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Estar em formação implica um 

investimento pessoal , um trabalho livre 

e criativo sobre  os percursos e os 

projetos próprios, com vistas à 

construção de um identidade que é 

também uma identidade profissional. 

 

António Nóvoa  (1992) 



 

RESUMO 

 

A formação continuada se apresenta como elemento fundamental no subsidio a pratica 
pedagógica por estar estabelecida como um processo continuo e articulado com a 
realidade e necessidades do professor. Esta pesquisa teve como finalidade verificar em 
que medida as ações de formação desenvolvidas pelo departamento de Educação Física 
da Secretaria da Educação – DEF se constituem em uma política de formação 
continuada. O Departamento de Educação Física da Secretaria de Estado da 
Educação/Se - DEF por se apresentar como órgão executor da Política de Educação 
Física do Governo do Estado, que tem como uma de suas ações, a oferta de cursos de 
formação para os professores da rede estadual foi o campo selecionado para essa 
pesquisa.  Foi desencadeada uma pesquisa do tipo exploratória, utilizando a entrevista e 
análise documental como instrumentos de coleta de dados. Elegemos como eixos de 
análise: os objetivos e finalidades do DEF; as concepções de formação continuada; a 
relação entre as ações de formação do DEF e a política de governo, bem como, o 
processo de acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas. De acordo com os 
resultados verificamos que a finalidade do Departamento de Educação Física do Estado 
não é determinada por uma diretriz institucional; em cada gestão é definido um objetivo 
diferente e definidas novas metas de atuação. Constatamos que há ações de formação 
continuada, mas estas não se configuram como uma política pública de governo, por 
não serem sistematizadas e nem retratar a política educacional estabelecida pela 
Secretaria de Estado da Educação. Na sua estrutura funcional o departamento possui 
algumas fragilidades que interferem no desenvolvimento, no acompanhamento e na 
avaliação das suas ações. Após análise das entrevistas e documentos arquivados no 
DEF/SEED, concluímos que há a necessidade de sistematização de suas diretrizes tendo 
como elemento norteador a política educacional do estado e com base nestas diretrizes 
traçar uma política de formação continuada para professores de Educação Física da rede 
estadual, para que  as suas ações de formação reflitam a política evidenciada no âmbito 
da Secretaria de Estado da Educação. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Formação continuada; Política pública;  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
The continued formation presents itself a fundamental element that helps the 
pedagogical practises for being  established as a continued articulated process with  
reality and teacher necessities. This research had as purpose to verify with measures the 
formation actions developed by the  Physical Education Department of the  Secretariat 
of the Education – DEF if they constitute continued formation politic. The Physical 
Education Department of the State Secretariat of State of Education/Se-DEF presenting 
as an executor of the Politics of Physical Education of the Government of the State, that 
has as one of its actions, the offer of courses of formation for teachers of the state was 
the selected field for this research. A research of the exploring type was developed, 
using interview and documentary analysis as instruments to collect data. We choose as 
point of analysis: the objectives and purposes of the DEF; the continued formation 
conceptions; the relation between the actions of formation of the DEF and the 
government politics as the process of accompaniment and evaluation of the developed 
actions. In accordance with the results we verified that the purpose of the Physical 
Education Department of the State is not determined by an institutional line of direction;  
in each management a different objective is determined and new goals of performance 
are defined. We noticed that there is continued formation action, but these are not 
configured as one government public politics, for not being systemized nor representing 
the educational politic established by the State Secretary of the Education. In its 
functional structure the department has some fragilities that intervene with the 
development, the accompaniment and the evaluation of its actions.  After analysis of the 
interviews  and filed documents in the DEF/SEED, we conclude that there is the 
necessity of systematization of its lines of direction having as a guide element the 
educational politics of the state and on the basis lines of direction to trace one continued 
formation for teacher of Physical Education of the state net, so that its actions of 
formation reflect the politics evidenced in the state Secretary of the Education.   
  
Keywords: Physical education; Continued formation; Public politics. 
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INTRODUÇÃO 

[...] não me parece possível nem aceitável a posição ingênua de quem 
estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o 
pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e 
com os outros de forma neutra. Não posso  estar no mundo de luvas 
nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas 
caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na 
realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e 
que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar, de estudar 
descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada 
tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, 
alheado de nós e nós dele (FREIRE, 1996, p. 86). 

Essa inquietude, citada por Freire (1996), é algo que senti e que me levou a 

refletir acerca da minha própria atuação como profissional da Educação1. É uma 

inquietude que nos leva, enquanto profissionais da Educação, a não perceber e apontar 

falhas, faltas ou problemas de um sistema, mas, que nos desperta a um querer buscar, 

descobrir, apontar soluções.  

O ambiente escolar é onde se torna viva a ação do professor. Esse é um dos 

ambientes onde a Educação ganha vida, sentido e significado, principalmente com a 

efetivação da prática pedagógica do professor. A escola é o campo onde o professor 

percebe e vivencia as necessidades e as potencialidades do ato de aprender e ensinar; 

campo onde o professor desenvolve e amplia os frutos da sua formação. Foi a minha 

relação com esse cotidiano escolar repleto de dificuldades e potencialidades que me fez 

perceber a necessidade de refletir e colaborar com as discussões acerca da formação do 

professor para atuar nesse abrangente e rico ambiente.  

A minha relação com o ambiente escolar é marcada por dois momentos 

paralelos, distintos e contraditórios. Uma convivência na escola, no papel de 

profissional da área de educação física da rede estadual, onde desenvolvia a minha 

atividade docente sob a luz dos meus próprios conhecimentos ou orientada por modelos 

de propostas que não atendiam as demandas da realidade da minha escola. 

Concomitantemente, também vivenciava uma relação com diversas escolas de 

diferentes redes de ensino (público e privado), no papel de professora de estágio em 

cursos de formação inicial para professores de Educação Física.  
                                                
1 Desde já, esclareço ao leitor que sempre que se fizer necessário, estarei utilizando o tratamento na 
primeira pessoa do singular, como forma de evidenciar minhas experiências, meu conhecimento empírico. 
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A vivência nessas duas instâncias da minha trajetória profissional como 

professora de Educação Física provocou inquietações acerca da formação dos 

profissionais dessa área, por perceber os distanciamentos entre o diálogo dos 

acadêmicos pautados em estudos atuais da área e a prática pedagógica dos profissionais 

que estão atuando na área e que apresentam como base para a sua prática as 

experiências acumuladas ao longo da sua carreira e que se acrescenta à sua formação 

inicial.  

Muitas vezes, a prática do professor no seu cotidiano se apresenta como uma 

prática distante das leituras e das discussões atuais da área. Por esse distanciamento não 

se percebe refletidas nessa prática, as exigências de um componente curricular; 

considerações da realidade existente no entorno do ambiente escolar. Torna-se 

perceptível, então, uma carência de entendimento e proximidade da realidade dos alunos 

e de um encaminhamento sistematizado de conhecimentos.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB N.º 9394/96 a 

Educação Física é um componente curricular obrigatório na Educação Básica, dessa 

forma deve ter uma ação pedagógica consciente, definindo seu corpo de 

conhecimentos2, os quais estejam relacionados e atualizados para a vida do educando.  

Souza e Vago (1997) alertam aos professores que é preciso atentar para o tipo 

de proposta está sendo defendida dentro da escola e qual a concepção de Educação 

Física.  Soares e outros (1992) definem a partir de estudos um corpo de conhecimentos 

a serem tematizados pela Educação Física Escolar, que são: Jogo, Esporte, Dança e 

Lutas. Porém, esses conhecimentos devem estar pautados em uma prática pedagógica 

sistematizada, organizada com um caráter crítico, relacionada com o entorno escolar 

visando um processo de crescimento e geração de novos conhecimentos.  

Uma prática pedagógica que visa um processo de crescimento, a autonomia 

para a construção de novos conhecimentos não surge, sem no mínimo, estar pautado em 

uma rede de estudos e discussões, uma proximidade da realidade do seu aluno; uma 

política de formação continuada. O que não deve ser entendido como ações de 

                                                
2 Entende-se por corpo de conhecimento a sistematização dos conteúdos da Educação Física – jogo, 
esporte, dança, ginástica e lutas. 
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capacitação que visam apenas um complemento de saber, pois de acordo com Estrela 

(2002), a aquisição de saberes deve visar favorecer a autonomia das escolas e projetos 

educacionais e deve estimular processos de mudanças.  

Durante a sua formação inicial, os futuros professores vão construindo um 

perfil, tendo como base os conhecimentos trabalhados e vivenciados nas disciplinas da 

matriz curricular do curso e refletido nas atividades desenvolvidas, ou seja, o tipo de 

currículo, as teorias e concepções estudadas estão refletidas na ação do professor na 

escola, pelo menos no início da carreira, tendo como implicações, a atuação profissional 

ser fruto da formação acadêmica e a prática docente revelar o tipo de conhecimento 

construído durante essa formação. 

Frente aos avanços científicos, tecnológicos, às transformações sociais e 

humanas, no sentido de haver uma dinâmica na ação do professor em sua atividade 

profissional, configura-se como necessidade real, a formação continuada, entendida 

como uma ação interdependente e integrada a pratica pedagógica, implica que esta 

prática busque efetivar um conhecimento, uma leitura acerca da realidade da escola e 

dos seus contextos sociais; fatores que apresentam e são marcados por uma dinâmica 

que precisa ser pensada e respeitada.  

A dinâmica vivenciada no campo educacional marca momentos não de forma 

isolada, mas, que dão sentido à existência dos fatos, dos fenômenos, e nos dão a 

capacidade de entender as demandas da ação pedagógica que poderão servir de base 

para um novo direcionamento na formação docente. É perceptível a necessidade de 

retroalimentação entre a Formação Inicial – Formação continuada – Formação inicial, 

entendendo-se como processo que se configura continuamente.  

Foi a minha própria experiência vivida como professora da rede estadual, um 

dos fatores responsáveis pela motivação para efetivar uma pesquisa no campo da 

formação continuada de professores de Educação Física. Durante a minha trajetória, 

como profissional da área, não percebi em Sergipe, a sistematização de uma política de 

formação continuada; a disseminação entre os profissionais da área, atuantes na rede 

estadual de ensino; discussões críticas acerca das pesquisas e avanços dessa área, acerca 

das transformações sociais ocorridas no mundo e que afetam o contexto escolar. Não 
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percebia, também, uma reflexão coletiva sobre o papel a ser desempenhado pelo 

profissional de Educação Física frente a uma população imbricada na conflituosa 

relação escola-sociedade.   

Nesse sentido torna-se relevante e oportuno um trabalho baseado em obras e 

estudos científicos que discutam e esclareçam, questionamentos como: O que é uma 

formação continuada? Qual a sua implicação na prática pedagógica do professor? 

A partir desses questionamentos, definimos como objeto de estudo dessa 

pesquisa, a formação continuada. Com base nessa definição, buscamos verificar o que 

se tem como produção acadêmica a respeito da temática escolhida em âmbito nacional. 

E buscamos como fonte, o banco de dados das Dissertações e Teses disponíveis no site 

da CAPES, uma escolha resultante do interesse de estudar e conhecer as produções 

consideradas mais recentes e acessíveis. Dentre as principais temáticas podemos 

ressaltar: A questão da formação e as políticas públicas; A questão da formação e as 

práticas pedagógicas; A formação profissional e formação humana. Nesses estudos os 

pesquisadores visam novas reflexões e contribuições para um projeto de qualificação 

que considere o sujeito enquanto parte relevante nessa relação, respeitando seus 

aspectos históricos, sociais, culturais e políticos, principalmente, os seus saberes. 

 

Nos trabalhos que analisamos, houve um predomínio de estudos bibliográficos e 

estudos de caso. As técnicas e instrumentos de pesquisas mais utilizadas foram 

observação, entrevistas semi-estruturadas.  

 

      As concepções defendidas pelos pesquisadores estão explicitadas nos 

trabalhos de pesquisa, apontando intenções como: Contribuir para compreensão a 

significação do trabalho pedagógico; Contribuir para a construção de uma pedagogia 

diferenciada da Educação Física; Entendimento da necessidade e possibilidade da 

formação de professores de Educação Física enquanto um intelectual 

transformador/orgânico independente do local onde se dá a sua prática profissional; 

Conhecer o que pensam os bacharéis a respeito de sua prática docente, particularmente 

em relação as dificuldades que enfrentam em seu cotidiano em sala de aula.  
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     Percebe-se que os trabalhos enfatizam as necessidades reais de uma reflexão 

acerca do processo de formação, partindo da situação concreta para uma análise e 

proposituras de uma transformação.  

  

    Foi percebida uma preocupação dos pesquisadores com os aspectos da 

Formação Profissional sob o ponto de vista de refletir e contribuir para um projeto de 

qualificação que respeite o sujeito enquanto parte relevante nessa relação, respeitando 

seus aspectos históricos, sociais, culturais e políticos e principalmente os seus saberes. 

As propostas dos pesquisadores retratam a preocupação com a formação humana.     

  

 Pensando em aprofundar e contribuir com preenchimentos de lacunas acerca 

da formação continuada, me propus a averiguar as ações da política de formação para 

professores de Educação Física na rede estadual de ensino, considerando que em sua 

estrutura a rede conta com um órgão gestor específico – o Departamento de Educação 

Física - DEF. Portanto, a questão central que buscamos responder nesse estudo foi: 

Qual a política de formação continuada de professores de Educação Física da 

Secretaria de Educação do estado de Sergipe?  

O estudo em questão teve como objetivo geral, verificar em que medida as 

ações da Secretaria de Estado da Educação se constituem em uma política de formação 

para professores de Educação Física. De forma específica, a pesquisa buscou identificar 

elementos que caracterizem políticas de formação continuada, verificando quais 

concepções norteiam as ações dessa formação, no que concerne à qualificação dos 

professores de Educação Física, no estado de Sergipe.  

A relevância deste estudo reside na possibilidade de suscitar, entre os 

professores, discussões acerca da importância de se ter uma política de formação 

continuada como um processo que dinamize e modifique o cotidiano da sua prática 

pedagógica. Torna-se relevante também, haver um estudo que apresente aos organismos 

do Estado, responsáveis por elaborações de políticas educacionais, observando a 

fundamental importância de se ter formação continuada como política pública. Esta, 

aqui considerada, como um conjunto de ações ou normas de iniciativa governamental, voltada a 

determinados objetivos  (DA COSTA, 2006). 
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Para Gil (2002, p. 17) pesquisa “é um procedimento racional e sistemático [...] 

é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema 

[...]”. O pesquisador deve selecionar os conhecimentos que lhe possibilite inicialmente 

estabelecer uma visão ampla do fenômeno ou fato a ser investigado, contribuindo para 

uma melhor sistematização e definição das etapas do seu processo investigativo. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa elegeu como eixo central: a formação 

continuada de professores, o  qual norteará a análises dos resultados. Compreender as 

concepções e importância das definições de políticas de formação continuada, pelos 

organismos oficiais do Estado de Sergipe, a forma como essas concepções se 

concretizam na prática pedagógica do professor, suscitou este estudo que se configura 

numa prática imprescindível. 

Selecionamos como tipo de pesquisa para esse estudo a pesquisa exploratória, 

por ser um tipo de pesquisa que “capta não só a aparência do fenômeno, como também 

sua essência. Busca, porém, as causas de existência dele, procurando explicar sua 

origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as conseqüências que terão 

para a vida humana” (TRIVIÑOS, 1987, p. 129).  

A pesquisa exploratória proporciona “maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). A 

familiarização com o problema foi o elemento norteador do presente estudo 

viabilizando o entendimento das causas, como subsídios para analisar a situação atual, 

visando um possível apontamento de mudanças. É salutar que as possibilidades de 

mudança sejam analisadas e geradas, a partir da realidade concreta. 

A abordagem qualitativa desta pesquisa visou compreender os fenômenos 

sociais, nos eixos escolhidos – a política pública e a formação de professores. A 

pesquisa qualitativa tem como propósito a compreensão, explanação e especificação do 

fenômeno (GAMBOA, 2002). 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (MINAYO, 2003, p. 21-22).  
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O campo de pesquisa foi o Departamento de Educação Física da Secretaria de 

Estado da Educação/Se (DEF). Este departamento apresenta-se como órgão responsável 

pela área de Educação Física do Governo do Estado e tem como uma de suas ações, a 

oferta de cursos de formação para os professores da rede estadual.  

Os sujeitos da pesquisa foram os coordenadores das ações do DEF, voltadas 

para a formação do professor de Educação Física, por serem eles, os responsáveis pela 

elaboração e execução de projetos de formação, bem como pela elaboração dos 

relatórios correspondentes aos referidos projetos. 

A coleta e análise de dados são vitais na pesquisa qualitativa, implicando no 

investigador o aprofundamento de enfoques, tendo presente, porém, seu processo 

unitário e integral (TRIVIÑOS, 1987). Portanto, foram selecionados técnicas e 

instrumentos que favorecessem esse aprofundamento, tais como: a entrevista e análise 

documental. Ressaltamos que os dados coletados foram referentes ao período de 2003 

por ser o ano de implantação do DEF a 2008 ano estabelecido para a finalização desse 

estudo. 

A entrevista é um instrumento que ao mesmo tempo em que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessária enriquecendo a investigação. A 

análise documental, por ter como prerrogativa a busca de dados documentais que não 

receberam um tratamento analítico, sendo eles fontes ricas e estável de dados (GIL, 

2002). 

Toda ação que implica em utilização de recursos financeiros da Secretaria de 

Estado da Educação deve ser apresentada em forma de projeto e após a sua realização, é 

feito um relatório. Dessa forma foram escolhidos esses dois documentos3 para a análise, 

buscando identificar dados como: tipo e tema dos cursos oferecidos; objetivos; relação 

com uma política de governo, justificativa da concepção, local de realização; critérios 

acompanhamento e avaliação. O mapeamento das capacitações e das entrevistas 

constituiu-se como fonte  para análise dos dados coletados.  

                                                
3 Anexos   01 –Projeto de capacitação realizada pelo DEF/SEED 
  Anexo 02  - Relatório das capacitações realizadas pelo DEF/SEED  
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Com base nos motivos impulsionados à investigação sobre a formação 

continuada, a estruturação deste trabalho está organizada em quatro capítulos, os quais 

propõem-se a explicar os eixos centrais da pesquisa. No primeiro capítulo, pretende-se 

discutir sobre formação, formação continuada e prática pedagógica, com o objetivo de 

apresentar as relações e inter-relações entre esses três contextos e as influências da 

formação inicial e continuada na prática pedagógica do professor. O segundo capítulo 

traz as concepções de políticas públicas, as políticas educacionais refletindo sobre 

formação continuada dos professores.  No terceiro capítulo encontra-se a abordagem 

dos estudos relacionados à formação continuada para professores de Educação Física.  

Por fim, conclui-se o estudo com o quarto capítulo apresentando uma análise 

da realidade da formação continuada em Sergipe para a área da Educação Física, 

conforme os dados levantados na rede estadual; seguido das considerações finais, 

remetendo sugestões e possíveis contribuições na perspectiva de poder colaborar com a 

Secretaria de Estado da Educação, na concepção de uma política de formação 

continuada para os professores de Educação Física. Política esta, sob os moldes 

científicos e como uma ação sistemática que venha atender necessidades de ordem 

pedagógica e humana. 

