidade da formação continuada de professores, 

espera-se que esses conhecimentos dialoguem com o campo educacional e com a área de 

atuação específica do professor, nesse caso na Educação Física escolar. 

Contudo, a construção desses conhecimentos não pode e não deve se dar de forma 

autoritária e impositiva. Ao contrário, é importante que essa construção aconteça a partir da 

consciência dos professores enquanto seres históricos e inacabados em constante busca pelo ser 

mais, pelo saber crítico e politizado. Nesse sentido, como bem retrata Freire (2016, p. 126), a 

educação se constitui em um quefazer permanente, diante “[...] da inconclusão dos homens e 

do devir da realidade”. Portanto, a Educação se refaz continuamente na práxis (FREIRE, 2016).  

A partir de uma formação que tenha como pressupostos a construção dialógica e política 

e tendo em vista a realidade dos professores, tais saberes poderão ser mais significativos para 

os professores se reconhecerem como pesquisadores de sua própria prática, aprendendo e 

tecendo estratégias para qualificarem o seu ensino e resolverem eventuais problemáticas que 

afetem o campo educativo e os seus fazeres pedagógicos. 

Para que uma formação transformadora se estabeleça, também é necessário tempo para 

os professores em colaboração com as instituições em que atuam, proporcionando momentos 

de liberação para tal. É uma constante na educação brasileira essa problemática. Espera-se que 

os professores continuem se formando para oferecerem melhores condições de ensino aos 

alunos, mas, em termos procedimentais, observa-se que as instituições de ensino e os Governos 

relutam, seja por questões financeiras, estruturais, de pessoal e/ou outras para ofertarem 

condições para os professores se formarem. Trata-se, portanto, de uma contradição que precisa 

ser revista. Além disso, observa-se que a baixa remuneração permanece, sendo um dos 

principais fatores que desmotivam os professores de Educação Física em seu exercício 

profissional, como observou Batista, Cardoso e Nicoletti (2019) em um estudo com 10 

professores de Educação Física que atuam no estado de Roraima.  

Cabe dizer que um dos elementos para minimizar e, talvez, equalizar os fatores que 

limitam a formação que os professores participam, consiste em colocar as percepções, os 

saberes e as teorias dos professores a favor de todo o processo formativo, inclusive nos 

momentos de planejamento das formações que serão propostas a eles próprios. 

Tais planejamentos funcionam como uma espécie de caminho que será percorrido ao 

longo da formação, através de sua elaboração prévia. Esse planejamento é construído através 

de elementos como: os temas que serão abordados na formação; os referenciais teóricos 

utilizados para fundamentar a prática formativa; o tempo necessário para a construção dos 
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conhecimentos e habilidades pelos professores; bem como a forma de se avaliar as 

aprendizagens dos professores e a própria proposta formativa.  

No tocante à apresentação de como um planejamento formativo se constitui, é 

importante problematizar em que medida os professores, enquanto autores da práxis educativa, 

participam desse processo e sobre a importância conferida ao planejamento formativo nas 

reflexões dos professores.  

Para compreender essa temática e identificar como ela tem se associado às trajetórias 

formativas dos professores de Educação Física participantes desta pesquisa, os professores 

foram questionados a esse respeito. Em suas respostas observaram-se ao menos duas 

perspectivas. Na primeira, alguns professores destacaram a limitação de participarem desse 

processo, por acreditarem que muitos podem não ter conhecimento suficiente sobre as temáticas 

dos cursos de formação. Na segunda, as professoras reconheceram a importância de 

participarem dos planejamentos, considerando que eles compreendem as suas demandas no 

ambiente escolar.  

Inicialmente, o professor Paulo Freire desabafa que, em sua percepção, nem todas as 

instâncias educativas e pessoas responsáveis pela formação dos professores estão preocupadas 

com a qualidade da formação destinada aos professores, destacando que a única oportunidade 

que ele teve de participar do planejamento de uma formação ocorreu quando trabalhava no 

Minas Tênis Clube. O professor também destaca que até o momento não havia sido convidado 

para planejar a formação dos professores junto a SME. Em seguida, argumenta que para um 

professor participar do planejamento de uma formação é necessário ter conhecimento sobre o 

assunto que ela irá tratar, destacando que a participação do professor é bem-vinda. Nessa 

direção, o professor pondera que é elementar que os professores tenham os conhecimentos 

necessários para contribuírem para o planejamento. 

 

Então, rasgar o verbo aqui... Poucas pessoas estão preocupadas mesmo com a 

formação, poucas pessoas que fazem os cursos, né?! Nos cursos feitos no Minas, sim. 

Várias vezes a gente foi chamado em salas pra poder sugerir temas, pra poder sugerir 

didática que ia ser aplicada, professores... Lá eu tive bastante oportunidade nesse 

sentido, aqui na região eu não tive, não fui convidado ainda, não tive essa 

oportunidade de sentar com a Secretaria, de sentar com algumas pessoas que 

realizam cursos na área pra poder discutir esses temas, pra poder discutir grade 

curricular ainda não. Mas no Minas Tênis Clube várias vezes a gente teve essa 

oportunidade de discutir esses processos. [...]Acho que pra eu contribuir eu tenho 

que ter conhecimento necessário pra eu ajudar naquela comissão, senão vira muita 

bagunça, vira muita... Se eu tenho o conhecimento específico pra poder auxiliar 

construção do currículo, na construção do curso de formação continuada, ótimo! Sua 

participação é muito bem-vinda e eu acredito que até necessária, mas se eu não tenho, 

complica (PAULO FREIRE). 
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Assim como o professor Paulo Freire, ao relatar sobre a sua experiência em curso de 

xadrez, a professora Nísia Floresta destaca que uma das limitações para participar do 

planejamento de formações é a falta de domínio sobre determinados conteúdos específicos que 

poderiam ser partilhados com outros professores. Contudo, a professora reconhece que ao 

participarem dos planejamentos das formações, estas poderiam ser mais voltadas para aquilo 

que buscam e têm interesse.  