Assim, com os dados apontados no presente estudo, espera-se poder 

proporcionar uma reflexão acerca da política de formação continuada e suas 

implicações na prática pedagógica do professor. Visando possibilitar aos profissionais 

responder questões quanto ao seu papel e quanto ao papel da Educação Física na 

formação de educandos da Educação Básica, justificando assim o seu espaço como 

componente curricular. Como também, possibilitar um traçado de novos interesses e 

significados no ensino da Educação Física no Estado de Sergipe, suscitando o despertar 

de interesse nos dirigentes dos órgãos públicos, responsáveis pelo desenvolvimento da 

Educação e da Educação Física, para a efetivação de políticas públicas como elemento 

que vise melhoria na qualidade do ensino dessa área, pautadas em uma política de 

formação humana, pensando e respeitando o professor como agente ativo nesse 

processo contínuo de sua formação e qualificação profissional.  
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CAPITULO I 

 

FORMAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA: 

implicações pedagógicas 

A relevância do papel do professor na pesquisa situando-o como sujeito real de 

um fazer docente, considerando-se sua complexidade, importância social e 

especificidade, inclui dar-lhe a voz que precisa ter na produção de conhecimento sobre 

sua prática. Ampliam-se, nessa perspectiva, as possibilidades de rompimento do 

tradicional modelo dos cursos de formação de professores para se pensar e sistematizar 

uma formação com inserção na realidade escolar. É preciso tratar a formação como 

elemento significativo na qualidade de ensino. 

Para Ferraço (2005), a influência da formação inicial, assume relevante papel 

na (re) significação de contextos e práticas culturalmente definidas e defendidas, às 

vezes sob a aparência libertadora e democratizante, por discursos supostamente 

renovadores, que se esquecem dos principais protagonistas das mudanças, os 

professores, e, sobretudo, de sua imprescindível autonomia. O autor ainda alerta: 

 
Falar de formação não significa, assim, se limitar a discutir sobre as 
diferentes modalidades de transmissão do saber ou sobre as 
metodologias que constituem tais processos, mas, principalmente, 
interrogar esses modos a partir de seus fundamentos e produtos, pois 
sempre existem pressupostos político-éticos na base da vontade de 
fazer transitar parte de um patrimônio cultural de uma geração a outra, 
de uma pessoa a outra (FERRAÇO, 2005, p. 74). 
 

Nas ações de educação inicial e continuada de professores, a partir do seu 

contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão de estratégias de 

ensino e de recursos didáticos. Nesse sentido, uma questão preocupante é o significado 

do ensinar e do aprender, bem como as implicações para as estratégias de ensino 

adotadas pelos professores. 
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Para Porto (2000), tomando-se por base os conceitos de Formação expressos 

em dicionários, os quais sempre trazem definições onde se destacam a ação ou efeito de 

formar; desenvolver-se; tomar forma. Há uma relação com estado de incompletude. 

Nesse sentido, a autora associa os conceitos de formação à idéia de inconclusão do 

homem e identifica a formação com a trajetória de vida pessoal e profissional. É um 

saber ser, sendo; é um saber fazer, fazendo-se.  

É preciso perceber a formação como campo prático, considerando as 

experiências de vida e as vivências práticas do ser que está em formação, seja no 

aspecto profissional, seja no pessoal. A formação é uma busca de identidade. Cada um 

que ingressa em um curso de formação traz consigo expectativas e resoluções tendo 

como base momentos vivenciados como sujeito que teve uma relação de saber e 

aprendizado com um professor, que por sua vez, através da sua prática docente, 

também, está em formação. 

Na análise de Nóvoa (1992), a formação de professores tem ignorado o 

desenvolvimento pessoal, confundindo formar e formar-se e também não tem 

valorizado a articulação entre a formação e a realidade das escolas, o que para o autor, 

inviabiliza que a formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento 

profissional dos professores, na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo 

docente. 

A identidade docente é algo que se constrói ao longo do processo histórico e 

adquire significados no contexto social 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 
profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas 
(PIMENTA, 1999, p. 19).  

A identidade é criada e sustentada através dos aspectos que estão compostos no 

cotidiano e na história de cada graduando, o qual precisa ser valorizado de forma crítica, 

para que esse futuro docente possa ser sujeito questionador de sua prática. O que 

significa respeito aos seus saberes, resultando consequentemente em saberes da sua 

docência. 
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Para Pimenta (1999), os saberes da docência possuem uma importante 

significação junto à formação de professores para um formar crítico. A autora 

caracteriza-os em três tipos de saberes: a experiência, o conhecimento e saberes 

pedagógicos.  

O primeiro saber, o da experiência, relata a construção por parte desse futuro 

docente de seus saberes através de suas experiências como alunos e no seu cotidiano. 

Ao chegar ao curso de formação inicial esse graduando já datam a idéia do que é ser um 

educador, pois trás esse foco de suas atividades ao logo de sua vida. Além disso, 

apresentam a idéia de o quanto é difícil a profissão docente, que acarreta a não 

valorização social e financeira. São dificuldades que refletem uma atuação docente em 

turmas turbulentas e problemáticas; em escolas precárias; sem contar com uma 

valorização profissional e salarial.  

Outros saberes da experiência são os do cotidiano docente, no qual exigem a 

permanente revisão e reflexão de sua prática, junto aos seus colegas de trabalho e 

estudo; uma leitura e estudo de textos abordados por vários teóricos, oferecendo 

subsídios para o professor superar  o desafio de aprender a repensar a sua prática. Os 

saberes da experiência são de suma importância para retratar a idéia do que é ser um 

professor, que se dá através dos conhecimentos vividos socialmente, historicamente e 

politicamente pelos licenciados, que contribui para formar o seu vivenciar.  

O segundo saber, defendido por Pimenta (1999), é o conhecimento, no qual os 

graduandos quando estão na fase de estágio e de construção teórica de conhecimento 

detém a certeza que precisam dos conhecimentos específicos para proporcionar aos seus 

futuros alunos uma boa aula. Entretanto, não se preocupam em questionar sobre os 

significados do conhecimento, a relação dos saberes com o mundo, a importância do 

ensinar, como são postos o conhecimento da ciência na sociedade, como se colocam os 

conhecimentos históricos, matemáticos, biológicos, das artes, musicais, geográficas, das 

ciências sociais e da educação física, e a relação entre esses conhecimentos, as 

condições de trabalho nas escolas e como se poderá agir para a superação do fracasso 

escolar. 
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Com isso, para que possa existir a construção, precisa se obter mais do que 

informação. É necessário contextualização e trabalho em conjunto, busca de reflexão, e 

acesso a informação de maneira igualitária entre os cidadãos. Ou seja, não basta 

produzir conhecimento, mas é preciso produzir condições adequadas para o mesmo. O 

professor precisa trabalhar em sala de aula com o intuito de construir o conhecimento a 

partir da reflexão. Deve incentivar seu aluno a refletir sobre o fato ocorrido em sala e na 

sociedade, tornando-o um ser humano que saiba contribuir para uma sociedade critica e 

coletiva. 

É importante perceber que o conhecimento não pode ser pautado apenas nos 

saberes adquiridos na universidade, mas existe a necessidade de construir a 

contextualização entre o conhecer especifico e o de vida. Porém, para que isso ocorra, 

precisa haver a valorização da formação dos educadores como um todo. 

O terceiro saber é apresentado como um dos saberes da docência é 

considerado: saberes pedagógicos - o que se percebe é que os mesmos são trabalhados 

na formação de professores de maneira desarticulada sendo necessária um reinventar 

desse saber através de uma prática engajada a partir dos conhecimentos sociais da 

educação. "Os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre a educação e 

sobre a pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem 

suas práticas confrontando-os" (PIMENTA, 1999, p. 26). 

É nesse contexto, que os saberes pedagógicos são construídos, onde ocorre a 

ação docente. Para muitos docentes esse saber se reduz apenas no saber-fazer, ou seja, 

na "ilusão" do saber didático. Estes saberes realizam através da prática que os 

confrontam e problematizam, buscando inserir a pesquisa e o diálogo. Trazem em seu 

bojo, grandes contribuições, pois salientam a importância de se relacionar os saberes 

pedagógicos com a experiência e conhecimento criando professores engajados na 

discussão de sua prática (PIMENTA, 1999). 

Se o ato de ensino aprendizagem é um processo, obviamente a inconclusão está 

sempre presente no papel do sujeito formado e do sujeito em formação. E nesse 

processo, considerando a necessidade da construção de conhecimentos nunca haverá um 
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sujeito formado. O pensamento de Freire (2005) nos mostra de forma clara essa 

imbricada relação entre quem aprende e quem ensina, quando reflete: 

Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por 
ele formado, me considero como um paciente que recebe os 
conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são 
a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo 
formador eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar 
o falso sujeito da formação do futuro objeto de meu ato formador. É 
preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo vá ficando 
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se 
forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado (FREIRE, 2005, p. 25).  

Pensar como Freire (2005), é entender que o processo de formação é dinâmico, 

não é um processo que acumulo uma teoria para ser repassada e assim entender que há 

um sujeito pronto, formado; formação é lidar com experiências, vivências é pensar na 

dinâmica do próprio sujeito, os saberes são acumulados por cada ser e esses saberes 

devem ser considerados quando das concepções de currículos e programas de cursos de 

formação. 

Considerando a dinâmica de cada sujeito, a necessidade de novos saberes e a 

constante construção de novos conhecimentos pressupõe-se que a formação não é um 

ato finito, pois, pensando em conhecimentos o recomeço é uma constante é o ato que 

deve identificar-se com o papel do professor; ensinar é respeitar as suas próprias 

experiências e as dos educandos. 

A formação não se conclui; cada momento abre possibilidades para 
novos momentos de formação, assumindo um caráter de 
recomeço/renovação/inovação da realidade pessoal e profissional 
tornando-se a prática, então a mediadora da produção do 
conhecimento ancorado/mobilizado na experiência de vida do 
professor e em sua identidade, construindo-se a partir desse 
entendimento, uma prática interativa e dialógica entre o individual e 
coletivo (PORTO, 2000, p. 14).  

 
Os cursos de formação de professores devem primar pelo sentido de integrar 

ações de ensino-pesquisa- extensão, focadas na análise da prática docente, buscando 

envolver a análise e a reflexão sobre a prática docente, a identificação e o 

dimensionamento de problemas, focalizando o aluno, o professor e o objeto de 
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conhecimento no contexto particular da escolar de modo integrado, com vistas à 

proposição de possíveis soluções dos problemas identificados; resultando num 

programa de capacitação continuada, não, como um preenchimento de lacunas de uma 

má formação inicial, mas como um processo de busca de novos paradigmas.   

1.1 A continuidade do processo de formação 

Falar de formação continuada, se faz necessário entender o seu processo 

histórico e conceitual. No intuito de melhor esclarecer sobre a Formação dos 

Professores em Serviço, Mendes Sobrinho (2006) apresenta os considerados Modelos 

Clássicos e a Mudança de Concepção dessa Formação; os quais foram assumindo 

diferentes denominações, no decorrer do tempo: 

1. Reciclagem – termo bastante utilizado na década de 80, do século XX. 

Para o autor, esse termo traz um significado de reaproveitamento do conhecimento. 

Mendes Sobrinho (2006) também destaca as críticas proferidas a esse termo por autores 

como: Nóvoa (1997) que considera um termo vulgarizado e de pobreza conceitual e 

Marin (1995) que atribui à concepção do termo à implementação de cursos rápidos e 

descontextualizados. 

2. Treinamento – o termo pressupõe uma relação de instrução versus 

aprendizagem. A este termo associam-se ações que envolvem automatismo e relegam a 

reflexão ao segundo plano. Para sustentar sua análise, Mendes Sobrinho (2006) traz 

conceitos defendidos por Chiavenato (1981). 

3. Capacitação – para explicar o presente termo, o autor parte das palavras 

de Ferreira (1995) que apresenta como significado da palavra capacitação a ação de 

tornar-se capaz, de habilitar, de convencer, persuadir. Significações que para Mendes 

Sobrinho (2006) não são compatíveis com a docência. 

Ressaltando sobre as mudanças na concepção do processo de continuidade da 

formação Mendes Sobrinho (2006) enfatiza a idéia de que esse é um processo que deve 

levar o professor a refletir acerca do processo ensino-aprendizagem.    

Nesse sentido, o termo formação continuada será utilizado neste trabalho, 

como implicação de mudanças na prática dos professores e das escolas, evidenciando 

que para essas mudanças ocorrerem é preciso haver um investimento positivo das 
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experiências inovadoras já existentes. Do contrário, provoca-se uma passividade na ação 

desses atores educativos (NÓVOA, 1992). 

“A formação continuada hoje precisa ser entendida como um mecanismo de 

permanente capacitação reflexiva de todos os seres humanos às múltiplas 

exigências/desafios que a ciência, a tecnologia e o mundo do (não) trabalho colocam”         

(FERREIRA, 2003, p. 20). A dinâmica global também se efetiva na sala de aula e nos 

lares dos educandos. Urge, assim, uma atitude de gestão voltada para a sistematização 

de ações que favoreçam a qualidade de ensino por meio da qualificação profissional. 

A continuidade do processo de formação profissional é um dispositivo de 

valorização profissional. Portanto, não depende somente de um programa implantado, 

do interesse do educador, de dados estatísticos e científicos, mas também, depende de 

fatores práticos presentes no cotidiano da escola como: a dispensa do dia de trabalho 

para que o professor possa freqüentar cursos; entrar em contato direto com trabalhos 

inovadores ou participar de congressos e seminários. Fatores que devem estar 

assegurados ao professor da Educação Básica, através de uma política governamental de 

incentivo, não devendo se configurar como uma ação isolada e momentânea. 

A relação teoria – prática e a consideração de experiências anteriores, são de 

fato pontos relevantes para uma formação que desejamos – aquela refletida no cotidiano 

das escolas. Todavia, porém são dispositivos que precisam ser transformados em ações 

efetivas em Programas de Governo, para que o professor tenha garantido a capacitação 

em serviço sejam oferecidas de forma sistemática e contínua, que este reflita as reais 

demandas da sua prática pedagógica. 

A valorização profissional através da formação continuada, já é um dispositivo 

legitimado e defendido em instrumentos oficiais do próprio Ministério da Educação. No 

caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Nº. 9394/96), no seu art. 61 está 

expresso como fundamentos da formação de profissionais da educação: a associação 

entre teorias e práticas, inclusive com a capacitação em serviço e o aproveitamento da 

formação e experiências anteriores.  

Mesmo garantida como um direito, sendo expressos nos artigos de Leis, a 

formação precisa ser entendida e implementada como uma Política Pública sem fins 
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compensatórios , ou seja, sem buscar preencher lacunas. As políticas públicas não 

devem partir do que falta ou da vulnerabilidade da comunidade a ser atendida, mais sim, 

precisa-se conhecer o que já existe de positivo, ou seja, conhecer quais as estratégias de 

sobrevivência que as pessoas atendidas têm realizado com relativa eficiência 

(SAWAYA, 2006).  

Nesse sentido, para a formulação de uma política pública se faz necessário 

conhecimento da realidade existente, ouvindo os seus atores, Oliveira (2007) ressalta 

que a sua elaboração depende de diversos fatores, entre eles é fundamental o 

conhecimento da realidade para a definição do conteúdo e da gestão dos programas. Isso 

requer o encontro e o diálogo com as pessoas atendidas e o conhecimento detalhado da 

sua condição de vida, valores e cultura.  

A realidade da prática docente do professor se dá na escola e é com essa visão 

que Candau (2001) defende a escola como lócus da formação continuada, considerando 

essa afirmação como fundamental para a superação dos modelos clássicos (já 

mencionados), no sentido de se construir uma nova perspectiva na área. 

Este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o 
simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar 
concreta que garante a presença das condições mobilizadoras de um 
processo formativo. Uma prática repetitiva, uma prática mecânica não 
favorece esse processo. Para que ele se dê, é importante que essa 
prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os 
problemas, de resolvê-los, e cada vez as pesquisas são mais 
confluentes, que seja uma prática construída conjuntamente por 
grupos de professores ou por todo o corpo docente de uma 
determinada instituição escolar (CANDAU, 2001, p. 57). 

É necessário apontar a importância de se considerar o professor em sua própria 

formação, num processo de autoformação, de reelaboração dos seus saberes iniciais em 

confronto com sua prática vivenciada. Assim seus saberes vão-se constituindo a partir 

de uma reflexão na e sobre a prática. É evidente a necessidade de uma política de 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e das instituições escolares.  

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos 
professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da 
profissão docente. Importa valorizar paradigmas de formação que 
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 
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participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas. É preciso investir positivamente os saberes de que o 
professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e 
conceptual (NÓVOA, 1992, p. 27). 

Os saberes dos professores são frutos de um processo, também influenciados 

pelas mudanças que ocorrem tanto pelas inovações, quanto pelas mudanças nos 

sistemas gerenciais. A política educacional brasileira é marcada pelas constantes 

reformas que incidem na prática educativa, reformas em sua legislação, implantação de 

projetos desde a alfabetização à formação. “As mudanças estão na ordem do dia, 

sobretudo as mudanças estruturais que implicam mudanças de comportamento e de 

atitudes das pessoas, tanto de dirigentes como de dirigidos. As “receitas” anteriores 

estão assim, inadequadas para o novo “modelo” de sociedade” (SOUZA, 2007, p. 30).  

Todas as mudanças estão relativizadas com um processo de desenvolvimento e 

em todo processo de desenvolvimento são contundentes as exigências que se impõem 

ao homem frente às transformações sociais, culturais, políticas e tecnológicas. Social e 

politicamente é conferida à escola, a transformação/adequação desse homem.  

Toda prática pedagógica é reflexo do seu programa de formação e todo 

programa de formação deve estar em consonância com demandas sociais para a 

formação humana. Formação de um indivíduo, que por meio de seus conhecimentos 

produzidos e elaborados, tenha capacidades para transformar a si e o seu meio. Essa 

transformação, esse avanço devem ser indicados na Escola Básica. 

De acordo com Freire (1996), a escola e os professores precisam respeitar os 

saberes dos educandos e sempre que possível, trabalhar seu conhecimento empírico, sua 

experiência anterior. Aconselha-se a discussão sobre os problemas sociais que as 

comunidades carentes enfrentam e a desigualdade que as cercam. Entende-se que essa 

ação possibilitará o real desenvolvimento do indivíduo propiciando-lhes subsídios que o 

torne agente de uma transformação social. 

A demanda de formação do homem advém da sua necessidade cultural, social, 

política. Será que são aspectos considerados como eixos norteadores de um programa de 

formação docente? Será que propiciam uma prática pedagógica que vise a emancipação 

de ser na sua forma individual e de um ser coletivo?  
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As esperadas mudanças na educação e na formação de professores não serão 

efetivadas apenas motivadas pela vontade ou desejos de políticas educacionais, bem 

como, a partir dos sujeitos envolvidos. Essa possibilidade só se concretiza quando 

houver um espelhamento do real (ÁVILA, 2005). Dessa forma, é preciso que a 

continuidade da formação de professores seja pensada dentro de uma perspectiva 

reflexiva, frente às exigências do momento vivido.  

Torna-se imprescindível ter um projeto de formação continuada que leve em 

consideração questões relacionadas à forma de como preparar o profissional para atuar 

frente a uma escola dinâmica que é afetada diretamente por todas as transformações 

sociais, culturais, políticas e tecnológicas, bem como levar em consideração o processo 

histórico dos sujeitos em formação. 

Na realidade do contexto escolar, existe alguma relação com o que é trabalhado 

nos cursos? As estruturas e ementas disciplinares dos diversos cursos de licenciaturas 

oferecidos pelas instituições formadoras preocupam-se em articular a teoria e prática 

docente, conforme as condições existentes no contexto de nossas escolas? O que sempre 

é comum no relato das pesquisas científicas, é que há uma dissociabilidade entre a 

formação inicial ao que os professores se deparam no campo de atuação. 

A heterogeneidade constituída nas turmas que hoje apresentam alunos com 

diversas necessidades educacionais; desvantagens salariais dos profissionais frente a 

outras categorias; dificuldades ou inacessibilidade às novas tecnologias e a um acervo 

bibliográfico atualizado, e esses fatores reúnem um conjunto que representa a 

diversidade educacional brasileira.  

Todavia, uma escola que não se aproxime da realidade social pode causar no 

aluno um estranhamento, pela gama de complexidade presente a este; de forma a 

parecer uma escola não acolhedora. A escola deve ser considerada como um espaço 

com ricas contribuições para sua formação e que respeita seu cotidiano, sua cultura, sua 

condição humana.  

A escola no seu conjunto reflete a intencionalidade de cada um de seus 

membros e essa intencionalidade reflete suas aspirações e sentimentos, o que vai 

caracterizar cada escola com seus significados singulares. Essas singularidades devem 
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ser consideradas no processo de formação dos profissionais que vão atuar nesse campo, 

fazendo com que este seja um campo vivo. 

A escola é locus de coabitação de diferentes seres e cada escola tem 

expectativas diversas quanto aos resultados do trabalho do professor. Discutindo acerca 

dos objetivos da escola Tardif (2007, p. 198) entende que eles “visam a preparar os 

jovens para a vida adulta, formando-os para os saberes e as habilidades necessárias à 

vida profissional, educando-os moralmente em função das orientações do status de 

adulto”. O autor ressalta o quanto a instituição escola tem dupla missão, como educar e 

instruir; socializar e formar. Isso afeta diretamente a ação do professor, pois a escola e 

sua função estão como resultantes de uma organização social. 

A prática escolar não deve e não pode ser uma realidade distante do cotidiano 

dos profissionais em formação, a escola como lócus de atuação do professor não pode 

se apresentar a esse professor como um elemento estranho e totalmente novo; a 

formação hoje se apresenta como elemento motivador e motivado para amplas 

discussões da sua real existência.  

Carvalho (2001) nos mostra que historicamente os investimentos e interesses 

na qualificação profissional surgem da necessidade de se formar um novo trabalhador. 

Fato que deve ser refletido e discutido dentro do próprio contexto de formação, pois: 

Sem o dialogo entre o trabalhador e o conteúdo real da aprendizagem, 
sem o dialogo entre a prática profissional e a prática escolar, não 
haverá  possibilidade de que o conhecimento adquirido através do 
cotidiano profissional seja reelaborado a partir da prática escolar 
(CARVALHO, 2001, p. 15) 

A ação pedagógica do professor que pretende formar um cidadão de forma 

crítica e reflexiva não se constitui uma tarefa fácil. Porém para Freire (1996), ao ensinar 

os conteúdos, o professor deve ser capaz de apresentá-los com elementos e subsídios 

saídos do cotidiano daquele que aprende; o que, por si só, já é um dínamo facilitador do 

aprendizado. Não só o ato de aprender necessita da existência de senso crítico, mas 

também, o ato de ensinar o exige, uma vez que se busque o rigor e a exatidão, na 

tentativa de ministrar os conceitos e os conteúdos, os atos e as demonstrações 

educativas.  
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No que concerne ao processo educacional, a formação continuada aponta-se 

como um elemento de definição da qualidade do ensino, por se tratar de uma regulação 

da dinâmica social, ou seja, dentro da realidade de um mundo globalizado.  

Sendo um elemento norteador para a qualidade de ensino se fazem necessários 

parâmetros para que possamos apontar de forma consistente os níveis de avanço 

educacional alcançados. Garcia (1992, p. 72-73) apresenta onze categorias de análise e 

avaliação de programas propostas por Katz e Raths (1985) que podem ser combinadas 

para formar uma matriz. Para o autor estes elementos ou parâmetros podem ser muito 

úteis para realizar estudos de avaliação de programas de formação de professores. As 

categorias são as seguintes: 

I. Fins: clareza, realismo, coerência, compatibilidade e explicitação dos fins do 

programa de formação de professores. 

II. Características dos professores participantes: variáveis tais como o sexo, a idade, 

situação socioeconômica, aptidões, capacidades intelectuais, criatividade, motivação.; 

III. Características dos formadores de professores: sexo, experiência docente, 

conhecimentos, destrezas, atitudes, ideologia, ética etc. 

IV. Conteúdo: informação, fatos, conhecimentos, destrezas técnicas, competências, 

idéias, textos, materiais curriculares, tópicos do programa. 

V. Métodos: tipos de atividades mediante as quais se apresentam e expõem os 

conteúdos do programa (por exemplo, observação nas escolas; trabalho de campo; 

práticas de ensino; micro ensino; simulação; instrução direta; discussão em grupo etc.). 

VI. Tempo/Temporalização: duração do programa, temporalização e organização 

sequencial, ordem temporal das atividades no programa. 

VII. Ambiente: características da qualidade afetiva ou nível das relações entre os 

intervenientes, assim como o conteúdo destas relações e o ambiente do curso. 

VIII. Normativas: requisitos de inscrição, seleção, certificados e diplomas, leis, 

regulamentos, restrições. 

IX. Recursos: laboratórios, demonstrações nas escolas, laboratórios de micro ensino, 

centros de formação, bibliotecas, financiamentos. 

X. Avaliação: frequência, objetividade e grau de formalização, avaliação do progresso 

acadêmico. 

XI. Impacto do programa: efeitos do programa, imediatos e a longo prazo. 
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Além da necessidade de um processo avaliativo, a formação continuada deve 

ser percebida como um processo contínuo da formação inicial e, nascida dentro dela, 

pela inserção dos componentes de investigação e vivências nos programas de formação, 

onde deverá ter como base de elaboração as demandas da humanidade e a realidade da 

educação brasileira, possibilitando sempre a reelaboração de saberes.  

Toda formação de professores envolve uma problemática de ordem 
científica, pois não se podem alhear do capital de conhecimentos 
construídos pela investigação científica sobre o aluno, o professor, a 
profissão docente, a formação profissional, o processo de ensino e 
aprendizagem e os contextos institucionais e sociais em que ele se 
processa. É esse capital de conhecimentos que permite uma leitura 
diferente do real em que os professores operam, [...] permitindo 
também que eles sejam interrogados à luz dos saberes pessoais 
gerados pela experiência e pela reflexão sobre ela (ESTRELA, 2002, 
p.144). 

Como agente formador, em constante formação, o professor deve ser capaz de 

perceber que a sua ação pedagógica é uma retroalimentação da sua aprendizagem, sendo 

e é preciso que isso fique claro desde os primeiros momentos da formação inicial. A 

formação continuada não deve ser apenas cumprimento de um programa 

especificamente implantado por leis. Deve ser algo percebido e concebido no seio da 

prática pedagógica, a partir daí, ganhar-se-á forças para que os gestores públicos tratem 

esse processo contínuo como algo sistemático e relevante para elevar a qualidade de 

ensino. Deve-se, então, perceber que a escolarização é uma resultante da interação entre 

professor e aluno, interações cotidianas.  

Sem essas interações a escola não é nada mais que uma imensa concha 
vazia. Mas essas interações não acontecem de qualquer forma: ao 
contrário, elas formam raízes e se estruturam no âmbito do processo 
de trabalho escolar e, principalmente, do trabalho dos professores 
sobre e com os alunos (TARDIF, 2007, p. 23). 

Não há interação sem respeito. E para uma ação pedagógica que aponte uma 

criticidade, uma formação reflexiva, esse respeito não significa, nem está atrelado à 

obediência de um sujeito a outro; é um respeito mútuo. O professor deve respeitar o 

aluno como respeita a si mesmo.  

É preciso haver uma comunhão de saberes entre seres que apesar de distintos 

nenhum deve estar na condição de objeto um do outro. Para Freire (1996,p.65-66) 

“ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando [...] o respeito à autonomia e à 
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dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não 

conceder uns aos outros”. Na prática pedagógica do professor o respeito é um saber 

necessário. A sala de aula não deve ser um espaço para o exercício do autoritarismo, 

nem espaço para sua reprodução, deve ser um espaço de interação, de experimentação, 

de descobertas e de práticas de vivências de saberes trazidos e vividos na prática social. 

Em relação à interação entre pratica pedagógica e prática social, dentro de uma 

pedagogia histórico crítica, Gasparin, (2003) apresenta duas formas dessa atividade: o 

anúncio dos conteúdos, consistindo na listagem da unidade e dos tópicos a serem 

trabalhados e a vivência cotidiana dos conteúdos, explicitando o que os alunos já sabem 

e o que gostariam de saber a mais. Dispor o aluno para construção do conhecimento, 

para encaminhar a concretização dessa etapa, o professor pode anunciar os conteúdos e 

os objetivos traçados e buscar as percepções dos seus alunos. Isto favorece e possibilita 

ao aluno a demonstração de suas curiosidades, indagações, dúvidas. 

O ato de aprender exige conquistas de autonomia: autonomia do pensar, do 

expressar, do fazer. O educando não é o objeto da aprendizagem, ele faz parte do 

processo, o qual deve ser contínuo e crescente. Esse aprender está diretamente ligado a 

ação do ensinar, um ensinar como ato de dar liberdade para o entendimento do objeto de 

ensino. Dessa forma, a interação e o respeito não são elementos pontuais, 

comportamentais, são elementos essenciais no decorrer de todo um processo e de 

práticas cotidianas (FREIRE, 1996). 

Somente com liberdade de pensamento e uma relação com as práticas sociais, o 

aprendizado do aluno pode levá-lo a uma nova postura prática, nova atitude sobre o 

conteúdo e essa nova prática do conteúdo, culminaria em possibilidades de uma 

transformação social (GASPARIN, 2003). 

A escola, a prática pedagógica do professor tem que estreitar as relações com o 

cotidiano dos alunos, para que realmente possa ser participe na sua formação. O 

desenvolvimento educacional não se dá alheio ao desenvolvimento cultural, econômico, 

político, social. Enfim, todos esses desenvolvimentos são reflexos e estão refletidos no 

processo educacional. 
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[...] a condição de pensar a complexidade as educação no cotidiano 
leva a considerar como autores dessa complexidade os sujeitos que 
praticam esse cotidiano. Ou seja, para além dos teóricos que se 
dedicam a escrever sobre esse tema, estão os autores sujeitos 
anônimos do cotidiano. São eles que, ao se valerem de diferentes 
possibilidades estéticas, inventam novos/outros discursos para a 
educação (FERRAÇO, 2005, p. 39). 

E nesse sentido, ensinar requer apreender a realidade. O que julga como um 

dos saberes fundamentais à prática do professor, pois conhecendo as diferentes 

dimensões da essência de sua prática, torna-o mais seguro no seu próprio desempenho. 

A nossa inserção num permanente movimento de busca em que, 
curiosos e indagadores, não apenas nos damos conta das coisas mas 
também delas podemos ter um conhecimento cabal. A capacidade de 
aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar 
a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade 
a um nível distinto do nível de adestramento dos outros animais ou do 
cultivo das plantas ( FREIRE, 1996, p. 76).  

O professor em formação precisa transformar-se não em um sujeito reprodutor 

teórico e de fazeres teóricos, mas em um sujeito que perceba as diferenças sociais, o 

interesse político, a diversidade cultural, para que possa realmente perceber na escola, 

no seu campo de atuação as diversidades e as necessidades da sua população. Educar, 

ensinar, formar com base na realidade requer conhecimento crítico.  

Os professores necessitam, pois de uma formação teórica – cultural e 
cientifica – para aprender a captar as distorções, as realidades sociais e 
escolares, desde as desigualdades sociais, as relações de poder, até as 
sutilezas da relação docente a das dificuldades dos alunos, Inclusive 
para captar as distorções sociais, culturais, de sua própria prática 
(LIBÂNEO, 2002, p. 39). 

O professor precisa perceber e adquirir uma nova visão do ensinar e do 

aprender, precisa desenvolver e praticar a competência do pensar, pois o que está em 

questão é a formação de um sujeito que tenha a capacidade de ajudar o educando a 

tornar-se um ser pensante que possa analisar e entender a sociedade em que vive e o que 

nela pode e precisa  ser transformado. A formação, tanto inicial, quanto continuada só 

pode funcionar como veículo de transformação educacional se realmente estiverem 

voltadas para as necessidades das unidades escolares e da sua população. 

É preciso acreditar e perceber que a transformação social pela educação é 

possível. Outro saber necessário à prática pedagógica do professor apresentado e 
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defendido por Freire (1996, p. 85) é que “ensinar exige a convicção de que a mudança é 

possível”. 

Diante desse contexto, um projeto de formação não pode ser pensado como 

salvacionista de uma nação, deve ser respeitado o espaço de atuação dos futuros 

profissionais. Ter por base o desenvolvimento do saber, levando em consideração o 

pensamento crítico e o respeito à autonomia, na busca de uma transformação do homem 

e da sociedade. 

Atualmente, no panorama educacional brasileiro e mundial, a formação 

continuada é uma realidade urgente, visto às exigências que se faz devido aos avanços 

da ciência e da tecnologia que se processam nas últimas décadas. É fundamental 

repensá-la cotidianamente no sentido de melhor atender uma formação humana. 

O homem precisa conhecer o mundo, os modelos de suas relações, seus 

ditames políticos, a concepção cultural, para que possa acompanhar seus avanços e os 

modelos de relações estabelecidos. Os avanços tecnológicos não são as únicas 

transformações vividas pelo homem e também não refletem apenas uma necessidade de 

saberes técnicos, representam a necessidade de um maior entendimento de uma situação 

social, de uma mudança de sociedade. É preciso saber entender, falar e ler novas 

realidades.  

Dessa forma, a formação de agentes formadores deve estar pautada em um 

conjunto de conhecimentos que possibilitem ao professor a leitura de uma realidade, 

respeitando e entendendo as especificidades do ser humano, do seu caráter coletivo, 

suas possibilidades de entendimento de mundo e que transformado pode vir a ser um 

elemento transformador.   

Para que se posa efetivar uma proposta pedagógica que vise a transformação do 

homem é preciso pensar nas possibilidades do trabalho pedagógico e mesmo não 

estando mais nas condições políticas da militarização, atualmente é possível 

constatarmos problemas comuns aos vivenciados por professores dessa época. Lacks 

(2006) ilustra em um trabalho acerca da desqualificação profissional, quando foram 

apontados pelos professores de Educação Física da rede pública estadual de Sergipe, 
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elementos por eles considerados como inibidores da ideal realização de um trabalho 

pedagógico. Dentre os quais destacam-se:  

 a falta de uma política de formação continuada;  

 a organização das atividades pedagógicas determinadas por gestores;  

 a debilidade do trabalho pedagógico;       

                   dos educadores na escola e, sim, de forma individualizada;  

 a desvalorização do trabalho docente, como a falta condições de trabalho e                  

                   a degradação das escolas públicas.  

A vinculação da formação de professores com a realidade social da escola e da 

sociedade é imprescindível, porém a escola enquanto campo de atuação profissional, 

também deve estar dotada de condições que favoreçam a efetivação de uma prática 

docente, que possibilite ao profissional, pelo menos, testar os conhecimentos 

concebidos em sua formação. A preocupação com a qualificação profissional deve estar 

associada a sua relação com o cotidiano escolar, pois a formação só pode funcionar 

como veículo de transformação educacional se realmente estiver voltada às 

necessidades das unidades de ensino e da sua clientela. 

Para Santos (2004), a escola em consonância com reivindicações dos 

movimentos sociais desencadeia-se novos caminhos para um movimento de renovação 

pedagógica.  Porém, não se pode pensar em renovação pedagógica sem uma política de 

formação continuada, não como um suprimento de carências da formação básica, mas 

sim como um instrumento que propicia uma reflexão, mudança e qualidade de trabalho 

na atuação pedagógica. Estudos como este, têm destacado a importância do 

desenvolvimento de pesquisas em nossa realidade, buscando identificar e analisar a 

prática pedagógica, os saberes docentes, numa perspectiva de contribuir para o campo 

que envolve a questão da formação do professor, a partir da ótica dos próprios sujeitos 

envolvidos.  

Para tanto, se faz necessário uma reflexão e discussão acerca de definições de 

política de formação continuada, tendo em vista os parâmetros traçados nas políticas 

públicas educacionais. No próximo capítulo, abordaremos essas reflexões considerando 

as reformas e acordos estabelecidos para a educação brasileira, a partir das últimas 

décadas do século XX.  
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CAPITULO II 

A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO POLÍTICA PÚBLICA E 
EDUCACIONAL 

2.1 Configurações de Política Pública 

Para falarmos de formação como uma política pública, se faz necessário entendermos o que é 

uma política pública. No entendimento de Da Costa (2006), política pública caracteriza-se como “um 

conjunto de ações ou normas de iniciativa governamental, visando a determinados objetivos”.  Nesta 

perspectiva, percebe-se que política pública tem um caráter estatal, sendo necessário considerar que: 

[...] a política surge junto com a própria história, com o dinamismo de 
uma realidade em constante transformação, que continuamente se 
revela insuficiente e insatisfatória e que não é fruto do acaso, mas 
resulta da atividade dos próprios homens vivendo em sociedade 
(MAAR, 1988, p. 7). 

 Ortolani (s.d) afirma que o termo política pública deriva do inglês "public 

policy"  relaciona-se com iniciativas governamentais, diretrizes, ações, planos e 

interesses sociais. No seu pensamento a política pública é uma resposta a problemas da 

sociedade caracterizada por uma conduta ou atuação consistente e continuada. 

Constitui-se numa seqüência de decisões: 

 Decidir que existe um problema;  

 Decidir que se deve tentar resolver o problema; 

 Decidir a melhor maneira de enfrentá-lo; nesta etapa avaliam-se 

alternativas para resolver o tema de política e suas implicações, selecionando a mais 

adequada; 

 Legislar sobre o tema; formulada a política pública há necessidade de 

institucionalizar as mudanças necessárias, o que é feito nesta última etapa. 

Para uma política pública é necessário atitude, partir de algo; se é necessário partir, antes 

de tudo, que não seja da análise e do projeto de quem detém o poder para a realização 

de políticas públicas, deve-se partir do conhecimento das reais necessidades da 

população a ser atendida, identificando recursos positivos naquela pessoa ou realidade. 
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Antes de partir da vulnerabilidade da comunidade a ser atendida, precisa-se conhecer o 

que já existe de positivo, quais as estratégias de sobrevivência (SAWAIA, 2006). 

Para Ortolani (s.d) a política pública constitui-se em uma combinação de vários 

fatores, mudança de um paradigma disciplinar, aparência dos traços da estrutura 

governamental e a união social. Visando a ação, significa a necessidade de mudança do 

próprio administrador público, da sociedade e seus grupos afetados pela política. Para o 

futuro, representa uma das mais importantes características do processo porque introduz 

o elemento incerteza com relação à política. Predominantemente de órgãos 

governamentais, indica que a mudança de comportamento desejada se inicia em maior 

escala nos órgãos públicos, mas não com exclusividade nestes, podendo partir de 

pessoas ou estruturas não governamentais. 

É preciso entender que política envolve tanto intenções quanto comportamento, 

tanto ação como não-ação e que pode determinar impactos não esperados; Saber que 

política é um processo que se estabelece a longo tempo, e seus propósitos podem ser 

definidos posteriormente de forma subjetiva, segundo as visões conceituais adotadas;  

Que a política envolve relações intra e inter organizações, que é estabelecida no âmbito 

governamental, mas envolve múltiplos atores (OLIVEIRA, 2007). 

Para Giussani (2001), a política, enquanto a forma de cultura mais completa, só 

pode ter como preocupação fundamental o homem. Colocar o homem no centro quando 

se trata de política pública pode parecer algo óbvio, uma vez que a política pública visa 

atender o homem ou o povo na sua necessidade. 

Se atentarmos para as dificuldades enfrentadas para a efetivação de uma prática 

pedagógica de qualidade, para a valorização e condições de trabalho do professor, para 

a relação entre os currículos dos cursos de formação do professor e a realidade do 

cotidiano escolar nota-se que no campo de formação há mais intenções formalizadas do 

que efetivações através de uma política pública de formação.  