 

Eu não sei, porque é difícil, né?! Porque às vezes a gente vai fazer o curso querendo 

buscar coisas novas, então eu não tenho como saber direito... Querendo que ele passe 

alguma coisa, que às vezes eu não sei se tem aquilo, se existe. O xadrez, por exemplo, 

eu sabia mais ou menos o xadrez, mas eu tinha essa dificuldade. Então, assim, como 

que eu iria querer participar de um planejamento com ele e tal e talvez ele ia pedir 

coisas que às vezes ia até ser mínimo, e às vezes o que ele passou foi o melhor. Então, 

fica difícil. Mas não sei, a ideia não é ruim. [...] Porque aí talvez o curso seria mais 

voltado realmente pra aquilo que a gente busca, né?! Para aquilo que tem interesse 

(PROFESSORA NÍSIA FLORESTA). 

 

Em relação à importância dada à participação dos professores no planejamento das 

formações, como identificado ao final da fala da professora Nísia Floresta, a professora Márcia 

também ressalta a participação dos professores como potencial, tendo em vista que eles 

conhecem a realidade de suas práticas e, por isso, poderiam dar uma boa opinião a este respeito. 

 

Eu acho que seria bom, né?! Porque a gente tá ali todo dia, a gente conhece a 

realidade, a gente sabe como que é, né?! Eu acho que seria bom a gente participar. 

Acho que a gente daria uma opinião boa (PROFESSORA MÁRCIA).  

 

Também nessa direção, a professora Regina frisa que o professor que está atuando sabe 

a sua necessidade e o que deve ser abrangido nessas formações. 

É importante, porque a gente que tá dentro da quadra que sabe o que precisa. É igual 

reforma de quadra, às vezes tem um engenheiro que vem arrumar, mas quem 

realmente sabe o que tá precisando é o professor. [...] A gente que tá ali que sabe 

mais o quê que tem que abranger (PROFESSORA REGINA). 

 

Já a professora Janaína, ao relatar sobre a sua experiência em ministrar um curso para 

os professores da rede municipal de São João Del-Rei a convite da SME, que teve como tema 

a interdisciplinaridade, destaca que tentou escutar os professores em relação às suas 

expectativas para aquele curso, além de propiciar momentos de construção individual das 

atividades desenvolvidas no curso, com o objetivo de relacionar tais construções à singularidade 

das práticas educativas dos professores. 

 

[...] Então, inicialmente o que eu fiz? Eu fiz um repertório muito diversificado de 

atividades diferenciadas que poderiam ser trabalhadas. Aí chegou no curso e 

inicialmente eu conversei com eles sobre qual a expectativa deles em relação ao 
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curso. O que eles esperavam através daquele curso? Então, a maioria falou: “Ah, 

inovar a minha prática. Fico muito na minha sala de aula, então eu gostaria de fazer 

coisas que forem voltadas pra fora da sala e aí eu queria saber quais são as minhas 

possibilidades”. A gente discutiu bastante em relação as atividades que eu propus, 

mas eu proporcionei pra eles visualizarem exatamente o que eles poderiam fazer. Aí 

como a gente pode fazer as atividades no decorrer do curso, eles foram dando 

alternativas do quê que eles poderiam tá implementando em termos de conteúdo 

deles. O quê que acontece? Tinha professor que era de 2º, do 3º, do 4º, do 5º. Aí: 

“Mas esse daí não dá!”... O que você encaixa do seu conteúdo na sala de aula que 

poderia tá relacionando com essa atividade? Então, eles mesmos foram construindo 

essas questões [...] (PROFESSORA JANAÍNA). 

 

De acordo com a literatura, é possível identificar que as formações ofertadas aos 

professores tendem a assentarem-se em uma perspectiva conteudista e que não se atentam às 

demandas que emergem do contexto educativo em que estão vinculadas (ZEICHNER, 1998) e, 

por consequência, distanciam os professores do processo de construção dos planejamentos 

formativos que lhes atenderão.  

O caminho para o desenvolvimento de uma formação significativa e que toque a prática 

educativa do professor perpassa pelo estabelecimento de parceria entre as instituições 

educativas e pessoas responsáveis pela elaboração dos planejamentos formativos com os 

professores. Essa dinâmica é potencial, especialmente por valorizar os saberes diversos dos 

professores, além de levar em consideração as percepções das pessoas a quem esses 

planejamentos atenderão – os próprios professores.   

Uma das alternativas para firmar essa parceria consiste em abrir espaços para os 

professores se posicionarem a respeito desses cursos. Através de uma abertura dialógica com 

as instituições educativas e com os próprios formadores, os professores podem apontar as suas 

expectativas quanto à realização dos cursos, declarar as suas demandas formativas e, inclusive, 

fomentar propostas a partir de um lugar especial, o lugar de quem será atendido por esses 

planejamentos e propostas formativas. 

Outro aspecto relevante nessa elaboração dos planejamentos diz respeito à importância 

das avaliações dos professores no final dos processos formativos que participam. Muitos cursos 

oferecem essa possibilidade, comumente através de respostas a formulários em que não há 

necessidade de identificação ou, ainda, através de um processo de avaliação coletiva que 

envolve os professores participantes dos cursos e os professores-formadores. 

O que se coloca é o desdobramento dessas avaliações. Em outras palavras, se essas 

avaliações são utilizadas pelas instituições formadoras para reverem o planejamento formativo, 

bem como os conteúdos e as estratégias de ensino para os professores. A avaliação não deve 

ser compreendida como um processo protocolar, mas como um instrumento capaz de qualificar 



96 
 

as formações e oferecer melhores condições de aprendizagem para os professores, que poderão 

mobilizá-las em suas práticas de ensino.  

Dessa forma, é possível distanciar de um planejamento construído hierarquicamente de 

cima para baixo para os professores, ao passo que se adota uma dimensão dialógica com os 

professores, valorizando os seus saberes e a cultura escolar. 

Os saberes dos professores são ricos por serem considerados plurais e heterogêneos, 

tendo em vista que são oriundos de diversas fontes (TARDIF, 2000). Em suas práticas de 

ensino, os professores são munidos de sua cultura pessoal, que considera a sua história de vida 

e sua experiência inicial com a cultura escolar; o professor também se vale dos saberes 

disciplinares adquiridos no campo acadêmico, assim como de conhecimentos didático-

pedagógicos que foram apropriados nesse mesmo espaço (TARDIF, 2000). Além disto, 

apoiam-se nos conhecimentos curriculares estabelecidos pelas instituições escolares, a partir de 

documentos oficiais, e em saberes ligados às suas experiências profissionais e em tradições 

inerentes ao exercício profissional (TARDIF, 2000). 

Tendo isso em conta, o estudo evidenciou que as falas dos professores Paulo Freire e 

Nísia Floresta, ao considerarem que não possuem saberes suficientes para contribuírem com o 

planejamento das formações que lhes atenderão, acabam por não reconhecerem ou por 

deslegitimarem a importância e a mobilização de outros saberes docentes, quando se 

consideram os saberes científicos construídos no interior do campo acadêmico como mais 

relevantes, levando em consideração o poder hierárquico e de prestígio do campo científico.  

Não se trata de negar ou desvalorizar os saberes científicos, ao contrário, trata-se de 

valorizar o conjunto de saberes que os professores mobilizam desde a formação inicial até 

aqueles que são elaborados no exercício docente, ao longo da tarefa de ser professor.   

As falas das professoras Regina e Márcia, ao reconhecerem que possuem um lugar de 

autoridade no campo educativo e em relação aos saberes que os professores demandam, 

consideram necessária a participação dos professores no processo de construção dos 

planejamentos formativos. 

Diante dessa pluralidade e heterogeneidade, os professores podem mobilizar os seus 

saberes, assim como utilizar diversas teorias em situações diversificadas de seu exercício 

profissional, a depender do objetivo que se deseja atingir (TARDIF, 2000). Nesse sentido, é 

válido dizer que esses saberes também são situados (TARDIF, 2000). Ao contrário dos saberes 

acadêmicos que são construídos e utilizados a partir do seu potencial de transferência, os 

saberes docentes “[...] estão encravados, embutidos, encerrados em uma situação de trabalho a 

qual devem atender” (TARDIF, 2000, p. 16). Isso fica evidente na fala da professora Janaína, 
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ao reconhecer a importância da participação dos professores na construção dos cursos e a 

necessidade deles colaborarem com a construção das atividades formativas a partir de uma 

reflexão crítica sobre a especificidade de seu campo de atuação.  

Nessa perspectiva, os professores são reconhecidos como autores do processo formativo 

junto com os pares e o professor-formador, reconhecidos como produtores de saberes, os quais 

são valorizados e utilizados para a construção de novos. 

Além do destaque para o papel dos professores no planejamento das ações formativas, 

outro aspecto relevante que esta pesquisa visa compreender e refletir remete-se ao papel da 

universidade e da escola para a formação continuada dos professores.   

A esse respeito, a professora Márcia destaca que o papel da escola é produzir a partir da 

vivência dos professores, do que eles vivem. Além disso, considera que o papel da universidade 

seria trazer as teorias e as inovações que produz. Ademais, considera importante a relação 

dessas duas instituições para a formação dos professores. 

 

A gente tá ali, a gente tá sempre estudando, a gente tá vivendo com os alunos ali, a 

gente tem o conhecimento dos alunos. Essa vivência, essa prática, acho que taria 

ajudando. Aí, no caso da parte da Universidade que cê tá falando vem mais aquela 

parte mesmo da teoria, né?! De tá trazendo coisas novas pra gente. Acho que se 

misturar essas duas coisas seria muito importante. Muito legal! (PROFESSORA 

MÁRCIA). 

 

Também nessa direção, a professora Regina considera importante a parceria entre a 

universidade e a escola. Segundo a referida professora, enquanto escola, os professores vão 

agregando, aumentando o conhecimento, revelando as dificuldades enfrentadas no cotidiano. 

Por outro lado, a universidade pesquisa e repassa conhecimentos a eles. 

 

Eu acho muito importante. [...] Vocês estão aprendendo e nós enquanto escola e 

vamos agregando, só aumentando o conhecimento. Mostrando as dificuldades do dia-

a-dia, mostrando as realidades, as diferenças e vamos pesquisando, né?! 

Pesquisando e passando pra nós (PROFESSORA REGINA). 

 

O professor Paulo Feire destaca a relação entre essas duas instituições como 

fundamental para produzir a formação continuada, ao frisar que na universidade é discutido o 

que há de novo em termos de novos processos, procedimentos, conteúdos a serem trabalhados, 

sendo estes vinculados aos projetos de extensão e pesquisa da universidade.  

 

Eu vejo como fundamental. É fundamental por quê? Nas universidades 

principalmente, onde estão sendo discutido o que tem de mais novo aí nos processos, 

procedimentos. A maneira com que se dava aula de Educação Física em 1920 era 

uma, o objetivo era um. Hoje é outro completamente diferente. Então, essa evolução 

dos métodos, do conteúdo que trabalha, do objeto de estudo, isso se dá na 
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universidade. Não especificamente na universidade, mas a universidade através dos 

projetos de extensão, dos projetos de pesquisa e tudo. Então, acaba que o 

conhecimento é construído, é desenvolvido na universidade. E quando os formandos 

ali saem da universidade, ele sai com o conhecimento que existia naquela época. 

Alguns procuram voltar para fazer uma pós-graduação, pra fazer um mestrado, 

outros não.  

 

Em outras situações, evidencia-se que os pesquisadores acadêmicos que vão a campo 

para desenvolverem pesquisas têm como referência a formação continuada de professores e as 

suas práticas, não têm a preocupação em voltar a campo com os resultados da pesquisa, a partir 

das narrativas e outros dados de pesquisa que os professores e a própria escola lhes oferecem, 

como pode ser verificado na fala do professor Emerson, ao referenciar que a universidade 

procura “[...] o professor da escola não pra pesquisa, mas pra fazer um dado estatístico e não 

que estão interessados no que tá acontecendo... Que tipo de trabalho que pode ser feito, uma 

ajuda”. 