Não há como alcançarmos objetivos, metas em uma determinada área sem 

ações nos diversos elementos que compõem essa área, ou seja, não há como 

alcançarmos resultados da ação do professor na escola sem termos como ponto de 

partida dessa ação uma reflexão acerca da sua formação, sua capacidade na 
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materialização de conhecimentos. Uma política pública de Formação deve partir da sua 

concepção – seu currículo. E a política para uma formação continuada deve estar 

refletida a partir da formação inicial, não há como pensarmos em avanços e qualidade 

partindo apenas da ação do professor, pois ela é um reflexo da sua formação. 

Os governantes precisam ter por políticas públicas a forma de resolução de 

problemas da sociedade não apenas em forma de legislações, mas de efetivação de 

ações e que estas sejam sistemáticas e evolutivas e não momentâneas e imediatistas.  

O processo de formação de uma política pública começa a partir da 
identificação de um problema ou de um estado de coisas que demande 
uma intervenção governamental. Nem todos os problemas reais são 
tematizados desta forma de tal modo que para que uma questão entre 
na agenda governamental não basta ser considerada problemática. É 
preciso também que se torne um problema político a partir de 
mobilização política por meio da qual atores articulados consigam 
fazer com que a situação seja reconhecida como problema e entre na 
agenda governamental (MENICUCCI, 2006, s.p.). 

O Estado tendo o estabelecimento de políticas públicas como um instrumento 

do planejamento de gestão, deve também criar possibilidades para a efetivação das 

ações, assegurar probabilidades de realizações, pois estas deverão como um 

direcionamento para a elaboração planos de ação, planos operacionais e, 

essencialmente, planos estratégicos de intervenção nos diversos setores da gestão 

pública. O estabelecimento de objetivos e metas deve partir de uma análise da realidade 

histórica, uma visão do ambiente a ser alterado, pela observação do comportamento da 

população que, direta e indiretamente interessada.  

Considerando a mobilização dos professores, a formação é um caso que 

necessita ser tratado como uma política pública. Como afirma Freitas (2007, s.p), “há a 

necessidade de uma política global de formação e valorização dos profissionais da 

educação que contemple de forma articulada e prioritária a formação inicial, formação 

continuada e condições de trabalho, salários e carreira, [...]”.  

Freitas (2007) ainda apresenta situações que retratam a má qualidade da 

formação e a ausência de condições adequadas de exercício do trabalho dos educadores, 

como: 
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 A redução dos investimentos públicos na educação, ao longo dos últimos 

anos de políticas neoliberalizantes, persiste e se expressa no orçamento para a educação;  

 No que diz respeito às condições de trabalho, salários e carreira, não há 

política para seu enfrentamento e superação, em especial as metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE) quanto à implementação gradativa da escola integral, a diminuição do 

número de crianças por sala de aula no ensino fundamental, o cumprimento da relação 

adulto-criança nos espaços de educação infantil, a implementação do piso salarial 

nacional, a implantação gradativa da jornada única, com a concentração do professor em 

apenas uma escola, e jornada compatível com as responsabilidades e os desafios que a 

sociedade e as necessidades de formação humana lhe colocam.  

 As condições do trabalho pedagógico na escola pública, impactadas pela 

produção da vida material de nossa infância e juventude, já denunciadas pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) em seus documentos 

Retrato da Escola, demandam investimento público massivo em políticas de 

profissionalização e formação continuada de professores, de qualidade elevada, para a 

educação básica, além de condições de infra-estrutura que ofereçam suporte para a 

produção de conhecimento e a formação científica adequada às demandas 

contemporâneas da ciência e da técnica, da cultura e do trabalho.  

A Formação de Professores não se configura como uma prioridade nos 

programas de governo no tocante aos investimentos e recursos orçamentários, nem na 

valorização dos profissionais da área. Ainda há uma grande procura pelos cursos de 

licenciatura principalmente por alunos oriundos de escolas públicas, porém não há 

interesse no acolhimento desses jovens nas Universidades Públicas, fato comprovado 

pelo Programa de bolsas para instituições privadas - PROUNI, algumas com qualidade 

de ensino até duvidosas (FREITAS, 2007). 

Por ser um ato público de governo, a política pública não pode configurar-se 

em um ato que não passe pelas discussões no seu conjunto de atores (especialistas, 

pesquisadores, movimentos sociais, atores governamentais, etc.), para que seja um 

processo resultante de idéias.  

Acerca das discussões na elaboração de políticas de formação para os cursos de 

Educação Física, o estudo de Aragão (2006) mostra que valiosos organismos como 
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Movimento Estudantil de Educação Física (MEEF), Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE) e Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer 

(LEPEL), discutem a questão da política de formação do profissional em Educação 

Física, defendiam e defendem de forma contextualizada, baseados em pesquisas e obras 

de relevância para a área, a não fragmentação dessa área configurada em dois cursos: 

licenciatura e bacharelado. Mas o que vimos acontecer foi a preponderância das 

decisões dos organismos políticos governamentais e hoje há dois cursos de Formação 

para uma mesma área. 

A proposta da LEPEL, que conta com o apoio do MEEF é denominação do 

curso de Licenciatura Ampliada – Graduação em Educação Física, entendendo-se que 

no caso, o licenciado está apto a agir em diferentes campos de trabalho mediado por seu 

objeto, a “cultura corporal”, por meio da docência. Os currículos plenos, para os cursos 

de graduação em Educação Física devem ter como objeto à cultura corporal como 

articuladora do conhecimento- a prática; e como matriz científica- a história. Os 

conhecimentos devem ser tratados como complexos temáticos que se agrupam em 

conhecimentos ampliados; conhecimento identificador da área e conhecimentos 

identificadores do aprofundamento da área na organização do trabalho capitalista.   

Para a LEPEL, os conhecimentos de formação ampliada abrangem as seguintes 

dimensões: a) relação ser humano – natureza; b) ser humano – sociedade; c) ser humano 

– trabalho; d) ser humano – educação.   E os conhecimentos identificadores da 

Educação Física abrangem as seguintes dimensões: a) cultura corporal e natureza 

humana; b) cultura corporal e territorialidade; c) cultura corporal e trabalho; d) cultura 

corporal e política cultural (ARAGÃO, 2006).    

Dessa forma não podemos dizer que a política pública que estabeleceu as 

Diretrizes Curriculares para a formação em Educação Física, foi uma política que reflete 

o conjunto de intenções e decisões dos seus principais atores. 

Na fase de elaboração de programas e de decisão, é preciso escolher a 
mais apropriada entre as várias alternativas de ação. Normalmente 
precedem ao ato de decisão propriamente dito processos de conflito e 
de acordo envolvendo pelo menos os atores mais influentes na política 
e na administração. Em geral, a instância de decisão responsável 
decide sobre um .programa de compromisso  negociado  já 
antecipadamente entre os atores políticos mais relevantes. Decisões 
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verdadeiras, isto é, escolhas entre várias alternativas de ação, são raras 
exceções nesta fase do ciclo político (FREY, 2000, p. 227). 

O que o autor nos mostra é que na conjuntura política atual as decisões 

preponderantes são sempre estabelecidas pelos organismos de poder o que muitas vezes 

não reflete as intenções da sociedade, do conjunto de atores envolvidos, de quem sofre 

as causas e as conseqüências dessas decisões. 

2.2. A política educacional: a formação continuada de professores 

A Constituição Federal de 1988 (art. 206, inciso V) assegura aos profissionais 

da Educação maior valorização e garantias de trabalho e estabelece como princípios 

para que o ensino seja assegurado: “valorização dos profissionais de ensino garantidos 

na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime único para todas as instituições mantidas pela União”. Entendemos 

que a questão da qualidade de ensino passa pela qualificação dos profissionais da 

Educação. 

O Plano Nacional de Educação – PNE é um dispositivo da Política da 

Educação Nacional é um documento em que devem constar as diretrizes e matas a 

serem atingidas na área da Educação. No que diz respeito à formação continuada, o 

PNE estabelece a formação continuada do magistério como parte essencial da estratégia 

de melhoria permanente da qualidade da educação, com vistas à abertura de novos 

horizontes na atuação profissional. A finalidade dessa formação prima pela reflexão 

sobre a prática educacional e pela busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político 

(BRASIL, 2001).  

O PNE ressalta ainda que, a formação continuada dos profissionais da 

educação pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de 

educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos 

programas como ação permanente e a busca de parceria com universidades e 

instituições de ensino superior.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Nº 9394/96) exerce um papel 

fundamental no que diz respeito à política educacional no Brasil. Quando promulgada 
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passou a ser a lei maior da educação, ficando imediatamente abaixo da Constituição 

Federal.  

A LDB N°. 9394/96 coloca como finalidade da formação dos profissionais da 

educação “atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase de desenvolvimento do educando” (LDB Nº. 9394/96, 

art.61). Assim, criar condições e meios para se atingir os objetivos da educação básica é 

a razão de ser dos profissionais da educação. Formação com tal finalidade terá por 

fundamentos, segundo a LDB, “a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante 

capacitação em serviço” e “o aproveitamento da formação e experiências anteriores 

adquiridas em instituições de ensino e em outras atividades” (LDB Nº. 9394/96, art.61, 

inciso I e II). 

Os Referenciais para a Formação de Professores da Secretaria de Educação  

Fundamental do Ministério da Educação sugerem também que sejam criados centros de 

formação pelas Secretarias, espaços onde os professores de vários municípios pudessem 

consultar o registro de outros professores, ter facilidade de acesso à biblioteca, assistir a 

vídeos, bem como promover e participar de eventos, além de favorecer o encontro com 

outros profissionais (BRASIL, 2001). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) sugere que as Secretarias de 

Educação favoreçam a construção de uma cultura de desenvolvimento profissional 

permanente mediante a promoção de ações voltadas para atualização, o aprofundamento 

e intercâmbio de experiências e mediante a criação de condições para que a formação  

continuada possa ocorrer dentro da  jornada regular de trabalho dos  profissionais da 

educação, sem prejuízo das horas de docência.   

 2.3.  Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 

 Buscando identificar qual a política do Governo Federal voltada para o campo 

da Formação Continuada, encontramos a implantação de uma Rede Nacional de 

Formação Continuada, que é constituída por programas de capacitação.   

A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica, 

foi implementada no ano de 2004 com o objetivo de contribuir para a melhoria da 
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formação dos professores e dos alunos, é composta por Universidades que se constituem 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Cada um desses Centros mantém 

uma equipe que coordena a elaboração de programas voltados para a formação 

continuada dos professores de Educação Básica em exercício nos Sistemas Estaduais e 

Municipais de Educação.  

Institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada; 

desenvolver uma concepção de sistema em que a autonomia se construa pela 

colaboração, e a flexibilidade encontre seus limites na articulação e na interação; 

Institucionalizar e fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão teórica e 

construção da prática pedagógica, são alguns dos objetivos dessa rede nos quais 

podemos destacar o interesse pela articulação entre o conhecimento e a prática 

pedagógica outro fato que podemos destacar é a visão de autonomia que é buscada na 

efetivação do programa. 

Tendo como base os estudos de política pública, percebe-se que não há nesse 

programa um cunho de compensação, uma política compensatória, ou seja não há uma 

corrida para preencher uma lacuna na construção do conhecimento, da formação inicial 

o que podemos perceber nos interesses da rede é a sistematização de uma ação que 

remete a uma intenção de continuidade por buscar desenvolver um sentido de sistema. 

O ponto chave de um programa são os estabelecimento e definições dos suas  

Diretrizes e princípios norteadores; e para a implementação da Rede Nacional de 

Formação Continuada, o MEC definiu princípios e adotou algumas diretrizes 

norteadoras do processo: 

 A formação continuada é exigência da atividade profissional no mundo                

        atual;  

 A formação continuada deve ter como referência a prática docente e o                     

         conhecimento teórico;  

 A formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização ou  

          treinamento;  

  A formação para ser continuada deve integrar-se no dia-a-dia da escola;  

 A formação continuada é componente essencial da profissionalização                 
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          docente.        

Percebemos também nas diretrizes estabelecidas para a rede nacional que a 

formação continuada deve ter como referencia a prática docente e deve integrar o dia a 

dia da escola, nesse sentido podemos ressaltar que essa visão coaduna com os 

pensamentos de Porto (2000, p. 16) quando alerta que:   

[...] é preciso reafirmar que formação continuada e prática pedagógica 
são atividades convergentes, intercomunicativas, integrando-se aquela 
ao cotidiano dos professores e das escolas, intervindo e sendo passível 
de intervenção, transformando e transformando-se, num processo 
permanente e renovador de autoformação. 

O estabelecimento de uma política de governo, também envolve questões 

legais, na implementação da Rede Nacional destaca-se os embasamentos legais como:    

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Nº. 9393/96, art. 63, 

inciso III) define que as instituições formativas deverão manter “programas de formação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Já o art. 67, inciso II, 

estabelece “que os sistemas de ensino deverão promover aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”. Tal 

perspectiva amplia o alcance da formação continuada, incluindo os cursos de pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado. 

 A Lei Nº. 9424/96 que instituiu o FUNDEF, por sua vez, estabelece que 

parte dos recursos do Fundo deve ser aplicada na formação de professores. Essa lei 

determinou, também, a criação de planos de carreira e remuneração do magistério em 

todos os sistemas de ensino. 

 A Resolução Nº. 03/97 do CNE definiu no artigo 5º que os sistemas de 

ensino “envidarão esforços para implementar programas de desenvolvimento 

profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível superior em 

instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em serviço”. A 

União desempenha papel fundamental nesse processo, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva, em relação às demais 

instâncias educacionais. 
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Desse modo, a base legal constituída aponta para um amplo programa nacional 

de formação continuada de professores que possa colaborar na qualificação pedagógica 

da ação docente tendo em vista garantir uma aprendizagem efetiva condizente com os 

fins da educação escolar e com o efetivo direito à educação e à escola de qualidade. 

Como áreas de atendimento por essa rede, identificamos que estão 

contempladas as áreas de: Alfabetização e Linguagem; Educação Matemática e 

Científica; Ensino de Ciências Humanas e Sociais; Artes e Educação Física; Gestão e 

Avaliação da Educação. Percebe-se que pelo menos na oferta há uma diversidade, há 

um avanço no que diz respeito à inclusão de áreas que não se restringem apenas às 

ciências da matemática e a língua portuguesa, porém cabe a cada instituição educacional 

estadual buscar os caminhos para elaboração e desenvolvimento das ações condizentes 

ao referido programa. 
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CAPITULO III 
 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA   

 

Entre os estudos referentes à Educação Física num aspecto transformador tem-

se discutido de forma enfática a formação profissional, a qual se constitui desde a 

década de 80 (século XX), uma questão crucial para a área, no intuito de suceder 

propostas acerca da formação inicial e continuada de professores.  

O estudo de Borges (1998, p.18-19) aponta várias críticas, em relação a 

formação dos professores em cursos de licenciaturas, dentre elas o distanciamento entre 

a formação acadêmica e a prática pedagógica que se realiza no interior da escola: 

associado ao caos do ensino de 1º e 2º graus; à má qualidade da formação docente e à 

falta de instrumentalização e de competência técnica e política dos professores para 

atuar no interior das escolas. Outra, é o distanciamento do conhecimento teórico da 

realidade que centra-se na formação acadêmica apenas em aspectos práticos do trabalho 

pedagógico, sem se fazer um esforço para sua compreensão dentro da totalidade que 

envolve a prática pedagógica do professor na escola.   

Historicamente, o processo de formação de professores de Educação Física, no 

Brasil, tem sido contextualizado em dois períodos: pré e pós a década de 1980 

(RANGEL-BETTI e BETTI, 1996; DARIDO, 1999). O primeiro caracteriza-se por uma 

formação eminentemente técnicoesportivista (valorização do gesto e da técnica como 

foco da forma, do conteúdo e da avaliação do processo de ensino e aprendizagem). O 

período seguinte é pautado numa proposta, cuja valorização está centrada no aprender, 

no processo a partir dos conhecimentos científicos produzidos (IAOCHITE, 2004). 
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O importante na perspectiva do currículo científico na visão dos autores "é 

aprender a ensinar, e para tal o conhecimento teórico é fundamental na medida em que 

fornece os elementos de compreensão do processo ensino-aprendizagem" (DARIDO, 

1999, p.32).   

Sendo assim, espera-se que os cursos de Educação Física assumam a função de 

imprimir uma atitude científica na sua ação pedagógica, principalmente, sendo um 

conhecedor das novas proposições para o trato com o conhecimento.   

A possibilidade de novos rumos para a Educação Física na sociedade 

contemporânea, é uma questão de sensibilidade. Independente do grau de valorização 

que lhe seja atribuído, a Educação Física abriga e compartilha questões cruciais quanto 

a sua efetivação quer no âmbito da saúde, quer no pedagógico. É preciso um repensar de 

si própria como correspondente de transformação na prática pedagógica, através das 

múltiplas formas da cultura corporal de movimentos4. 

De acordo com Iaochite (2004), numa possível tentativa de romper os 

dualismos tão presentes na área, atualmente, tem-se buscado discutir a formação 

profissional a partir da abordagem prático-reflexiva fundamentada nas proposições de 

Schön (1992), Pérez Gomez (1992), entre outros, como podemos analisar em alguns 

estudos (RANGEL-BETTI e BETTI, 1996; DARIDO, 1999). Deste modo, acreditamos 

que a reflexividade docente é construída pela prática de análise das ações cotidianas 

fundamentadas teoricamente. 

A discussão em torno da caracterização da Educação Física como uma área de 

produção de conhecimento vem merecendo destaque nos estudos de caráter 

epistemológico, tanto de sua matriz científica, como pedagógica. O debate sobre a 

cientificidade dessa área ganhou destaque a partir dos anos 60 (século XX), nos Estados 

Unidos. Apenas no final da década seguinte, é que tais reflexos passaram a ocorrerem, 

tendo seus reflexos ocorridos no Brasil. Por outro lado, a matriz pedagógica ganha força 

a partir dos questionamentos endereçados à Educação Física em relação a sua validade 

                                                
4 Entende-se por cultura corporal de movimentos, as diferentes manifestações e expressões, 
particularmente corporais, tematizadas na ginástica, no jogo, no esporte, na dança e em outras 
emergentes, orientados pedagogicamente para as demandas socioculturais (RESENDE, 1997). 
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educativa e social, principalmente no contexto escolar, onde as práticas interventivas se 

mostram mais evidentes (IAOCHITE, 2004). 

 Atualmente, concomitante à caracterização da área, existe uma discussão 

quanto às habilidades e competências que o profissional deve possuir. Para isso, se faz 

necessário, refletir sobre estes aspectos e propor possibilidades de superação frente às 

exigências de um mundo globalizado. 

Dessa forma, na área da Educação Física, as pesquisas referentes à formação de 

professores se configuram como práticas que permitem articular conhecimento e ação 

como parte de um mesmo processo; tem como sujeitos os próprios implicados na 

investigação; possibilita modificar a maneira como os professores entendem e realizam 

a sua prática; assim como, questiona sobre qual conhecimento teórico é aplicado pelos 

professores. 

As orientações para a prática pedagógica do profissional em Educação Física 

são discutidas em estudos como os de Resende (1999); Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997); Soares et al (1992); Darido (1999) e outras importantes publicações 

na área de Educação Física, indicam aspectos objetivando um projeto de melhoria de 

qualidade pedagógica das aulas. 

No campo da investigação, a proposta inclui, entre outras necessidades, a 

elaboração de pesquisas sobre como o professor ensina, como aprende a ensinar, o que 

diferencia o professor iniciante do professor experiente, como o aluno aprende, gerando, 

desta forma um conhecimento de base. Pesquisas anteriores, baseadas em testes, listas e 

sistemas de classificação não descobriram, por exemplo, o que os professores sabem 

sobre o que eles sabem, ou sobre como e por que ensinam da forma como ensinam, e 

não de outra. Assim, seria necessária outra concepção de pesquisa, que incluísse o saber 

prático do professor de maneira contextualizada.  