As falas dos professores Márcia, Regina e Paulo Freire possuem conotações 

convergentes ao se referirem à universidade como locus principal na produção de 

conhecimentos e teorias, os quais devem ser apreendidos pelos professores. Nessa perspectiva, 

a escola, enquanto instituição educativa que também detém conhecimentos e teorias a partir de 

uma lógica própria, não é tão valorizada quanto a universidade no processo de formação 

continuada. Em outras palavras, os significados das falas dos professores demonstram certa 

fragmentação entre teoria e prática, ao passo que a universidade produz conhecimentos e 

teorias, e a escola e os professores recebem os conhecimentos advindos da universidade para o 

desenvolvimento das ações educativas.  

Também nessa direção, se por um lado o professor faz uma crítica às ações da 

universidade, ao compreender o professor como um dado para produzir a pesquisa, sem que a 

pesquisa retorne à escola e ao próprio professor, por outro lado traz uma perspectiva 

contrastante que possui relações com as falas dos professores Márcia, Regina e Paulo Freire, ao 

se referir à universidade como ajuda. 

O desenvolvimento da teoria do professor reflexivo, crítico-reflexivo e pesquisador de 

sua própria prática ganhou repercussão entre as décadas de 80 e 90, por trazer ao campo 

educacional a necessidade de se rever o papel dos professores no seu exercício profissional. Ao 

se distanciar de uma perspectiva de ensino baseada no princípio positivista, passou-se a 

valorizar o ensino significativo, tendo como referência a epistemologia da prática. 

Inevitavelmente, tais mudanças foram resultados de diversas pesquisas desenvolvidas 

no campo acadêmico, as quais, em seguida, orientaram as escolas e os professores. Contudo, 
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como discorre Zeichner (1998), há a necessidade de superar a dicotomia estabelecida entre os 

professores-pesquisadores que atuam na escola e o pesquisador que atua na academia. O autor 

ainda reforça que a relação dos pesquisadores acadêmicos com os conceitos e perspectivas do 

professo-pesquisador baseia-se na literatura que diz sobre a pesquisa que os professores 

realizam, sendo pouco utilizados os conhecimentos que eles produzem em seu exercício 

profissional (ZEICHNER, 1998). 

As pesquisas e as propostas teórico-metodológicas elaboradas nas universidades devem 

ser valorizadas pelas contribuições para se pensar e construir novos formatos de formação 

continuada destinados aos professores. Contudo, essas constatações científicas não devem ser 

utilizadas como mera aplicação desconexa do contexto. A renovação formativa que se espera 

deve considerar a especificidade e as peculiaridades do contexto de cada professor. Por isso, 

instaura-se a necessidade de estabelecer relações mais fortalecidas entre essas instituições, ao 

passo que a formação dos professores aconteça nesse processo. 

Nesse sentido, Nóvoa (2012) advoga que as propostas teóricas só fazem sentido quando 

contemplam as necessidades dos professores que estão atuando e se essas forem apropriadas a 

partir de um exercício reflexivo no próprio contexto educativo. Portanto, há a necessidade de 

devolver a formação de professores a eles próprios, tendo um lugar predominante nesse 

processo e que ocorra a partir de dentro da formação (NÓVOA, 2012). 

Para tanto, é condição indispensável a unificação “[..] dos espaços da prática, da 

formação e da pesquisa; a aproximação dos estatutos profissionais dos professores e dos 

universitários” (NÓVOA, 2012, p. 11-12). Além disso, é importante dizer que se as condições 

das escolas e as políticas públicas em relação aos professores não forem alteradas, será difícil 

qualificar as formações dos professores, assim como aproximar a relação entre essas 

instituições (NÓVOA, 2012). 

 Ainda que nos discursos das professoras Regina e Márcia seja possível identificar certa 

fragmentação entre os que pensam e produzem os conhecimentos (universidade) e entre os que 

os colocam em prática (escola), as professoras reconhecem que possuem conhecimentos 

oriundos do universo educativo, onde elaboram e desenvolvem as suas práticas de ensino, 

constatando um paradoxo.  

De outro modo, o professor Paulo Freire e a professora Nísia Floresta entendem que é 

um dever da universidade ofertar oportunidades para os professores continuarem se formando.  

O professor Paulo Freire destaca que é função da universidade oferecer cursos de pós-

graduação, mestrado, mesas redondas e congressos para as pessoas que queiram participar, 

especialmente para as pessoas que já saíram da universidade. 
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Eu acho que a função da universidade de tá oferecendo esses cursos de pós-

graduação, mestrado, cursos mais específicos... Como eu falei aqui... Mesas 

redondas, congressos... Justamente pra tá dando oportunidade para aquelas pessoas 

que querem... Aí eu volto, a responsabilidade não é da universidade, não é do 

município, não é da Secretaria, ela é de todos, mas a universidade tem que dar a 

oportunidade pra que essas pessoas que já saíram da faculdade, que elas façam a 

capacitação ou façam a reciclagem (PROFESSOR PAULO FREIRE). 

 

A professora Nísia Floresta destaca que não sabe se a universidade tem ofertado cursos 

de formação aos professores. Por isso, destaca que seria importante que ela (universidade) 

oferecesse aos professores, especialmente assim que concluíssem o curso de licenciatura, algum 

tipo de formação, uma oportunidade de continuarem estabelecendo relações com o campo 

acadêmico. 

 

Oferecer a oportunidade de continuar... Mas eu não sei se eles oferecem ou não. 

Como eu fiquei desinteressada do assunto de buscar isso, eu não sei se tem essa 

oferta. Se não tem, acho que deveria tá... Às vezes até mesmo na época que a gente tá 

formando, tá na formação inicial. A, formou em licenciatura, ter alguma coisa: “Ah, 

vamos dá continuidade”, já buscando ter alguma especialidade ali, alguma coisa pra 

gente tá continuando desde ali, né?! (PROFESSORA NÍSIA FLORESTA). 

 

Consolidada e fortalecida pelo tripé que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

universidade enquanto instituição educativa comprometida com a formação de profissionais 

para o mercado de trabalho, dentre eles os professores que atuam na educação básica, tem o 

dever de oferecer condições para os professores continuarem se formando, à medida em que 

exercem a sua função profissional. 

Marques (2000, p. 210) corrobora com esse posicionamento ao discutir sobre o 

reencontro dos professores egressos com a universidade: 

 

Deve o educador egresso da universidade voltar a ela, sempre e de novo, ou melhor, 

deve provocá-la a que vá a seus locais de trabalho e a seus encontros no seio da 

profissão, para que eles, os educadores, possam com ela redescobrir-se e interrogar a 

si mesmo e para que possa ela, a universidade, responder com ele o que lhes ensinou. 

 

Diante das subjetividades e das constantes mudanças que permeiam o campo educativo 

e o exercício docente, em muitos momentos os professores veem-se diante de situações 

problemáticas que necessitam de um processo de reflexão crítica para serem compreendidas e 

possivelmente solucionadas. No entanto, esse processo pode se tornar mais compreensível à 

medida em que a universidade reflita junto com o professor. 

Por isso é que se torna necessário à universidade dar condições aos professores de se 

inserirem precocemente em práticas investigativas, sendo a prática docente objeto central 



101 
 

dessas investigações (BUCHOLZ, 2007). Através de grupos de estudos e pesquisa ou, ainda, 

através de formações continuadas ofertadas por esses grupos de estudos e pesquisa, o professor 

tem a possibilidade de continuar se formando e se mantendo próximo ao campo acadêmico-

científico. 

Ainda que ações desse tipo se façam presentes na universidade, nem sempre é o que 

ocorre. A falta de professores e líderes de grupos dispostos a desenvolverem esse tipo de 

trabalho, a inadequabilidade de infraestrutura para as ações formativas e a ausência de 

financiamento, como bolsas de estudos para os alunos da graduação que participam das ações, 

são alguns fatores que limitam o fortalecimento da formação continuada em algumas 

universidades.  

Mesmo assim é importante considerar modalidades de curta duração, como oficinas, 

seminários, congressos e simpósios, como importantes momentos formativos que 

potencializam a aproximação dos professores à universidade, proporcionando-lhes momentos 

de trocas de experiências e a interação com o campo da pesquisa. Além disso, tais modalidades 

podem ter custos menores, viabilizando a exequibilidade por parte da universidade.  

Além da importância conferida à universidade e à escola para a formação continuada 

dos professores de Educação Física, os professores Janaína e Emerson deram a sugestão para a 

modificação dos módulos formativos que ocorrem semanalmente nas escolas municipais, para 

momentos formativos. 

De acordo com a professora Janaína, a escola poderia utilizar as reuniões semanais para 

momentos de cursos de formação, os quais pudessem atender não somente os professores de 

Educação Física, mas os demais que atuam em outras áreas. 

 

Eu penso, por exemplo, na escola a gente tem uma reunião de uma hora por semana, 

ou seja, quatro mensais. Acho que a escola poderia proporcionar cursos que fossem 

voltados pra capacitação dos professores nesses momentos de módulo. [...] Então, eu 

acho que dá pra proporcionar diversos cursos para os professores de Educação 

Física e demais professores, dentro dos módulos escolares (PROFESSORA 

JANAÍNA). 

 

O professor Emerson também destaca a utilização dos módulos como uma opção para 

os professores desenvolverem os seus processos formativos:  

 

Nós temos módulos nas escolas em geral, se pudesse usar esse tempo de módulo, que 

em tese estaria ocioso, para fazer a formação. Uma combinação de horários pro cara 

fazer isso, porque realmente não é fácil” (PROFESSOR EMERSON). 
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Inicialmente é importante tecer uma crítica quanto aos objetivos e materialização dos 

módulos formativos que ocorrem semanalmente nas escolas da rede municipal de São João Del-

Rei – MG. Isso se torna necessário ao compreender os significados que as falas dos professores 

Janaína e Emerson possuem. Ao que parece, os módulos não são reconhecidos pelos professores 

como momento de formação, isso é ainda mais provocativo quando o professor Emerson 

destaca que os módulos são considerados, ao menos para ele, como momentos de ócio. 

Essa constatação denota a emergência de investigar como os módulos formativos vêm 

sendo desenvolvidos nas instituições públicas municipais de São João Del-Rei – MG. Além 

disso, a depender das evidências após esse processo investigativo, coloca-se a necessidade de 

se repensar o seu desenvolvimento, à medida em que exerça a sua função, a função de formar 

professores. 

Além disso, as falas dos professores também se assentam na necessidade de considerar 

que o espaço de formação de professores deve transgredir os limites aplicacionistas das teorias 

e das propostas teórico-metodológicas fundamentadas pela universidade, tendo em vista que 

 

[...] a escola pode e deve ser tomada como eixo de sua formação. Ou seja, trata-se de 

perceber que as instituições escolares não formam apenas os alunos, mas também os 

profissionais que nela atuam (BARROSO, 2004, p. 41). 

 

Vê-se, portanto, a necessidade de compreender a escola como uma instituição educativa 

responsável por formar professores, especialmente por considerar a realidade educativa o 

próprio objeto de conhecimento que os professores investigarão em sua formação contínua e 

inacabada.  

Além da sugestão da transformação dos módulos formativos em momentos mais 

significativos de formação, as professoras Márcia, Regina e Janaína pronunciaram-se quanto às 

expectativas para esta pesquisa. As falas das professoras são convergentes ao considerarem 

como desdobramento deste trabalho ações formativas proporcionadas aos professores de 

Educação Física da rede municipal de São João Del-Rei – MG. 

A professora Márcia destaca como expectativa com este trabalho que os professores 

tenham mais formação, advinda da SME, por exemplo. 

 

A expectativa que eu tenho é que com esse trabalho a gente tenha mais formação, eu 

te falei um dia, né?! Que venha da Secretaria. Tomara que seja um trabalho que 

ajude, né?! Tomara que eles tenham um olhar voltado pra isso (PROFESSORA 

MÁRCIA) 

. 
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Já a professora Regina destaca que a pesquisadora responsável por esta pesquisa a 

incentivou a participar de mais cursos e a conhecer melhor a universidade. Além disto, diz sobre 

o seu interesse em participar de eventuais cursos. 