A experiência prática dos professores, tanto iniciantes quanto experientes, 

assume desta maneira, uma grande importância. A década de 80 (século XX) gerou, por 

parte dos pesquisadores e professores universitários, um discurso autoritário que acusa 

os professores, de nada saberem. Isto já saturou, porque hoje a Educação Física é vista 

como uma tradição na sociedade ocidental e seus profissionais sabem muito sobre o 
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jogo, a dança, o esporte, a ginástica. Trata-se de um tipo de saber-fazer que, em seu 

conjunto, ainda não foi dominado por qualquer outra área.  

Porém, os diversos estudos e pesquisas já realizados e publicados, ainda não 

elecaram elementos suficientes para provocar uma mudança de paradigma no tocante ao 

entendimento da prática pedagógica do professor na Educação Básica. Sabemos que 

vários fatores estão envolvidos na efetivação de uma prática pedagógica, como: a 

formação inicial do professor; acesso a uma política continuada; possibilidades de 

intervenção com a relativização teoria e prática; enfim, o modo de construção de 

conhecimentos influencia na ação pedagógica. 

Durante a formação inicial, desde o curso de licenciatura os professores de 

Educação Física vão construindo um perfil docente oriundo dos conhecimentos 

vivenciados no desenho curricular do curso. Também, sua formação se constitui das 

teorias e concepções trabalhadas nas disciplinas cursadas e atividades desenvolvidas. 

Portanto, é o tipo de currículo e as teorias e concepções estudadas que 

determinam a ação na escola, pelo menos no início da carreira, fazendo com que a 

atuação profissional seja fruto da formação acadêmica e a prática docente revele o tipo 

de conhecimento construído.  

Nesse sentido, vale analisar as políticas oficiais voltadas para a formação em 

Educação Física e quais teorias têm se consolidado na área pedagógica, considerando a 

forte influência da área biomédica na formação em Educação Física, em função da 

história dessa formação no Brasil, que tem mostrado uma intervenção oriunda de um 

campo reducionista focado essencialmente no conhecimento biomédico. Este fato 

estrangula uma ação mais pedagógica voltada para a construção do conhecimento no 

âmbito sócio-educativo.  

Em sua história, a Educação Física esteve intimamente ligada aos projetos 

dominantes. Fizeram-se presente na década de 1930, quando na passagem da sociedade 

agro-exportadora para industrial, formava corporalmente o homem para servir ao 

trabalho e à defesa do país. Nas décadas de 1960 e 1970, a Educação Física serviu aos 

interesses do país, quando o esporte foi alvo de tentativas de inserções 

internacionalizadas, de propagandas ideológicas, equiparações de desenvolvimento 
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cultural. Com o processo de democratização da sociedade na década de 1980, as 

discussões teóricas também permearam o campo da Educação Física e trabalho como os 

de Medina (1983) e Oliveira (1983) que trouxeram contribuições no sentido de um 

repensar as práticas da Educação Física de acordo com modificações por que passava a 

sociedade brasileira (NOZAKI, 2005). 

Políticas educacionais emanam sempre modelos propugnados pelo governo, 

como podemos constatar no que Oliveira (2003) afirma quando se propôs a analisar os 

trabalhos publicados na Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, no período 

compreendido entre 1968 a 1984. Esta revista foi uma publicação oficial do MEC que 

apresentava um modelo de Educação Física atendendo de pronto, os ditames de governo 

da época e direcionando um modelo de formação. Dessa forma, no ensino da Educação 

Física é preciso entendê-la como um elemento que visa: 

Contribuir para a afirmação dos interesses de classe das camadas 
populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica 
sobre valores como solidariedade substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com 
apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos 
movimentos – a emancipação –, negando a dominação e submissão do 
homem pelo homem (SOARES et. al, 1992, p.40). 

O trabalho de Oliveira (2003) atesta que historicamente as políticas oficiais 

ditam regras que direcionam a formação profissional e, consequentemente, a prática 

pedagógica desses profissionais. Nos depoimentos prestados por professores formados 

dentro de um regime militar, foram apontadas problemáticas significativas a respeito do 

distanciamento entre a as experiências vividas como alunos em aulas de Educação 

Física na sua formação básica e a formação recebida nos cursos de formação em 

Educação Física. Também, ressaltaram os programas oficiais traçados para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e as reais condições para a efetivação da sua 

prática docente em escolas públicas.  

Ainda nessa obra, foi possível perceber através dos depoimentos de alguns 

professores, que por conta das péssimas condições físicas da escola e até mesmo a falta 

dessas condições, os professores de Educação Física não conseguiam aplicar os 

procedimentos pedagógicos que tinha aprendido na Faculdade. Além do problema da 

polivalência que eles tinham que assumir na escola, pois o seu currículo foi dotado 
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dessa polivalência desportiva (voleibol, handebol, futebol, atletismo, natação, ginástica, 

etc), eles tinham que desenvolver atividades desportivas variadas no seu campo de 

atuação. Juntando esse aspecto à falta de estrutura, é realmente preciso refletir e 

questionar de qual conhecimento o professor era detentor e qual conhecimento ele seria 

capaz de produzir frente ao seu alunado. 

Ressalta-se que as situações apontadas no trabalho de Oliveira (2003) datam 

das décadas de 1970 e 1980, e tem passagens que o autor analisando os depoimentos 

dos professores, indica que pela falta de estrutura das escolas, “é feito o uso da rua e de 

terrenos baldios. Também não nega que o trabalho desenvolvido é fundamentalmente 

improvisado” (OLIVEIRA, 2003, p. 260). Obviamente, o programa de formação e os 

programas oficiais não explicitavam essa realidade.  

Atualmente, pensando nas reais condições de trabalho e nas políticas 

educacionais, vimos que o distanciamento dos discursos ainda está alargado diante do 

modelo de formação efetivada. Não é raro, presenciarmos egressos ou estagiários das 

diversas Instituições de Ensino Superior se questionando acerca do que fazer com 

aquelas crianças a sua frente e o pior o que fazer sem bola, piscina, quadras 

polidesportivas; como configura o ensinamento e qual a sua tendência profissional. 

Nesse sentido, é fácil termos como hipótese que a improvisação ainda se faz 

presente. Portanto é necessário questionarmos que capacidade profissional a formação 

está proporcionando? Que processo histórico levou a esses futuros profissionais de 

educação física a serem futuros formadores? 

Dessa forma, ressaltamos o grande significado para a área estudos como o de 

Oliveira (2003) na medida em que se propôs analisar a tensão entre o ideário oficial e a 

prática pedagógica dos professores de Educação Física, considerando não só a produção 

teórica, mais principalmente as experiências cotidianas, observando atentamente a 

realidade de cada um, bem como a sua formação; pois nessa obra o autor o procurou:  

Compreender a intervenção pedagógica do professor de Educação  
Física na escola  naquele período,  mas a  partir da  sua formação  
motivação de  motivações, determinações”. Assim era fundamental 
entender como o professor chegou a ser professor, valendo-se de que 
as experiências ele se afirmava como educador e que interpretação 
formulava para a Educação Física, para a escola e para a própria 
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sociedade. Enfim, quais eram as suas perspectivas e expectativas e 
como elas se configuravam  (OLIVEIRA, 2003, p. 245-246). 

Atualmente, relatos de experiências e histórias de vida tomam lugar em 

pesquisas educacionais demonstrando a relevância desses para a formação profissional. 

E acreditamos que a atuação profissional reflete questões da formação e a prática 

pedagógica revela os conhecimentos apreendidos e a forma dessa apreensão. Durante a 

formação vão se construindo perfis com base nos conteúdos curriculares e ao 

observarmos a regência de uma aula aspectos dessa natureza saltam aos olhos. 

Portanto a formação crítica e política dos profissionais de Educação Física 

deve ser bandeira de ordem da classe, para que saiamos da rede dos dominantes que nos 

vêem de forma utilitarista e para que a relação de trabalhos acadêmicos que ressaltam a 

falta de um direcionamento, de uma legitimidade da área, bem como os que atestam 

essa forma utilitarista que nos foi empregada não continue a crescer e reproduzir-se nas 

prateleiras das bibliotecas dos cursos de graduação e de pós-graduação. 

Não se pode repensar a profissão sem repensar a formação do profissional. 

Formar um profissional não é uma tarefa simples, muito menos numa área abrangente e 

com características multidisciplinar, como a Educação Física que tem buscado avanços 

em sua trajetória. 

Talvez na Educação Física, seja uma das profissões mais multidisciplinares. 

Mais do que isto, de disciplinas de área tão distintas: temos disciplinas da área da saúde 

e do corpo, temos disciplinas da área de humanidades e sociais. Neste sentido, é 

provável que seja uma das profissões mais complexas. Raras são as profissões que 

abrangem uma área de conhecimento tão vasta e diversificada, também não temos uma 

única disciplina chave que sirva de espinha dorsal. 

A formação de profissionais da área da Educação Física é, portanto, o desafio 

de dar sentido e unidade a esta multiplicidade e diversidade. O professor de Educação 

Física deve ser capaz de justificar cada ação levando em conta todo um conjunto de 

conhecimentos e não apenas em termos de uma ou outra disciplina.  

A prática deve ser entendida como uma ação profissional num dado contexto 

organizacional. No início da formação, entende-se que o aluno-professor ou técnico 
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deveria entrar em contato com a realidade das práticas de trabalho nas escolas, 

academias, clubes, acampamentos etc., assistindo e discutindo a prática de profissionais 

da sua área de formação. 

 

Educação Física em Sergipe: o processo formativo do professor 

Sobre a formação profissional em Educação Física no Estado de Sergipe, 

salientamos o estudo de Menezes (1998, p. 157), que considerando a década de 30 

(século XX), diz que "a introdução do ensino da Educação Física juntamente com Canto 

Orfeônico na Escola Normal foi a primeira contribuição na formação do professorado 

sergipano".  Para tanto, considera-se como os primeiros passos embrionários voltados 

para o ensino da Educação Física visando atender a política educacional vigente, 

principalmente, a partir da Reforma Capanema e do Decreto Lei Nº. 1.212/39 que 

regulamenta a exigência de habilitação para o exercício da profissão de Educação 

Física. 

Após o Decreto Lei Nº. 705, de 25 de julho de 1969, que introduziu a prática 

obrigatória da Educação Física em todos os ramos de ensino, surge uma problemática:  

o número de professores qualificados no Estado de Sergipe para atender essa demanda 

era inexpressivo, principalmente, no nível superior. A lei não permitia o ingresso para 

ministrar aulas sem a formação em curso superior.  

Diante da problemática em questão, é instaurada uma comissão sobre a 

coordenação do 

Professor Félix D' Ávilla5 para implantar a prática da Educação Física 
e o desporto na Universidade Federal de Sergipe [...], essa comissão 
foi designada pelo Reitor da Universidade Federal de Sergipe o Prof. 
João Cardoso do Nascimento Júnior (MENEZES, 1998, p. 163).   

Nesse sentido, foi fundado o Centro de Educação Física e Desporto aprovado 

pelo Conselho Universitário, em 25 de julho de 1970, cujo regimento foi aprovado em 

25 de agosto de 1970, pelo mesmo Conselho: 

                                                
5 Bolsista da Escola Nacional de Educação Física e Desporto, em 1958, retorna a Aracaju com o intuito 
de divulgar os aprendizados e incentivar a prática da Educação Física com características exclusivistas 
para o ensinamento das técnicas e táticas dos esporte e extensão das práticas de atividade física a 
população de um modo geral, já que fora a mola mestre de sua formação profissional (op. cit., p. 163). 
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Direção geral, Serviço Auxiliares, Serviço de Medicina Desportiva, 
Coordenação de Núcleos Desportivos e Serviço de Formação Corporal 
com os seguintes fins: estímulo e apoio à associação desportiva 
constituída pelos alunos, prática de Desporto; promoções de 
competições desportivas com vista ao desenvolvimento físico e moral 
dos universitários (MENEZES, 1998, p. 163-164). 

Para tanto, podemos dizer que a criação do Centro de Educação Física e 

Desporto se deu pela imposição de uma Lei e pela estrutura da política do Regime 

Militar. 

Influenciado por uma lógica de mercado e pela estrutura do regime militar, o 

esporte de rendimento ganha uma hegemonia e é abarcado pelas escolas estaduais, 

municipais, particulares e federais do Estado de Sergipe.  E nesse movimento, é criado 

em 1974, o curso de Educação Física na Universidade Federal de Sergipe (UFS), com 

características altamente militaristas, tendo como pano de fundo o ensino das técnicas e 

táticas dos esportes (MENEZES, 1998).  

Especificamente no Brasil, entre os períodos de 1950-1975, ocorre 
uma explosão no número de Faculdades de Educação Física, até 1950 
funcionavam apenas dois cursos no estado de São Paulo, chegando a 
quase 30 no final da década de 1970 (DARIDO, 1999, p. 31).   

Interpretando esta façanha, podemos dizer que não houve o compromisso com 

o pensamento crítico e a produção do conhecimento na criação destes cursos, mas sim, 

com uma formação sob a ótica da lógica do mercado de trabalho, fato este, ainda 

observado na atualidade.  

Para Bracht (1992), a criação dos cursos de Educação Física visava, 

inicialmente, a formar professores-instrutores em decorrência da forte influência militar 

e médico-higienista nos anos 1930, bem como, do caráter esportivizado e biomédico da 

formação do professor-treinador, que se acentuou após o golpe de 1964, ampliando o 

número de Escolas de Educação Física (E.E.F.’s) no Brasil. Além de, também, 

promover a instalação de laboratórios de fisiologia do esforço e desenvolvimento motor.  

Neste sentido, no curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Sergipe, principalmente, da sua origem até a década de 80, a formação estava vinculada 

às pedagogias acríticas e dos planejamentos de disciplinas de caráter práticodespotivo, 

elaborados num padrão linear de histórico e regra, técnicas e táticas e de movimentos 
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estereotipados.  O aluno tratado como atletas de várias modalidades, tinha que dominar 

todas as regras, técnicas e táticas.  O valor maior que se transmitia era o da obediência e 

melhor seria aquele que com disciplina, soubesse se adaptar, independente da vontade 

própria ou da validade que possa ter para vida profissional futura (MENEZES, 1998).  

Com a Resolução Nº. 003/87 – CNE/MEC (Conselho Federal de Educação e 

Ministério da Educação e Cultura) estabeleceu-se que todas as E.E.F.’s (Escolas de 

Educação Física) passariam por uma reformulação curricular, ficando determinado um 

período de três anos, ou seja, até 1990, o prazo máximo para o cumprimento desta 

resolução.  Conforme o Parecer Nº. 743/88 CEF/MEC, as escolas de Educação Física 

deverão elaborar os projetos pedagógicos estabelecendo: "os marcos conceituais 

fundamentais dos perfis profissionais desejados em cada curso, considerando suas 

condições de funcionamento e a realidade na qual está inserida, observando o que 

preceitua a norma".  

Considerando os diversos estudos que apresentaram uma análise crítica desta 

resolução e parecer, privilegiando-se aqui, os de Borges (1998) e Dantas Júnior; Ribeiro 

(2001), respectivamente, suscitaram os seguintes debates: 

As reformulações curriculares que ocorreram nos currículos de 
formação de professores de Educação Física não constituíram grandes 
avanços para área. Desse período em diante observou um inchaço dos 
currículos, predominantemente na área esportiva e biomédica, bem 
como um visível investimento das EEFs em atender às demandas 
emergentes das transformações ocorridas no mercado de trabalho 
(BORGES, 1998, p. 30)  

A resolução 003/87 CFE/MEC que orientou a reformulação curricular 
dos cursos de Educação Física no Brasil estrutura uma formação que: 
baseia-se num currículo extensivo, sem qualquer tipo de inter-relação, 
desarticulando qualquer possibilidade de interdisciplinaridade, 
provocando a ausência de um projeto político-pedagógico definido; 
privilegia a fragmentação do conhecimento em áreas técnica, 
pedagógica, biológica, filosófica, como se o conhecimento estivesse 
compartimentalizado e sem qualquer relação com a realidade 
concreta; dicotomiza a relação teoria e prática fundando-se num 
ativismo prático; estrutura-se na não produção do conhecimento, 
sustentando-se num reprodutivismo pedagógico, distanciando o curso 
de formação dos campos de intervenção pedagógica; e baseia-se num 
currículo inteiramente desportivizante com ênfase única no paradigma 
da aptidão física, no âmbito da esfera biológica (DANTAS JUNIOR e 
RIBEIRO, 2001, p. 27).  
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Especificamente as Escolas de Educação Física, do Estado de Sergipe, não são 

excluídas dessas críticas.  Para explicar o reflexo do fenômeno esportivo, que se 

materializa nos cursos de formação de professores de Educação Física, Dantas Junior e 

Ribeiro (2001)  registra o estudo de Dantas Júnior (1998) que aponta: 

no curso de Educação física da Universidade Federal de Sergipe, as 
disciplinas desportivas representam 34/24% da grade curricular total, 
além de 51% das disciplinas ofertadas, exclusivamente, pelo 
Departamento de Educação Física/UFS. Estes números caracterizam a 
percepção deste Departamento, como sendo o esporte, o principal viés 
de atuação e de intervenção profissional (DANTAS JÚNIOR e 
RIBEIRO, 2001, p. 29). 

Partindo destes questionamentos, interpretando-se essa realidade, a formação 

profissional de Educação Física é o retrato da Educação Física no Estado de Sergipe.  

As escolas resumem a Educação Física ao esporte, tendo-se como objetivo principal, a 

caminhada em busca do pódio e, consequentemente, ascensão de dirigentes políticos, 

escolares, esportivos e técnicos.   

Nesse sentido, a Educação Física torna-se uma atividade altamente elitista, 

selecionadora, permitindo o acesso só dos bem dotados, os possuidores das habilidades 

motoras específicas para determinado esporte. Qualificando os alunos em “aptos” e 

“não aptos” para as aulas de Educação Física.  Isto negava, o conhecimento da cultura 

corporal do movimento.  Desta forma, conforme Dantas Júnior e Ribeiro (2001, p. 29), 

"o esporte é, atualmente, o instrumento principal de manifestação da Educação Física 

nas escolas de 1º e 2 º graus". 

Com isso, pode-se dizer que a formação do profissional de Educação Física, a 

essa época, não é gerada num ambiente onde a riqueza cultural se estabeleça como 

trampolim para crítica. A competência está ligada aos aspectos puramente técnicos, 

negligenciando os aspectos pedagógicos, sociais e políticos.  Especificamente, 

referindo-se aqui, aos estudos realizados por Ferreira Neto (1993, p. 159) sobre 

"Educação Física em Sergipe: ou a formação do professor", que teve como objetivo 

identificar onde e como está sendo realizada a formação política dos professores de 

Educação Física do Estado de Sergipe, conclui que: 
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As consciências intransitivas e transitivas ingênuas resultam 
parcialmente da formação recebida na Universidade Federal de 
Sergipe; 

Não há evidência de influência de partidos políticos e da Associação 
dos Profissionais do Magistério nessa formação; 

Não há influência da Associação dos Professes de Educação Física; 

Há absoluta ignorância sobre o conceito dialético de ideologia. 

Partindo das considerações de Ferreira Neto, analisando não só a formação 

profissional no estado de Sergipe, mas em nível de Brasil, questiona-se: será que esta 

situação mudou?  Será que somos capazes?  

Somos capazes, hoje, de compreender a importância da crítica, para 
que possamos sair do senso comum e mergulhar profundamente numa 
consciência político-filosófica da área de conhecimento da Educação 
Física e Esporte?  

Somos capazes de mostrar um amadurecimento ao tratarmos a crítica 
frente a frente, ao tratarmos da ingenuidade, da mediocridade, da 
truculência que se manifestam no nosso cotidiano?  

Somos capazes de tratar a improdutividade nos Cursos de Formação 
de Professores nas Universidades Brasileiras e de seus 
descompromissos com as condições de vida da maioria da população? 

Somos capazes de reconhecer a falta de qualidade de nosso ensino, da 
pesquisa, da extensão e de seus nexos históricos? (TAVARES, 1999, 
p.1). 

Infelizmente na atualidade, ainda, não se tem a capacidade de responder a essas 

perguntadas positivamente.  Pois se argumenta ainda o descompromisso; a falta de 

consciência político-filosófica e má qualidade de ensino do profissional de Educação 

Física, não só nos interiores das escolas, como também, nos espaços não-formais.   

Considera-se ser imprescindível a necessidade de envolvimento, em formas de 

debates, na busca do desvelamento das contradições, das reivindicações e das 

exigências por condições de ensino de qualidade.  

Com base nessas afirmações, o caminho trilhado para formação profissional 

deverá ser o do conhecimento científico, não tendo como meta o domínio do 

"conhecimento cientificista", que dita os padrões, conceitos, mas tendo como pano de 
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fundo, a busca do caminho do "conhecimento crítico" que conduz as possibilidades de 

transformações sociais.   

O conhecimento crítico só se sustentará num currículo científico, eliminando o 

currículo tradicional-esportivo, explicitado por Darido (1999), tomando com base outros 

estudos (DARIDO, 1995; BETTI-RANGEL e BETTI, 1996) da seguinte forma:  

O tradicional enfatiza as chamadas disciplinas práticas, o saber fazer 
para ensinar, especialmente as habilidades esportivas e fazem clara 
distinção entre teoria e prática. Referem-se à teoria como conteúdo 
apresentado na sala de aula (principalmente os ligados ao domínio 
biológico) e a prática como sendo atividade desempenhada nas 
quadras, piscinas pistas e outras. De acordo com esses autores está é 
uma concepção dominante nos cursos de formação das Instituições 
privadas (DARIDO, 1999, p. 31-32).   

Entendendo da necessidade das reformulações curriculares na perspectiva do 

"currículo cientifico" que propõem a valorização das sub-disciplinas da Educação Física 

como: História da Educação Física, Fisiologia do Exercício, Sociologia da Educação e 

outras, porém ressalva-se que:  

A constatação da existência de disciplinas que atendam a visão do 
currículo científico, não significa dizer que o conhecimento 
materializado nestas disciplinas não estejam estruturados numa 
concepção tradicional de ensino. Portanto, pode-se considerar um 
currículo cientifico travestido em atitude anti-científica (DARIDO, 
1999, p. 31).   

Em 2002, surge o quarto modelo de currículo para a formação em Educação 

Física sob a égide de duas bases de orientações normativas que tratam, 

diferenciadamente, as integralidades e terminalidades da "licenciatura" sendo conhecida 

tecnicamente como Formação de Professores na Educação Básica (Resoluções N.º 

01/2002 e N.º 02/2002 do CNE - Conselho Nacional de Educação) e do "bacharelado" 

que passa a ser chamado oficialmente de Graduação na Educação Física (Resolução N.º 

07/2004 do CNE). Com isso, quebra-se a tradição da formação generalista e ampliada 

na Educação Física que, de maneira indistinta, formava o profissional para trabalhar 

tantono âmbito escolar, quanto não escolar. 

Dessa forma, trilhando o caminho em busca de acertos nos aspectos da 

formação profissional, em Sergipe já está em prática o atendimento às resoluções N.º 
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01/2002 e N.º 02/2002 do CNE, tanto em uma Instituição de Ensino Superior privada, 

quanto na Universidade Federal de Sergipe, que desde seu processo seletivo do ano de 

2008, oferece a formação em Educação Física, nos níveis de Licenciatura e 

Bacharelado.  

Como em todo o Brasil, também em Sergipe, ainda não se pode analisar com 

bases em resultados de uma prática pedagógica, essa separação no âmbito da formação 

profissional. Isto decorre, por ainda não haver frutos dessas novas diretrizes no campo 

de atuação profissional, para que possamos identificar avanços ou retrocessos. 

Porém, no campo administrativo funcional da Educação Física no Estado de 

Sergipe, em 2003 aconteceu um fato que à época pode ser julgado como avanço foi – a 

implantação de um Departamento de Educação Física (DEF) na estrutura funcional da 

Secretaria de Estado da Educação.  

O DEF é um órgão de subordinação direta ao gabinete do Secretário da 

Educação e foi fundado no intuito de administrar a Educação Física nas escolas da rede 

estadual, tendo em vista a Educação Física abranger três áreas dentro da escola: esporte, 

lazer e a Educação Física como componente curricular. 

No intuito de melhor entendermos o seu funcionamento e ações voltadas para o 

campo da Educação Física, elegemos esse departamento como campo de pesquisa e 

abordaremos no próximo capítulo os seus objetivos e as suas políticas de formação para 

professores de Educação Física do estado de Sergipe, conforme a sistematização dos 

dados. 
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CAPÍTULO IV 

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERGIPE: AS AÇÕES DO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA DO ESTADO  

  

 Neste capítulo, explicitaremos em que medida as ações de formação 

continuada desenvolvidas pelo departamento de Educação Física da Secretaria de 

Educação - DEF se constituem em uma política de formação continuada de acordo com 

as concepções de formação continuada e de política pública apresentadas nos capítulos 

01 e 02 que em resumo considera que a formação continuada é um dispositivo de 

valorização profissional e implica em valorização de paradigma de formação que 

promovam uma autonomia e que considere o professor como protagonista do processo e 

a escola como lócus privilegiado para esse tipo de formação. 

 

 A concepção de política pública vai no sentido de considerá-la como um 

conjunto de ações governamental que se estabelece a partir do conhecimento das 

necessidades da população a ser atendida. 

Para tanto agrupamos os dados colhidos em documentos e nas entrevistas nos 

seguintes eixos:  

 Objetivos e finalidades do Departamento de Educação Física; 

 Concepções de formação continuada; 

 As ações de formação do DEF e a política de formação do governo; 

 Acompanhamento e avaliação das ações de formação continuada. 

Estabelecemos um marco temporal compreendido entre o período de 2003, ano 

de implantação do DEF a 2008, período estabelecido para finalização desta pesquisa. 

Apresentaremos os dados conforme o período administrativo marcado por três gestões 

diferentes: Primeiro período de 2003 a 2006; o Segundo entre maio a dezembro de 2006 

e Terceiro período de 2007 aos dias atuais (vale ressaltar que os dados desta pesquisa 

fecham-se até 2008). Os entrevistados serão identificados como coordenador A, B e C.   
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4.1 Objetivos e finalidades do Departamento de Educação Física 

 Quando decidimos identificar e entender os objetivos e finalidade do DEF foi 

por acreditar que estaríamos identificando a meta traçada para o desenvolvimento da 

educação física do estado de Sergipe. Dessa forma, esses dados foram analisados de 

acordo com o que estava estabelecido em documentos nos arquivos do DEF e de acordo 

com a fala dos coordenadores entrevistados. 

 O DEF foi fundado no ano de 2003. Mas de acordo com a coordenadora A, 

desde o ano de 1998, a área da Educação Física em Sergipe era administrada por um 

grupo de profissionais habilitados nessa área, sob o funcionamento da Coordenadoria de 

Educação Física subordinada a extinta Fundação Estadual do Desporto (FUNDESP).  

Quanto ao objetivo do Departamento, a coordenadora A relata que o DEF foi 

fundado com objetivo de implantar uma política de Educação Física para o Estado de 

Sergipe. Diz que na época, aconteceram vários questionamentos, por ser fundado um 

Departamento voltado às ações de um único componente curricular, tendo em vista não 

ter departamento para as outras disciplinas. A justificativa para tal fundação se deu pela 

abrangência da área, conforme seu relato: 

[...] o Departamento de Educação Física na época foi pensado com o objetivo de 
implantar as políticas públicas para a Educação Física como componente 
curricular. [...]. Não só como componente  curricular, mas também a questão do 
esporte na escola; a questão das atividades extensionistas que caracterizam como 
o jogo, a ginástica, o esporte, dança. Então a perspectiva era por aí mesmo: 
implantar uma política de Educação Física voltada para o componente curricular 
e também para as práticas desportivas de base, consideradas como componente 
extra curricular (COORDENADORA A).   

Essa abrangência da área de atuação da Educação Física na escola comentada 

pela coordenadora A, também foi ressaltada pelos coordenadores B e C, quando 

afirmam que o DEF é um Departamento com foco em três áreas: Educação Física 

curricular, que refere-se à disciplina obrigatória;  o esporte na escola que visa trabalhar 

as modalidades esportivas como um elemento educacional sem cunho competitivo e o 

lazer na escola, onde são desenvolvidos os trabalhos com aspectos lúdicos dos jogos.   

 

 Segundo o objetivo apontado pela coordenadora A, de implantar uma política 

para a Educação Física em Sergipe, é possível vislumbrar de forma mais consistente 
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justifica a existência de um Departamento voltado a uma área de conhecimento 

abrangente e com muitas especificidades.  

 No depoimento do coordenador B o objetivo do DEF está estabelecido quando 

afirma que:  

o DEF tem todo o controle de distribuição de conhecimentos. A Educação 
Física tem tantas diferenciações em relação as demais disciplinas. Lá nós 
temos o esporte, o lazer e a própria Educação Física (COORDENADOR 
B).  
 

Mesmo não evidenciando um objetivo, o termo “controle de distribuição” 

utilizado nos levou a refletir sobre o que e como era o trato do conhecimento. Resende 

(1997) diz que o conhecimento é historicamente produzido e acumulado pela 

humanidade. Dessa forma, entendemos que o trato do conhecimento para um 

Departamento que representa um grupo de profissionais habilitados e qualificados deve 

se dá em torno de uma discussão coletiva dos conhecimentos a serem sistematizados 

para a área da Educação Física.   

Ao iniciar a sua fala sobre o funcionamento e objetivo do DEF, a coordenadora 

C ressalta que: 

Já vinha sendo feito um trabalho desde 1998 que seria a elaboração de uma 
proposta curricular, quando nós assumimos em 2007 esta proposta já estava 
finalizada,  foi um trabalho feito com os professores e nós não tínhamos o direito 
de alterar e o que nós fizemos foi colocar essa proposta a disposição dos 
professores, o que fizemos foi disponibilizar e nós achamos que para uma proposta 
curricular é preciso uma orientação para que exista  uma sequência lógica de 
conteúdos. Com essa idéia nos estamos dando um acompanhamento [...]. 
 

De acordo com o depoimento o departamento buscou implementar a proposta 

curricular para a Educação Física, que vinha sendo discutida desde o ano de 1998 e se 

concretizou em 2003 com a implantação do DEF/SEED. Segundo a coordenadora não 

havia sentido em fazer alteração, visto que esta proposta tinha sido elaborada 

juntamente com os professores. Dessa forma, se propuseram a realizar um 

acompanhamento pedagógico visando uma boa efetivação da proposta na escola e como 

auxilio ao professor a á escola desenvolveram um documento6 com orientações 

                                                
6 Ver anexo 03 
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administrativas e pedagógicas relacionadas a proposta curricular de Educação Física 

para a rede estadual. 

 Percebemos que há uma concordância quanto a área de atuação da Educação 

Física na escola entre os três coordenadores, pois todos apresentam as mesmas três 

áreas: Educação Física componente curricular, Esporte e Lazer. Em relação ao objetivo 

do departamento todos os coordenadores apresentaram objetivos que giravam em torno 

dos conteúdos da Educação Física. A coordenadora A afirma que o DEF teve como 

propósito a elaboração de uma proposta curricular para a área e a coordenadora C 

juntamente com a sua equipe se propuseram a disseminar essa proposta na rede estadual 

e o coordenador B primou pelo controle na distribuição dos conteúdos.  

 

 Traçar objetivos tendo como viés o que está disposto na LDB 9394/96, em 

relação à obrigatoriedade da Educação Física na escola, como um componente 

curricular que deve ter um corpo de conhecimento definido, foi o que direcionou a 

gestão da Educação Física no período de gestão dos coordenadores entrevistados. Nesse 

sentido, percebemos que nos referidos períodos havia um programa traçado e 

direcionado para a concretização de uma Educação Física que atendesse as disposições 

da LDB 9394/96 estabelecidas para a área. O que acreditamos ser o início de uma 

jornada rumo ao desenvolvimento e reconhecimento da área, dentro de um organismo 

governamental.   

 

 Pensando em uma Educação Física que não atue apenas na dimensão 

procedimental: o saber fazer; consideramos relevante a preocupação do departamento 

em organizar os conteúdos da Educação Física, pois, de acordo com Darido (2005) há 

evidencia de uma dificuldade na área de encaminhamento dos conteúdos para garantir 

um ensino de qualidade. É preciso aprofundar os conhecimentos da Educação Física na 

escola e tratá-los nas três dimensões de conhecimento: atitudinal, procedimental e 

conceitual.   

 

  Mesmo apontando preocupações com a organização dos conteúdos da Educação 

Física, nos depoimentos dos coordenadores há uma manifestação muito pessoal, o que 

deixou evidente que não há uma diretriz estabelecendo qual o objetivo do DEF. Para 

uma melhor constatação desse fato, buscamos identificar a finalidade e objetivos do 
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DEF em algum documento que tratasse da fundação do departamento e nos arquivos do 

DEF não há registro de nenhum documento oficial como uma portaria ou decreto 

estabelecendo as diretrizes deste departamento.  

 

 Acreditamos que um documento oficial instituindo o Departamento de Educação 

Física em âmbito governamental, seria um elemento essencial tanto no aspecto da 

legalidade, quanto para nortear o estabelecimento de sua finalidade, de suas diretrizes e 

que este seria também um elemento norteador para as ações traçadas por todo e 

qualquer gestor que assumisse a direção do órgão.  

 

Mesmo os coordenadores expressando a intenção de estabelecer uma Educação 

Física com base nos dispositivos legais, a forma como se apresenta o objetivo nas suas 

falas deixa clara a falta de uma diretriz para gerir a Educação Física no Estado de 

Sergipe.  

 

Cada um apresenta o objetivo do departamento sem se reportar a uma 

finalidade institucional, ou seja, não há um elemento norteador com direção única. Os 

objetivos devem estar definidos com um único viés, pautados na finalidade do órgão, 

pois, estamos tratando de um órgão gestor de uma área de conhecimento e não de 

projetos isolados.  

 

Mesmo buscando cumprir as disposições da LDB 9394/96, no aspecto em que 

trata da Educação Física como componente curricular, se faz necessário a definição de 

uma diretriz para a condução da referida disciplina no Estado de Sergipe e que esta 

esteja orientada por uma ação maior, por uma política de desenvolvimento e que tenha 

como elemento norteador a política educacional do estado. A busca pela qualidade de 

ensino deve ser a condição básica para todos que integram o sistema educacional. 

 

Consideramos que as diretrizes da política educacional da Secretaria de Estado 

da Educação estão estabelecidas no Plano Estadual de Educação, mas não sendo ainda 

legitimado por Lei e pela necessidade da Secretaria ter metas definidas para execução 

das suas ações, estas estão de acordo com Plano de Desenvolvimento da Educação da 



 

 

67

Secretaria de Estado da Educação e com a Lei do Plano Nacional de Educação (Lei N°. 

10.172/2001).  

 

Não havendo um ato normativo de fundação do DEF, na tentativa de entender 

as ações destinadas ao departamento, bem como sua finalidade, buscamos identificar se 

o departamento era o órgão também responsável pela oferta de cursos para os 

professores, visto que não percebemos na sua estrutura7 um setor voltado ás atividades 

de formação de professores. Todos os coordenadores A, B e C confirmaram que o DEF 

era o órgão responsável pela oferta de cursos para os professores da rede estadual. 

 

A coordenadora C apesar de afirma que o DEF é responsável pela oferta de 

cursos de formação para os professores de Educação Física, ressalta que não deveria ser, 

por existir no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria (DRH) um setor 

especifico para tratar de formação.   

O DEF é sim, o responsável pelos cursos ofertados aos professores de Educação 
Física, mas na realidade ele não seria. Existe hoje, no DRH (Departamento de 
Recursos Humanos), um setor chamado DRH estratégico que trata dessa parte de 
formações e existe um Centro de Qualificação. Nós estamos fazendo assim uma 
ponte. Na realidade quem deveria fazer esse trabalho era o DRH, mas como não   
há um trabalho muito especifico desse DRH para a Educação Física nos estamos 
com 2 projetos de formação de professores um só para professores da rede e o 
outro que é o encontro estadual que desde 1998 se iniciou e tem como publico, 
professores das outras redes de ensino e acadêmicos (COORDENADORA C). 

Nossa observação é feito no sentido de que se a área da Educação Física é 

realmente uma gama de complexidade pela sua abrangência, como todos afirmaram, 

entendemos que os processos de formação continuada desses profissionais devam no 

mínimo ser planejados pelo setor que se apresenta como órgão responsável pelo 

desenvolvimento da área – DEF. Pois, se ao setor for apenas atribuído o papel de 

coordenar e administrar atividades, não se justifica a necessidade da existência de um 

setor com âmbito departamental, uma vez que a função de organizar, coordenar e 

administrar atividades de ensino é desempenhada pelo Departamento de Educação da 

Secretaria, justificando-se em apenas ter uma equipe com profissionais da área, assim 

como acontece com os demais componentes curriculares, por nível e modalidade de 

ensino. 

                                                
7 Ver anexo 04 
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4.2.Concepções de formação continuada 

 

 A formação continuada do professor é mais do que um lugar de aquisição de 

técnicas e de conhecimento é o momento-chave da socialização e da configuração 

profissional, assim aponta Nóvoa (1992). É nesse sentido que buscamos analisar pontos 

significativos nas falas e nos registros documental sobre formação continuada, é 

importante entendermos as concepções que nortearam as ações de formação do DEF.  

 

 No período de gestão 2003-2006, as capacitações oferecidas aos professores de 

Educação Física, na visão da coordenadora A, constituíam uma formação continuada. 

Pois, os cursos tinham um único viés que era trabalhar a Educação Física como 

componente curricular e objetivaram fundamentar o professor para que ele pudesse 

sistematizar esse componente curricular. O que norteava a definição dos cursos era o 

entendimento do que era a Educação Física como componente curricular. 

 

A coordenadora A comenta que dados apresentados em sua dissertação de 

mestrado defendida no ano de 2002 que tratou sobre a Proposta Curricular para 

Educação Física, houve a comprovação de que ainda havia na área, uma falta de 

entendimento dos professores sobre o que era um componente curricular. Por isso, 

decidiram desenvolver um programa de formação continuada que desse subsídio aos 

professores na elaboração de uma proposta curricular para a rede estadual de ensino.  

Inicialmente na minha dissertação de Mestrado identificamos que eles não sabiam 
a diferença de um conteúdo ou de outro, a partir dai é que nós passamos a 
trabalhar isso no Estado e eles [professores] começaram a perceber a diferença do 
que era uma atividade e do que era um componente curricular. Então, a gente 
sempre procurava cursos que viesse fundamentar os conhecimentos e habilidades 
da Educação Física, a ginástica, o esporte , a dança, o jogo e as metodologias que 
fundamentam essa prática de intervenção ( COORDENADORA A). 

Podemos destacar alguns aspectos relevantes na concepção de formação 

continuada na fala da coordenadora A, como: avaliação prévia da área de conhecimento, 

atendimento a uma demanda identificada no cotidiano dos profissionais, definição de 

uma diretriz, pois, “todo processo de formação continuada tem que ter como referência 

fundamental o saber docente, o reconhecimento e valorização do saber docente” 

(CANDAU, 2001, p. 56). 
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O entendimento sobre formação continuada apresentado pelo coordenador B é 

de que as capacitações desenvolvidas pelo DEF tinham grandes influencias na formação 

do professor, pois:  

 

A formação recebida na Universidade na graduação é uma formação 
básica, ma que é necessário até pela evolução dos tempos que o professor 
esteja sempre participando de cursos de formação continuada  
(COORDENADOR B). 

De acordo com o coordenador B, o professor deve estar em permanente 

formação, considerando os processos de formação inicial e continuada podemos dizer 

que atualmente temos um novo perfil do professor.  