 

Uai, como eu te disse, acaba que cê tá me incentivando a querer fazer mais cursos, 

sinceramente; a conhecer melhor a universidade; a área de Educação Física, que eu 

não conheço direito. [...] Se tiver cursos eu vou me interessar em ver de perto, pra 

ver se aumenta mais os nossos conhecimentos (PROFESSORA REGINA). 

 

A professora Janaína também argumenta que a pesquisa desenvolvida com os 

professores seja retornada a eles, apresentando, inclusive, interesse em participar de uma 

possível formação que possa se originar a partir deste trabalho. 

 

A gente tá na quadra, né?! Então, não sei se foi algum empecilho para essa gravação. 

E assim, pedir mesmo que esse referencial seu do mestrado seja posto pra gente como 

que ficou, dar um aval pra gente como que ficou o projeto, se vai ter alguma coisa 

prática pra gente fazer em conjunto também. Tô disposta a tá ajudando qualquer 

coisa. Que a gente possa construir com esses 8 professores9 de Educação Física 

algumas possibilidades melhores pra rede municipal (PROFESSORA JANAÍNA). 

 

As falas das professoras sugerem o interesse delas em participarem de futuras ações 

formativas, especificamente a partir do desdobramento desta pesquisa. Esse é um aspecto 

importante e que chama a atenção, tendo em vista que para a formação afetar, o professor deve 

estar aberto e disposto a participar. De outro modo, torna-se uma imposição que, por 

consequência, não tende a afetar. 

Esses discursos também são fundamentais para tensionarem a universidade e a SME 

sobre o que pensam os professores sobre os seus processos formativos. Nesse sentido, as 

expectativas para este trabalho de pesquisa, associado aos significados dos professores sobre as 

suas trajetórias formativas, podem servir de fundamentação para a implementação de políticas 

públicas de formação de professores no nível municipal para implementarem propostas 

formativas construídas a partir da relação SME, escola e universidade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aproximar e tentar compreender o campo da formação continuada dos professores de 

Educação Física que atuam na rede municipal de São João Del-Rei – MG foi motivador, ao 

 
9 Na fala, a professora destaca oito (8) professores, considerando todos os professores que atuam na rede municipal 

de São João Del-Rei, sem levar em consideração apenas os que tiveram viabilidade para participarem desta 

pesquisa. 
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passo que essa motivação se assenta em duas perspectivas. A primeira insere-se na grande 

relação, afeto e preocupações epistêmicas da pesquisadora em torno desse tema de pesquisa. 

Por outro lado, a segunda diz respeito a um campo específico até então não tensionado pelas 

pesquisas locais, o que denotou a necessidade de compreendê-lo. 

Essa tentativa de compreensão demandou principalmente o apoio da Secretaria 

Municipal de Educação e dos professores de Educação Física que aceitaram embarcar nessa 

jornada. Através dos seus discursos, essa pesquisa pôde tecer os sentidos e os significados que 

esses professores atribuem aos seus processos formativos.  

Esta pesquisa evidenciou que a família, especialmente os filhos, e a indisciplina dos 

alunos são aspectos que influenciam no desvio formativo desses professores. Em se tratando da 

família, foi possível observar a necessidade de se pensar e instituir processos formativos que 

levem em consideração a dimensão pessoal e profissional, ao proporcionar melhores condições 

de tempo para os professores se formarem sem que a relação com os filhos seja afetada. 

Em se tratando da indisciplina dos alunos, verificou-se a necessidade de rever a relação 

estabelecida entre a família e a escola no processo de escolarização dos educandos. À medida 

em que essa relação é fragmentada e não permite o diálogo entre as funções da escola e da 

família, inclusive sobre estratégias que podem contribuir com o processo de compreensão do 

aluno sobre questões de valores morais, como o respeito e a autoridade do professor, este poderá 

se sentir desmotivado a continuar se formando. 

Enquanto responsável por promover formações aos professores da rede municipal de 

educação, constatou-se que a SME cumpre essa função. Contudo, tais formações possuem 

contornos de imposição e não têm atendido as demandas suscitadas pelos professores, a partir 

do modelo denominado por Demailly (1995) de “A forma escolar”. 

Com efeito, para superar tais demandas, os professores têm investido em formações via 

plataformas digitais de informação e comunicação, especialmente através das comunidades de 

aprendizagem virtual, onde possuem maior contato com os temas relativos à Educação Física 

escolar.  

A principal caracterização desses espaços consiste na troca de experiências entre os 

pares, no processo de apropriação de conhecimentos a partir dos conteúdos a eles vinculados e 

na socialização desses conteúdos pelos professores.  

Ainda que esse espaço tenha proporcionado trocas de experiências para enriquecer as 

formações e as práticas de ensino dos professores, também foi possível observar certo limite 

em torno de sua apropriação. Isso porque os conteúdos digitais postados nessas plataformas 

parecem ser cooptados de forma descontextualizada para serem aplicados nas aulas de 
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Educação Física escolar, ao invés de servirem como inspiração para os professores planejarem 

e desenvolverem as atividades nas aulas. 

Diante disto, há a necessidade dos professores repensarem e utilizarem esses espaços de 

forma crítica e autoral, à medida em que o seu contexto educativo seja o centro da sua formação. 

Ainda em relação à utilização das plataformas de informação e comunicação para a 

formação continuada de professores, também foi possível identificar que os professores têm 

estabelecido relações com a Mídia-Educação, através da apropriação crítica e científica dos 

conteúdos para fundamentarem as suas práticas de ensino. Isso chama a atenção pelo fato de 

que mesmo que os professores não tenham tido alguma formação a partir do aporte teórico-

metodológico que fundamenta a Mídia-Educação, eles investiram esforços investigativos nessa 

dimensão. 

Assim como as formações via plataformas de informação e comunicação consideradas 

pelos professores como mais significativas quando comparadas às formações ofertadas pela 

SME, as políticas de formação para professores, através dos Programas Residência Pedagógica 

e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que são Programas de incentivo e 

valorização do magistério, também são formações significativas para os professores de 

Educação Física. Os professores ressaltaram as trocas de experiências e a aproximação do 

campo científico como potentes nesses dois programas, ainda que não seja possível abarcar 

todos os docentes. 