O conceito de formação docente é relacionado ao de aprendizagem 
permanente, que considera os saberes e as competências docentes 
como resultados não só da formação profissional e do exercício da 
docência, mas também de aprendizagens realizadas ao longo da vida, 
dentro e fora da escola (MIZUKAMI, 2002, p. 31).  

 Para o autor uma aprendizagem permanente constitui uma formação 

continuada, mas o que ressaltamos em relação as ações do DEF é que nos depoimentos 

apresentados pelos coordenadores não há evidencia de uma orientação para uma 

sistematização dessas ações, analisando as temáticas trabalhadas nos cursos oferecidos, 

até dentro do mesmo ano, notamos a falta de uma lógica linear no campo dos 

conhecimentos discutidos o que fragmenta uma reflexividade sobre a prática.  

 

 A falta de sistematização pode caracterizar as ações como um conjunto de 

informações fragmentadas, o que o que pode resultar em acumulo de informações e não 

uma ação de formação. “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal (NÓVOA, 

1992, p. 25).  

 

   Em relação à falta de relação com os conhecimentos científicos disponíveis, 

pensamos que a prática do professor deve acontecer a partir de instrumentalização 

científica, para Demo (2002, p. 107) “a competência profissional se realiza em dois 
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horizontes: capaz de operar a instrumentalização científica em termos de aplicação 

prática e como capaz de ser ator eficaz na realidade histórica”. 

 

 A coordenadora C entende que as ações de formação que realizam se 

constituem como formação continuada e ressalta que: 

O projeto que estamos implantando já tem um nome formação continuada. E é sim uma 
formação continuada, por que tem um público fechado com problemas específicos e temos 
o objetivo de melhorar a qualidade de ensino desta rede por meio de discussão com 
temáticas sugeridas por eles sempre voltados para essa proposta curricular e das 
problemáticas que enfrentam dia a dia na escola (COORDENADORA C). 

A coordenadora salienta que não há uma concepção fechada acerca de 

formação continuada. Fazem o que determina a Lei (referindo-se a LDB), entendendo 

que esses eventos estão mais para cumprir uma missão do que definir o entendimento de 

uma concepção. 

 

Mesmo não identificando nem nos documentos nem nas falas o embasamento 

cientifico nas ações realizadas, percebemos que o departamento está proporcionando 

ações que se constituem como formação continuada na medida em que partem das 

necessidades e problemas existentes e do que já existe, para estabelecerem ações que 

subsidiem o professor na sua prática cotidiana. Pois de acordo com o pensamento de 

Nóvoa (1992) deve haver uma articulação entre a formação continuada e o desempenho 

profissional e que os objetivos traçados para essa formação só adquire credibilidade se 

os programas se estruturarem em torno dos problemas.   

 

Um fator relevante que percebemos nas leituras realizadas acerca da formação 

continuada é o atendimento às necessidades do professor, articulação dos 

conhecimentos com a sua realidade e com seus próprios saberes. Dessa forma, autores 

como Nóvoa (1995) e Candau (2001) defendem a formação continuada em serviço. 

 

Nessa perspectiva, analisando os projetos e relatórios das ações de formação 

arquivados no DEF encontramos apenas um projeto intitulado “Projeto de capacitação 

para professores de Educação Física da rede pública estadual” do ano de 2008, que na 

sua justificativa relacionava a realização da ação a uma demanda apresentada pelos 

professores, expresso da seguinte forma: “verificou-se a necessidade de promover 
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capacitação para atender as necessidades vislumbradas no ano de 2007” ( DEF, 2008, p. 

5). 

 

Grande parte das justificativas da oferta dos cursos sempre gira em torno das 

determinações e decisões do órgão gestor. E como vimos em Nóvoa (1992, p. 27), 

a formação continuada pode estimular o desenvolvimento profissional 
dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da 
profissão docente. Importa valorizar paradigmas de formação que 
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas. É preciso investir positivamente os saberes de que o 
professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e 
conceitual. 

Se como fruto de uma atividade de formação continuada espera-se que o 

professor seja capaz de protagonizar uma política educacional, como não considerá-lo 

protagonista do processo?  Os objetivos defendidos nos projetos, sentimos a falta de um 

curso que objetivasse de fato promover alguma ação no sentido da promoção de uma 

formação continuada, considerada o “processo que produz a identidade do professor, 

ampliando-se esse processo para o âmbito da valorização do corpo profissional, 

construída no e pelo conhecimento das experiências que realizam” (PORTO, 2000, p. 

32). 

 

O professor como protagonista da ação, o atendimento a demandas emanadas 

pelo professor, de acordo com os depoimentos dos coordenadores são processos que 

determinam as ações elaboradas e efetivadas, pois todos os coordenadores afirmam que 

os cursos que são ofertados foram frutos de um levantamento de demandas e isso está 

evidente em passagens como: 

[...] nas avaliações dos cursos há sugestões deles para novos cursos e foi a partir dai 
que surgiu a elaboração do projeto de formação[...] (COORDENADORA A). 

É valido ressaltar a participação do professor, a presença do professor como 

um real protagonista das ações que e auxiliarão na condução da sua prática pedagógica. 

Ouvir o professor é respeitar os seus saberes, as suas experiências. E considerando o 

entendimento de Pimenta (1999) os saberes da experiência são de suma importância 
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para retratar a idéia do que é ser um professor, que esse saberes são construídos através 

dos conhecimentos vividos socialmente, historicamente e politicamente.  

No mesmo viés de atuação quanto à valorização do pensar do professor, o 

Coordenador B diz que:  

Dentro dos próprios cursos já há uma pesquisa para saber o que eles querem para 
os próximos, durante o transcorrer do ano já há uma nova pesquisa feita por  
escola, pelos coordenadores, por agentes do esporte por diretores  de forma que 
tenha novos subsídios para se construir  um novo curso de formação 
(COORDENADOR B). 

 De acordo com a fala do coordenador B os cursos são ofertados atendendo uma 

demanda apontada pelo professor dentro do seu ambiente de trabalho e podemos 

considerar que essa busca pelo atendimento de demanda caracteriza-se como uma  

concepção de formação continuada.  

 Além de ouvir o professor e inquirir sobre as suas necessidades o coordenador C 

relata que para pensar as ações de formação continuada há uma avaliação feita pela 

equipe técnica do DEF/SEED, tendo como base os relatos emanados pelos professores. 

[...]  temos o objetivo de melhorar a qualidade de ensino desta rede por meio de 
discussão com temáticas sugeridas por eles [..] . Nas avaliações que são feitas ao 
final de cada evento eles indicam quais seriam as temáticas e outras sugeridas pela 
própria equipe pedagógica tendo em vista uma avaliação observacional do que os 
professores no dia a dia eles vêm conversando com a gente [...]. 
(COORDENADORA C). 

 
Mesmo não explicitando uma concepção definida, as falas dos coordenadores 

apontam uma sistematização de ações que caracterizam um processo de uma formação 

continuada. Analisando os documentos como projetos e relatórios dos cursos ofertados 

pelo DEF/SEED e as falas dos coordenadores, podemos afirmar que falta uma 

articulação entre o que é relatado em documentos e o que se executa na prática. As 

atividades são relatadas nos documentos como algo programado tendo como base 

apenas um planejamento com cronograma estabelecido. Os projetos não apontam 

intenções em diagnosticar os limites e os saberes dos professores em seu campo de 

atuação, para proporcionar-lhes momentos reflexivos acerca da sua prática pedagógica, 

tendo como ponto de partida os seus saberes, para que tornasse possível a re-elaboração 

destes e articulação com experiências científicas e com a realidade social. 
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O diagnóstico das necessidades do professorado é uma das funções 
que todo o Centro de Professores deve desenvolver para assegurar 
uma oferta de formação ampla, flexível e planeada, que corresponda 
na medida do possível às solicitações dos professores em matéria de 
conhecimento, destrezas ou atitudes (GARCÍA, 1992, p. 67). 

 
De acordo com a fala de Garcia, o diagnóstico é um fator relevante, para 

realmente assegurar uma formação correspondente às necessidades do professor, porém 

o que ressaltamos é a falta de coesão entre a ação e o seu respectivo planejamento. O 

documento que se caracteriza como projeto de uma ação deve estar condizente com a 

prática dessa ação, pois, “documentos constituem fonte rica e estável de dados” (GIL, 

2002, p. 46).  

 

As ações desenvolvidas pelo DEF precisam passar de uma atividade de 

formação programada a uma política pública de formação e de acordo com Sawaya 

(2006), para a efetivação de uma política pública deve-se partir do conhecimento das reais 

necessidades da população a ser atendida, identificando recursos positivos naquela 

pessoa ou realidade.  

 

De acordo com o que vimos registrado em documentos e ouvimos dos 

coordenadores, as ações de formação continuada para professores de educação física 

estão sendo pensadas e até desenvolvidas, mas percebemos que além da sistematização 

nos moldes de uma política se faz necessário uma vinculação com a política educacional 

da Secretaria de Estado da Educação e que estas ações estejam pautadas em estudos 

científicos que retratam o assunto.  

 

É certo que os gestores de política pública não têm nas mãos a solução de todos 

os problemas, de maneira planejada e predefinida. Sawaya (2006) defende que para uma 

concepção inteligente da política pública é necessário buscar e encontrar a novidade que 

vem da própria realidade, que não vem de uma concepção a priori daquilo que somos 

capazes de pensar ou analisar, mas vem antes de tudo do encontro dinâmico com a 

realidade. Assim, é necessário, para quem faz política pública, ter uma postura de 

abertura para conhecer o que se revela a cada momento. 
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4.3.As ações de formação do DEF e a política de formação do Governo 

 

Buscamos identificar se as ações de formação continuada para professores de 

educação física desenvolvidas pelo DEF integravam as ações educacionais 

governamentais.  

 

De acordo com a coordenadora A as ações desenvolvidas pelo DEF no campo 

da formação continuada, não integravam uma política de governo. Eram definições de 

momento. Quando ocorria mudança na direção do DEF eram definidas outras diretrizes, 

materializando concepções próprias de Educação Física. No seu entendimento, não 

havia uma política de Formação Continuada para professores de Educação Física. Sua 

fala evidencia esse fato quando relata que: 

Não acredito que essas práticas integrem uma política de Governo, foi um 
momento. Existia entre 2003 a 2006 um grupo com cabeças pensantes, depois 
mudou  a direção veio  outra forma de pensar, uma outra diretriz. Não há uma 
política definida. Cada um vai pensar sua forma, sua concepção de Educação 
Física. Chega lá, materializa em cursos de formação. É cada um na sua forma de 
pensar mesmo, eu não vejo uma política de formação não (COORDENADORA 
A). 

O entendimento da coordenadora A sobre política pública de governo é que as 

ações que integrem essa política precisam estar voltadas para uma diretriz única, que 

não seja ações de determinações pessoais, ou seja, precisam ser ações que não estejam 

vulneráveis às mudanças de direcionamentos políticos. 

 

Não podemos considerar ações isoladas sem institucionalidade governamental 

constituam uma política pública, corroboramos com Oliveira (2007) quando ressalta que 

política pública é um conceito de política e administração que designa certo tipo de 

orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos, políticos ou coletivos.  

 

 A política púbica é um tipo de ação que precisa da participação de múltiplos 

atores, pois advém das necessidades da sociedade e retorna para ela em serviços e deve 

estar caracterizada como uma ação governamental, Da Costa (2006) entende que 

política pública caracteriza-se como um conjunto de ações governamental. 
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 A concepção de política de governo da coordenadora C também converge com a 

idéia de que é preciso uma institucionalização da ação. Dessa forma não considera que 

as ações do DEF integrem uma política de governo afirmando que: 

Não há uma política a política que há hoje, a política publica existe é o PDE da 
secretaria  que hoje foca nos gestores e nos funcionário de maneira geral nem o 
DEF nem o DED integram essa cartilha do PDE porque hoje o que você tem em 
forma de programa é o foco nos gestores e nos funcionários (COORDENADORA 
C). 

 

De acordo com a coordenadora C as ações de formação do DEF ainda não 

estão contempladas no Plano de Desenvolvimento de Educação da Secretaria, o que 

coaduna com a visão da coordenadora A, no sentido de avaliar que as ações estão 

ocorrendo somente em âmbito departamental e com uma gravidade, conforme relata a 

coordenadora A, que é a falta de continuidade de ações, como percebemos na fala: 

 

[...] hoje no Estado de Sergipe, ainda não está definido se a Educação 
Física é esporte é componente curricular, todas as pessoas que chegam na 
gestão querem implantar  a Educação Física que acham certa [...] 
(COORDENADORA A). 

 

Nesse sentido reforçamos a concepção de que o departamento de Educação 

Física, como órgão de administração direta da secretaria precisa integrar-se de fato às 

diretrizes educacionais estaduais estabelecidas. A qualidade de ensino perpassa por 

todos os atores que constituem o sistema educacional. 

 

O entendimento de política de governo do coordenador B, diverge do 

entendimento das coordenadoras A e C, para ele as ações desenvolvidas pelo DEF no 

campo da formação continuada integravam uma política de governo, pois, para ele, cada 

gestor de um órgão é representante legal de um governo, ele entende que: 

Quando tem um departamento gestor, esse departamento tem que falar pelo 
governo, ou seja uma visão de governo, hoje nós temos um departamento com uma 
nova diretoria que tem dado uma oportunidade na proposta dos cursos de 
formação continuada, isso se torna uma visão de governo, uma política pública. 
Em Sergipe há uma política pública para a Educação Física (COORDENADOR 
B).  
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Dessa forma, o coordenador afirma que havia uma política de formação para 

professores de Educação Física e as diretrizes dessa política era a valorização da 

educação e do próprio educador. 

 

Entendemos que do ponto de vista ético, essa afirmativa é verdadeira, mas uma 

política pública de governo deve se configurar como algo que tenha uma diretriz 

estabelecida em nível de sistema, pois, a política envolve relações intra e inter 

organizações, que é estabelecida no âmbito governamental, e envolve múltiplos atores 

(OLIVEIRA, 2008). Nessa perspectiva, o simples fato da representatividade 

governamental não revela a existência de uma política. O desenvolvimento de cada área 

de atendimento a sociedade deve estar pautada em diretrizes que reflitam a concepção 

do Governo, o viés assumido por cada área deve ser único e estar relacionado ao 

desenvolvimento científico da área correspondente. 

 

Salientamos que nos projetos e relatórios das ações de formação continuada 

dos professores de Educação Física, arquivados no DEF, também não evidenciam uma 

relação entre as atividades desenvolvidas e a uma política de governo, nem da Secretaria 

de Estado da Educação.  

 

A coordenadora C apesar de reconhecer que o DEF realiza ações de formação 

continuada, ele diz que entende a falta de uma sistematização de uma política de 

formação específica para Educação Física em nível mais amplo, em nível 

governamental e justifica dizendo: 

Eu até entendo isso de certo modo, por que a escola tem sua autonomia e recebe 
verbas o seu PDE e o seu PDDE [...] ela sabe o ela precisa trabalhar quais são as 
dificuldades enfrentadas pela escola, elas estão sempre fazendo formação 
continuada com capacitação com seu professores de uma maneira voltada para os 
problemas que a própria escola enfrenta; elas tem esse recurso, elas fazem direto 
na escola e o que nós fazemos é trabalhar de uma maneira mais macro em termos 
de problemas evidenciado na rede de maneira geral.(COORDENADORA C). 

A coordenadora C diz que entende não haver um programa especifico para 

formação de professores por que as escolas, hoje, gerenciam a verba do Programa de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola e com esta 
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verbas podem e estão realizando cursos para os seus professores, em um modelo de 

formação continuada.   

 

Nessa perspectiva podemos considerar que já se aponta ações voltadas para a 

formação continuada em serviço, fato que julgamos como relevante, mas que precisa de 

uma investigação para que possamos identificar a relação dessas ações com a formação 

em serviço, defendida por estudiosos como Candau (2001) e Nóvoa (1992). E também 

identificar se essas ações fazem parte de uma política educacional do estado. 

 

Pensando na formação continuada como elemento fundamental e norteador da 

prática pedagógica do professor é preciso considerar a escola lócus apropriado para essa 

formação conforme defendido por Candau (2001) e Nóvoa (1992). É necessário partir 

do conhecimento das reais necessidades e do sentido da vida de quem está sendo 

atendido, não da análise e do projeto de quem detém o poder. É preciso também 

conhecer o que já existe de recursos positivos na realidade (OLIVEIRA, 2008). 

 

Outro fator relevante que foi apontado nas entrevistas foi a visão de forma 

bastante diferente sobre as verbas da escola. O Coordenador B, apesar de entender que 

havia uma política de formação continuada para os professores de educação física, 

ressalta alguns pontos que para ele precisam ser revistos e salienta a questão do 

atendimento as necessidades para a prática da educação física. 

A Educação Física é uma disciplina muito peculiar, ela tem necessidades de vários 
materiais e que realmente esses materiais na maioria das vezes em grande parte, 
não são utilizados para a Educação Física. A verba chega à escola e o diretor 
pega aquela verba e desvia para outras áreas; seja para comprar um ar 
condicionado novo, seja para pintar a escola; seja para mudar a sala dele. Mas, 
verbas que deveriam ser realmente voltadas para o ensino no caso para a 
Educação Física, essas verbas são desviadas. Então acho que deveria ter primeiro, 
uma verba especifica que não houvesse nenhuma forma de desvio, ou seja, uma 
cobrança pelos gestores da aplicação dessa verba e acompanhada pelo DEF. Há 
realmente uma carência nesse aspecto, as verbas  de cada escola não são bem  
geridas para as necessidades da Educação Física (COORDENADOR B). 

O coordenador B entende que o fato da escola não adquirir materiais 

necessários à prática da Educação Física se dá pelo desvio de verbas, há um julgamento 

da má aplicabilidade das verbas. O que difere da visão da Coordenadora C que entende 

que as escolas estão sabendo aplicar suas verbas e estão utilizando-as para realização de 
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cursos de formação continuada para os seus professores de acordo com as necessidades 

da escola. 

É importante ressaltar que as verbas que são destinadas as escolas o PDE e o 

PDDE possuem rubricas estabelecidas por Lei, mesmo não sendo foco deste estudo, 

analisamos as diretrizes do PDE o do PDDE  disponíveis no site do MEC8 e percebemos 

que há destinos específicos para aplicação dessas verbas, como: reparos nas escolas, 

aquisição de merenda escolar, capacitação e qualificação. E que as prioridades são 

analisadas e estabelecidas por um conselho escolar. Salientamos ainda que em 

programas oficiais de financiamento da Educação não há verba específica para a 

Educação Física. 

 

Um fato que nos chamou atenção no momento das análises dos projetos foi que 

os cursos de formação continuada do DEF são destinados para professores de toda a 

rede estadual, porém, são sempre realizados na cidade de Aracaju, na busca de uma 

explicação questionamos os coordenadores e esse fator nos foi justificado, salientando 

aspectos como: na capital contarem com uma melhor estrutura, por terem dificuldades 

no deslocamento da equipe para atender nos municípios e não contarem com o apoio 

adequado na organização por parte dos coordenadores de Educação Física das 

Diretorias Regionais. Como podemos constatar no relato da coordenadora C quando diz 

que: 
Nós tentamos uma formação continuada em 2007 de forma descentralizada onde 

cada diretoria teria a sua firmação. Só que em uma avaliação, o desgaste, a 
estrutura, o conhecimento do coordenador local dificultou um pouco a própria 
divulgação do evento; nós chegamos em uma diretoria para trabalhar apenas com 
oito professores, então ficou complicado. Então o ano passado nós fizemos em 
Aracaju e eles mesmos gostaram preferiram ate que continuasse dessa forma 
talvez pelo número, a motivação em relação ao quantitativo de pessoas foi bem 
melhor.   