Diante da potencialidade desses programas e dos seus limites por não conseguirem 

atingir a todos os professores que têm interesse, é necessário que haja uma expansão das 

políticas de formação para os professores para ampliar tais programas que poderão fomentar a 

relação mais estreita entre os professores e a universidade e o campo científico, ao passo que a 

universidade também esteja mais próxima da prática pedagógica desses professores. 

Em se tratando das demandas formativas suscitadas pelos professores, observou-se que 

a inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de Educação Física escolar e a mobilização 

didática pelos professores foram as questões mais efervescentes. 

As professoras destacaram a dificuldade de incluírem os alunos com deficiência sem 

excluírem os demais e a dificuldade em lidar com o processo de inclusão quando a escola não 

dispõe de recursos, como o professor de apoio, para se incluir de fato. Isso denota a importância 

de ampliação e implementação de professores de apoio nas escolas para oferecerem melhores 

condições para o aluno com deficiência aprender e para o professor atuar. Ainda assim, os 

professores não devem se ausentar em se aproximarem dessa temática para compreenderem a 
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amplitude do campo da inclusão e, consequentemente, qualificarem as suas práticas para 

atenderem a diversidade do alunado. 

Em relação à didática, a questão principal girou em torno da demanda por uma diretriz 

e atividades que pudessem ser realizadas em cada ciclo da Educação Básica, o que denota a 

necessidade de que as questões didáticas sejam compreendias a partir da subjetividade da 

prática docente de cada professor, à medida em que as teorias externas sirvam de referência 

para este movimento. 

Já em relação às limitações em torno das formações que os professores participaram, 

eles destacam a ausência de recursos ofertados pela escola para o desenvolvimento das aulas e 

a ausência de trocas de experiências com os pares.  

Essas constatações abrem caminhos para que sejam propostos cursos que tenham como 

referência os limites e as potencialidades materiais das escolas em que os professores atuam, 

além da necessidade de favorecer processos formativos que transgridam os limites conteudistas 

e que valorizem as experiências vividas pelos professores cotidianamente. 

Nessa direção, os professores destacaram que a escola e a universidade são 

fundamentais para o processo de formação continuada, ainda que entendam a universidade 

como o locus onde são produzidos os saberes e teorias e a escola como o local em que tais 

saberes e teorias serão aplicados, demonstrando uma compreensão fragmentada sobre a relação 

entre teoria e prática, além de desconhecerem os saberes docentes que são construídos no 

exercício profissional como fundamentais no processo de formação. 

Além disso, os professores também sugeriram que os módulos formativos escolares 

fossem utilizados como espaço de formação para os professores. Se por um lado os módulos 

são considerados pouco significativos em suas formações, demandando uma revisão de como 

são implementados, por outro lado os professores demonstram interesse em continuarem se 

formando a partir de um local onde as suas práticas são implementadas. 

Ao se referirem às expectativas para este trabalho, os professores indicam como 

desdobramento a realização de um curso de formação continuada, mostrando interesse na 

participação. Esse é um dado importante, tendo em vista que este trabalho, além de 

compreender a formação continuada dos professores de Educação Física, poderá servir de 

referência para o planejamento e sistematização de programa de formação continuada em 

parceria entre a universidade e a SME, tendo como base a via dialógica com os professores.  

Diante das constatações erigidas por esta pesquisa, é uma pretensão da pesquisadora e 

do seu orientador socializar os dados com a SME de São João Del-Rei – MG, com o objetivo 

de que a realidade formativa dos professores seja explicitada, ao passo que seja possível 
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proporcionar caminhos formativos mais significativos a eles, partindo das suas demandas, 

expectativas e realidades educativas. 

Além disso, como um compromisso político com a Educação e ético com esta pesquisa, 

esses resultados também serão retornados aos professores participantes que foram fundamentais 

neste processo, através do processo de sensocomunização da Ciência, caracterizado por 

Boaventura de Sousa Santos (2008) através de um processo de acessibilidade da Ciência na 

tentativa de motivar e fortalecer os professores na luta para a valorização da profissão e 

formação docente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Prezado(a) professor(a) ____________________________________________, você 

está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa, com título provisório: 

“Desvelando Discursos: Os Sentido e Significados da Percepção dos Professores de 

Educação Física sobre o Processo de Formação Continuada em Educação Física”, que tem 

por objetivo, compreender como a Formação Continuada em Educação Física Escolar tem se 

constituído na realidade profissional de professores que atuam na rede Municipal da cidade de 

São João Del Rei – MG.  

Como procedimento de coleta dos dados, adotaremos a entrevista semiestruturada 

seguida de gravação em áudio, a fim de obtermos os elementos que viabilizem nossa 

compreensão sobre o fenômeno em questão. 

Os riscos relativos à sua participação nesta pesquisa são mínimos ou inexistentes. No 

entanto, caso haja algum desconforto que afete a sua integridade emocional, arcaremos com os 

tratamentos médicos, psicológicos ou outros que se fizerem necessários. Além disto, se por 

algum motivo quiser se retirar da pesquisa, poderá retirar o seu consentimento em qualquer 

momento, sem riscos de penalização. 

Em se tratando dos benefícios mediante a sua participação neste estudo, destacamos que 

ao compreendermos como a estrutura formativa contínua de professores de Educação Física 

que atuam em escolas públicas municipais de São João Del Rei – MG tem se constituído, será 

possível propor programas formativos contínuos que estejam atrelados as demandas suscitadas 

pela carreira, que, por consequência, desdobrar-se-ão em melhores condições de ensino. 

Assim como nos referimos acima, a sua participação é voluntária, e por valorizarmos os 

discursos dos professores que em muitos momentos foram/são silenciados, gostaríamos de 

identificá-lo(a) em nosso texto de pesquisa com o seu nome real. No entanto, se preferir o 

anonimato, iremos respeitá-lo(a), ao denominá-lo(a) com o nome de um(a) educador(a) ilustre 

na história brasileira. O seu depoimento coletado através da entrevista será de uso único e 

exclusivo para os fins desta pesquisa, ao serem utilizados na construção da dissertação ou de 
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outros trabalhos acadêmicos, como artigos e resumos que serão apresentados em eventos 

acadêmicos.   

Destacamos que ao convidá-lo(a) a participar desta pesquisa, nós, pesquisadora 

responsável e pesquisador (co) responsável, concederemos o tempo adequado para que você 

possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-

lo(a) na tomada de decisão livre e esclarecida. 

Após ser esclarecido sobre a finalidade desta pesquisa através deste Termo, e ao acordar 

com os requisitos presentes nele, deverá assiná-lo abaixo, confirmando a sua participação na 

pesquisa. 

Se houver alguma dúvida sobre a sua participação nesta pesquisa, ela poderá ser 

elucidada por nós, pesquisadora responsável e pesquisador (co) responsável. Desde já, 

agradecemos a sua colaboração. 

Este Termo será elaborado em duas vias, sendo que uma das vias será apossada por 

você, professor(a), e a outra por nós, pesquisadores desta investigação. Salientamos que todas 

as vias devem ser rubricadas em suas páginas, assim como, devidamente assinadas no local 

indicado. 

Pesquisadora responsável: Tamara Aparecida Reis de Freitas. 

E-mail: tamarinhafreitas22@gmail.com 

Celular: (32) 99834-7934. 

 

Pesquisador colaborador e orientador da pesquisa: Diego de Sousa Mendes. 

E-mail: diegomendes@ufsj.edu.br  

Celular: (32) 99969-3657. 

 

_______________________________              ________________________________            

Tamara Aparecida Reis de Freitas                          Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes 

Pesquisadora Responsável                                         Pesquisador Colaborador 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, idade: 

________________, sexo: ________________, natural de: ___________________, 

residente em: _____________________, portador do CPF: __________________ e 

Registro Geral: ________________________, declaro para os devidos fins, que 

mailto:tamarinhafreitas22@gmail.com
mailto:diegomendes@ufsj.edu.br
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compreendi o objetivo desta pesquisa, assim como os possíveis riscos e benefícios de 

minha participação nela.  

Manifesto ainda o meu consentimento da publicização deste trabalho em forma de 

resumos, artigos ou outros trabalhos acadêmicos. 

 

Marque a opção que melhor lhe convém: 

(   ) Concordo em ser identificado(a) com o meu nome real neste trabalho. 

(   ) Não concordo em ser identificado(a) com o meu nome real neste trabalho. 

 

São João Del Rei - MG, _____ de ______________ de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) participante 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

  

Eu, ____________________________________________________, diretor(a) da 

Escola Municipal _____________________________________________________, 

portador(a) do CPF: __________________________ e Registro Geral: 

______________________, declaro que fui informado(a) sobre os objetivos da pesquisa, com 

título provisório: “Desvelando Discursos: Os Sentido e Significados da Percepção dos 

Professores de Educação Física sobre o Processo de Formação Continuada em Educação 

Física”, desenvolvida pela mestranda e pesquisadora responsável, Tamara Aparecida Reis de 

Freitas e pelo professor Dr. Diego de Sousa Mendes e pesquisador (co) responsável, e acordo 

em autorizar a execução da mesma nesta instituição. 

Se por ventura se fizer necessário, poderemos, enquanto instituição (co) participante 

desta pesquisa, revogar esta autorização, se for comprovada alguma atividade que cause 

prejuízo a esta instituição ou ao professor(a) que participará desta pesquisa. Declaro ainda que 

esta instituição, assim como o(a) professor(a) participante desta pesquisa, não receberam 

qualquer ressarcimento para participarem desta investigação. 

Conforme a Resolução CNS Nº 466/2012, esta pesquisa terá início nesta instituição 

somente após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, mediante 

a apresentação do parecer de aprovação. 

 

São João Del Rei - MG, _____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) da Instituição 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

  

 

Eu, ________________________________________________, coordenador(a) da 

Escola Municipal _________________________________________________, portador(a) do 

CPF: __________________________ e Registro Geral: ______________________, declaro 

que fui informado(a) sobre os objetivos da pesquisa, com título provisório: “Desvelando 

Discursos: Os Sentido e Significados da Percepção dos Professores de Educação Física 

sobre o Processo de Formação Continuada em Educação Física”, desenvolvida pela 

mestranda e pesquisadora responsável, Tamara Aparecida Reis de Freitas e pelo professor Dr. 

Diego de Sousa Mendes e pesquisador (co) responsável, e acordo em autorizar a execução da 

mesma nesta instituição. 

Se por ventura se fizer necessário, poderemos, enquanto instituição (co) participante 

desta pesquisa, revogar esta autorização, se for comprovada alguma atividade que cause 

prejuízo a esta instituição ou ao professor(a) que participará desta pesquisa. Declaro ainda que 

esta instituição, assim como o(a) professor(a) participante desta pesquisa, não receberam 

qualquer ressarcimento para participarem desta investigação. 

Conforme a Resolução CNS Nº 466/2012, esta pesquisa terá início nesta instituição 

somente após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, mediante 

a apresentação do parecer de aprovação. 

 

São João Del Rei - MG, _____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Coordenador(a) da Instituição 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEITO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 

1. Fale sobre a sua formação inicial. 

 

2. Fale sobre a sua carreira docente. 

 

3. Como se sente em relação a sua formação inicial e a sua atuação profissional, atualmente? 

 

4. Há alguma (ou algumas) demanda(s) atuais para o desenvolvimento de sua prática 

pedagógica? Fale sobre isso. 

 

5. A Secretaria Municipal de São João Del Rei-MG desenvolve processos de formação 

continuada direcionadas aos professores de Educação Física? E como são estas formações? Fale 

sobre isso. 

 

6. Além das Formações da SME, você já participou ou participa de algum outro tipo de 

Formação? Fale sobre isso. 

 

7. Você percebe desdobramentos das formações que participou em sua prática docente? 

 

8. O que você pensa sobre o papel da Escola e da Universidade para a sua formação continuada 

ou para a formação continuada dos professores? 
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9. Por fim, qual (quais) seria(m) o(s) maiores motivadores para que você buscasse daqui em 

diante, participar de eventuais cursos de formação que possam vir a ser ofertados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