 
Esse fator precisa ser observado no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação, se esta destina um Departamento para primar pelo desenvolvimento de uma 

área de conhecimento específico, na rede estadual, se faz necessário que esse 

Departamento tenha uma estrutura adequada à necessidade de sua atuação, ou destine 

equipes habilitadas e qualificadas para atuarem nas Diretorias Regionais de Educação 

existentes na rede. 

                                                
8 WWW.mec.gov.br 



 

 

79

4.4.Acompanhamento e avaliação das ações do DEF 

 

Considerando que programas que integrem uma política de formação devem 

ser avaliados, buscamos identificar nos projetos e nos relatórios, algo que apontasse 

como os investimentos dos recursos financeiros aplicados no campo da formação 

continuada do DEF são acompanhados e avaliados, na perspectiva de termos indicativos 

de como o conhecimento adquirido ou reelaborado estava sendo disseminado na escola. 

Se esses conhecimentos estavam proporcionando mudança na prática pedagógica do 

professor e se a Educação Física defendida no campo cientifico estava em prática nas 

escolas de Educação Básica.  

 

Examinando os projetos e relatórios dos cursos oferecidos pelo DEF 

encontramos um item identificado como avaliação, porém, a avaliação registrada em 

todos os projetos analisados tratava-se de uma avaliação não de resultados como 

conseqüência da ação e sim da execução da própria ação, aplicada através de um 

instrumental9 que buscavam identificar o grau de satisfação dos participantes; avaliação 

do ministrante; avaliação da estrutura oferecida, da organização, enfim, uma avaliação 

do momento vivido.  

 

Para García (1995), a avaliação de um processo de formação de professores, 

pode ser realizada pela Administração ou pelos Centros de Professores, e que deve ser 

simultaneamente formativa e somativa.  

 

Nossa observação acerca desse fator é feita no sentido de que, já que se conta 

com uma estrutura departamental, deveria haver uma equipe para acompanhar e avaliar 

os resultados das ações na prática do professor. Se há implantação ou implementação de 

ações que visam o desenvolvimento de uma área de conhecimento, precisamos de 

parâmetros para que possamos apontar de forma consistente os níveis de avanço 

educacional alcançados. Somente assim, entendemos que estaria se trabalhando para 

efetivar de fato um avanço na área e realmente responder por uma política da Educação 

Física no Estado de Sergipe. 

 
                                                
9 Ver anexo 05 
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É bem verdade que há um vasto entendimento sobre avaliação, mas se 

desenvolvemos algo que julgamos que vai modificar um ambiente, uma ação, uma 

pessoa ou um conjunto de elementos se faz necessário uma alimentação com novas 

informações e um retorno em nível de resultados. 

 

Os coordenadores entrevistados nos apresentaram fatos que comprovam essas 

diversidades no entendimento de avaliação. Quando questionados se após os cursos 

havia um acompanhamento e uma avaliação, nos responderam: 

Na época quando fizemos um trabalho de formação continuada para professores que foi 
“proposições para elaboração de uma proposta curricular para Educação Física” nós 
trabalhamos com todas as Diretorias regionais foram 30 ou 40 horas e nosso objetivo era 
fundamentar os professores para elaborarem as suas propostas curriculares para a escolas 
fizemos e acompanhamos esse trabalho por dois anos, os professores eram capacitados e 
retornavam para as suas unidades de ensino onde eram multiplicadores para elaborarem 
as suas propostas,  nós passamos fazendo esse trabalho por dois anos [...] 
(COORDENADOR A). 

 No relato da Coordenadora A percebemos um acompanhamento como um 

processo de monitoramento pedagógico e não no sentido de avaliação de resultados, 

com o intuito de uma reformulação de ações e estratégias.  

 Esclarecendo os procedimentos de acompanhamento e avaliação o Coordenador 

B ressalta: 

Em 2006 nós encerramos em dezembro em 2007 já foi uma nova direção e não sei qual foi 
o encaminhamento dessa avaliação, mas se a proposta de 2006 foi colocada em prática 
com certeza houve uma evolução no processo educativo do professor de Educação 
Física,ou seja, deixamos um instrumento baseado em cima da proposta estadual , essa 
proposta esta sendo distribuída. . Essa proposta foi elaborada pelos professores em 
cada Diretoria e na DEA. Algumas escolas fizeram suas propostas específicas, e 
essas propostas foram encaminhadas ao DEF. O Departamento fez uma tabulação 
dos conteúdos e subconteúdos, entre os mais importantes e mais citados, os quais 
foram utilizados para fazer uma proposta estadual (COORDENADOR B). 

 O relato do coordenador B, também não deixa clara a existência de uma 

estratégia ou um instrumento de avaliação de resultados para uma análise das 

implicações das ações de formação na prática pedagógica do professor. 

Nós não temos esse acompanhamento, deveria acontecer quando falei que acredito que a 
formação continuada ela está mais próxima do que seria realmente uma formação 
continuada em relação aos seus objetivos más não com relação a sistematização de  
resultados que era o que nós queríamos fazer. Esse ano nós começamos a fazer mas não 
conseguimos concluir. Hoje nós temos dois carros, graças a Deus, mas só que não há 
disponibilidade desses carros todos os dias para irmos à escola para que a gente vá fazer 
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uma avaliação. Como a gente poderia ser isso? se o professore está realmente orientando 
seus planejamentos pela proposta curricular. Então o que nos temos aqui uma pequena 
mostra mas não assim de formas sistematizada como gostaríamos. Então  não é que a 
gente considere que não deve ser dessa forma  é porque nós não conseguimos fazer dessa 
forma (COORDENADOR C). 

Percebemos nas fala três formas diferentes de realização de uma avaliação, 

uma considerando-a como um assessoramento, uma que se apresenta não de forma 

processual, mas realmente como ponto final de uma ação e a outra que se apresenta 

como elemento real de uma investigação. Dessa forma, ficam evidentes os aspectos que 

discutimos quanto ao objetivo do DEF, quando salientamos que não há uma definição 

clara quanto ao seu papel perante o desenvolvimento de uma área de conhecimento. 

Notamos que o departamento precisa de uma diretriz única, um viés de atuação, 

considerando que seu quadro profissional é representa uma única área: a Educação 

Física. 

Nas entrevistas ficou evidenciado que os critérios de acompanhamento e 

avaliação das ações não estavam bem definidos nas discussões; não era um elemento 

sistematizado no planejamento e no desenvolvimento das ações. Gostaria de salientar a 

fala da coordenadora C quando deixa claro que entende que o acompanhamento e a 

avaliação são fatores que deveriam integrar uma proposta de formação continuada, 

quando se reporta a formação continuada desenvolvida pelo DEF e diz que:  

 
[...] a formação continuada ela está mais próxima do que seria realmente 
uma formação continuada em relação aos seus objetivos más não com 
relação a sistematização de  resultados que era o que nós queríamos fazer 
[...]. 

 

A não sistematização, a falta de uma diretriz fica mais uma vez evidenciada na 

fala da coordenadora A, quando aborda sobre a falta de continuidade das ações, ou seja, 

de acordo com a coordenadora em 2006 quando deixou a coordenação havia uma ação 

em desenvolvimento que foi a elaboração de uma proposta estadual para a educação 

física e que de acorda com a coordenadora já estava sendo finalizada, inclusive 

publicada. Ao ouvirmos o coordenador B sucessor da coordenadora A, houve na sua 

gestão, também a elaboração de uma proposta estadual. Ele diz que: 

[...] em 2006 foi visualizado principalmente essa preocupação de oferecer ao 
professor de Educação Física o mínimo de subsídios [...] subsídios esses que 
seriam levantados pela própria experiência do professor, então todos os professores 
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que participaram levaram a sua contribuição dentro daquilo que melhor sabiam 
fazer, aonde a deficiência de um fosse suprida pela oportunidade do outro eles 
foram participantes ativos construtores de uma  proposta e de um material que foi 
que tornou-se um caderno de subsídios.(COORDENADOR B) 

Tendo como base a fala da coordenadora A e constatando nos arquivos do DEF 

um documento que foi publicado em todo o estado intitulado “Formação continuada: 

considerações e proposições curriculares para a educação física escolar” havia uma 

proposta pronta e foi elaborada juntamente com os professores, com um 

acompanhamento pedagógico e atendendo as necessidades de cada diretoria regional, 

acreditamos que cabia apenas a disseminação dessa ação nas escolas, ato realizado pela 

coordenadora C, e o desenvolvimento de um processo de acompanhamento e avaliação 

para se verificar o impacto dessa ação na prática pedagógica do professor e não a 

elaboração de novas propostas. 

 

García (1995) ressalta que em um programa de formação há um amplo e 

variado repertório de estratégias de: cursos, seminários permanentes, grupos de 

trabalho, formação em serviço, extensões, pós-graduações, etc. Esta diversidade de 

estratégias formativas requer que se vão dando passos para conhecer a sua eficácia, o 

seu impacto e a sua utilidade para os professores. O que não podemos é deixar um rico 

investimento para a qualidade de ensino e para qualificação profissional e humana sem 

dados que nos permitam retroalimentá-lo de forma eficiente 

 

Se a falta de continuidade não fosse um fator tão presente no DEF, talvez hoje 

o conjunto de professores da rede estadual e principalmente aqueles que participaram 

em 2003 da elaboração de uma proposta curricular para a sua área tivessem dados que 

retratassem a eficácia, o impacto e a utilização das referidas propostas. 

 

Dentro da visão de cada um acerca da existência ou não de uma política de 

formação continuada para professores de educação física, tentamos identificar o que os 

coordenadores julgavam como obstáculos para a implantação ou implementação desse 

processo.  

 

Para a implantação de uma política de formação continuada para os professores 

de Educação Física, a coordenadora A avalia que existe algumas dificuldades, como: 
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falta de entendimento de que a Educação Física não é um elemento pessoal “não é 

minha, não é sua”; falta de definição quanto à Educação Física ser esporte ou ser um 

componente curricular; cada gestor que assume o DEF quer implantar sua própria 

concepção de Educação Física. Lamenta essa situação dizendo: 

O que a gente precisa hoje é de uma política que não fosse minha, mas uma 
política de valorização da Educação física na escola. As diretrizes do governo é a 
própria LDB, o que precisamos mesmo é uma política de gestão de visão de 
conhecimento. Durante nossa gestão nós deixamos muito claro para os professores 
o que era o esporte e o que era componente curricular. Nessa gestão atual o que 
estamos vendo é a questão do esporte mesmo. [...] vejo que ainda estão 
acontecendo os cursos, os encontros, mas a gente não vê a tentativa de implantar 
uma Educação Física significativa. Mas é preciso saber se o professore está 
satisfeito, se ele estiver tudo bem (COORDENADORA A). 

O coordenador B destacou como dificuldades a forma de comunicação entre o 

DEF e o seu corpo de professores e explica: 

O contato com o professor é via oficio, via telefonema, via email, mas esse contato 
é enviado para os diretores das escolas. Quem recebe normalmente são pessoas da 
equipe diretiva, secretários, coordenadores e muitas vezes, posso dizer na maioria 
das vezes terminam segurando essa informação, quando o professor vem receber 
essa informação já se perdeu alguns prazos, já se perdeu objetivo. Seria muito 
importante que houvesse alguma oportunidade para que todo professor de 
Educação Física tivesse alguma participação, ou seja, fosse pelo menos 
bimestralmente ao departamento seja para levar o material que ele trabalhou, ou 
seja, seus diários, leva ao departamento e o departamento avalia e devolve. De 
maneira que ele  tivesse todo o um processo de acompanhamento dos conteúdos 
que estão  sendo ministrados [...]  (COORDENADOR B). 

Para o desenvolvimento das ações de formação continuada para os professores 

de Educação Física, a coordenadora C apontou algumas dificuldades como: 

Falta de recursos não só humanos mas na questão de estrutura física mesmo, não 
temos uma sala  que pudéssemos arquivar de forma correta os dados que 
coletamos, para reunir e receber os professores e falta de transporte. Com pessoal 
e com transporte conseguiríamos fazer um trabalho mais sistematizado 
(COORDENADORA C). 

Salienta que para o Departamento traçar uma política de formação para os 

professores de Educação Física fica complicado, pela sua especificidade e pelo que 

ainda é muito questionado no âmbito da Secretaria sobre a sua existência. 

Não poderíamos dizer que o que  fazemos é uma política pública até pela sua 
especificidade. A Secretaria tem essa pretensão de ampliar os seus programas e o 
que podemos fazer é integrar esses programas. Mas não programas específicos 
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para a Educação Física, acho que seria complicado e complica mais ainda a 
situação do Departamento que já é bastante questionada por todos por que não 
existe o Departamento de Matemática, de Historia. Todas as reuniões que eu vou, 
já começo explicando a necessidade desse Departamento; por exemplo, quando 
você vai falar de jogos escolares você deixar esses jogos na mão de pessoas que 
não tenham uma visão pedagógica, que não tenha um trato com a escola, que não 
estão ou nunca estiveram no chão da escola?[...] é a importância que tem o 
Departamento de Educação Física de ter pessoas com essa visão no trato com 
esses eventos por senão vão ser eventos apenas competitivos. Olha, intenção temos 
bastante! (COORDENADORA C). 

 
O que podemos observar é que as dificuldades relatadas são de ordem político 

administrativa. Pelas dificuldades apresentadas ressaltamos que há a necessidade de um 

documento institucional que normatiza determinações quanto ao papel, a finalidade, a 

abrangência e o funcionamento do Departamento de Educação Física, somente com 

essas determinações será possível se estabelecer uma estrutura e um direcionamento 

condizente as suas necessidades de atuação e definição de uma política gerencial para a 

Educação Física da rede estadual de ensino. 

 

A falta de estabelecimento de diretrizes para o DEF pode estar sendo 

ocasionada por um fator que nos foi revelado durante a pesquisa. Quando buscamos o 

decreto governamental que instituiu o Departamento nos deparamos com uma realidade 

que pode responder a várias indagações a respeito da existência do DEF e da falta de 

uma definição de uma política de formação no âmbito do DEF. O DEF ainda não é 

regulamentado na estrutura oficial de governo, ou seja, ainda não há um decreto 

governamental legitimando a criação desse departamento na estrutura da Secretaria de 

Estado da Educação. Por isso, não consta em nossos anexos documento com tal teor.  

 

Esse fato é de conhecimento de todos que fazem o DEF e uma das 

coordenadoras relata esse fato no inicio do seu depoimento quando nos foi esclarecer o 

que era o DEF esclarece:  

 

O DEF é o Departamento de Educação Física ligado a Secretaria, apesar 
de estar de uma maneira informal, estamos fazendo uma reestruturação e 
fazendo uma leitura histórica havia um outro departamento[...]” . 
(COORDENADORA C). 
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Acreditamos que não tendo um documento instituinte, onde legalmente 

estariam estabelecidas as suas diretrizes, o Departamento de Educação Física do Estado, 

realmente fica vulnerável às diretrizes traçadas pelos seus gestores. Fato que ficou 

evidenciado nas entrevistas realizadas e que é também um elemento que inviabiliza o 

estabelecimento de uma política; o que há são ações isoladas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O propósito deste trabalho foi verificar em que medida as ações do 

Departamento de Educação Física da Secretaria de Estado da Educação se constituía em 

uma política de formação continuada para professores de Educação Física, bem como 

identificar elementos que caracterizassem uma política de formação analisando as 

concepções que norteiavam as ações dessa formação. 

 

Em primeiro plano, procuramos analisar os documentos que registravam dados 

acerca das capacitações oferecidas pelo DEF/SEED, caracterizados como relatórios e 

em um segundo momento decidimos ouvir os coordenadores das ações de capacitação, 

quais eram profissionais de Educação Física lotados do DEF/SEED a fim de pensar, 

elaborar e desenvolver ações que visassem o bom desenvolvimento da área em âmbito 

da Secretaria da Educação. 

 

 Durante a pesquisa foi possível perceber que o Departamento de Educação 

Física da Secretaria de Estado da Educação – DEF vem desenvolvendo ações voltadas 

para a formação continuada. O que ressaltamos como um trabalho importante para a 

qualidade da prática pedagógica do professor, implicando no seu cotidiano profissional. 

 

 A formação continuada pode possibilitar aos professores uma autonomia 

pedagógica que viabilize a reelaboração de conhecimentos e aplicação desses no seu 

cotidiano profissional e pessoal. Pois como foi visto em estudos como os de (Nóvoa, 

1992), Candau (2001), Pimenta (1999) dentre outros retratados nessa pesquisa, a 

identidade profissional esta relacionada a identidade pessoal. A formação continuada é 

uma auto formação e é um investimento pessoal.  

 

 Nesse sentido a formação continuada quando assumida pelos organismos oficiais 

e centros de formação como uma política pública, que tenha uma sistematização e 

garantia de um processo de continuidade, pode proporcionar reflexos na prática 

pedagógica do professor e possibilitar que este se identifique cotidianamente com a sua 

profissão.  
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 A formação continuada não pode ser pensada, nem assumida por organismos 

governamentais  apenas como ações ela representa um elemento que trás consigo toda 

uma demanda de atendimento a um conjunto de Leis e Normativas oficiais como a LDB 

9394/96 e às  Diretrizes Curriculares para os cursos de formação de professores da 

educação básica (2001,2002) os quais enfatizam a melhoria da qualificação profissional 

por meio de conhecimentos, competências e habilidades essenciais para atender as 

necessidades da sociedade. 

Analisando as ações de formação continuada do departamento de Educação 

Física da Secretaria de Estado da Educação percebemos que algumas possuem 

elementos que configuram uma formação continuada por serem ações que: foram 

concebidas a partir da realidade do professor, consideraram os conhecimentos do 

professor, buscaram dar subsídios teóricos e práticos a prática do professor. Mas não se 

evidencia como uma política pública, por não haver uma articulação direta com a 

política de governo da Secretaria da Educação e como vimos em Da Costa (2006), política 

pública caracteriza-se como “um conjunto de ações ou normas de iniciativa governamental, visando a 

determinados objetivos”. 

Os dados encontrados durante a pesquisa nos mostraram que as ações de 

formação continuada para professores de Educação Física da rede estadual eram ações 

pensadas em âmbito departamental. Entendemos que um Departamento represente a sua 

instituição de jurisdição, mas o fato é que as ações não integravam de forma legal as 

diretrizes da Secretaria de Estado da Educação. 

Uma das justificativas para essa falta de articulação, atribuímos ao fato de que 

o Departamento de Educação Física/ SEED, implantado no ano de 2003 não integra 

legalmente a estrutura da Secretaria, ou seja, não há um decreto governamental 

instituindo o Departamento.  

  Consideramos que para uma efetivação enquanto política pública se faz 

necessário uma sistematização de ações e que envolva relações intra e inter 

organizações e que seja estabelecida no âmbito governamental.  De acordo com os 

dados coletados, percebemos que ainda falta uma definição do papel da Educação Física 

em âmbito de Secretaria de Governo. Essa definição é estabelecida por cada gestor que 

assume a direção do órgão, o que gera divergências na determinação de uma política 
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para a área. Se o órgão representa uma categoria profissional de uma Secretaria de 

Governo, então política não pode ser entendida com ato ou modo de agir de uma pessoa, 

deve representar a direção, organização de Estado. 

Sem um levantamento de demandas e um sistema de acompanhamento e 

avaliação, não se traça uma política. A estrutura atual do DEF/SEED que nos foi não 

possibilita a condição de se fazer um diagnóstico da realidade de quem vai ser 

beneficiado por suas ações, nem dá a condição de mensurar e apresentar resultados que 

indiquem avanços na qualidade do serviço atendido, pois a qualidade é uma condição 

social e essa condição não advém com especificidades de ações e sim por um conjunto 

de ações.  

Fica evidenciado que as ações de formação continuada do DEF precisam ser 

pensadas de forma que representem a intenção de estado, precisam ser pensadas e 

desenvolvidas como uma política pública de Governo no âmbito da Secretaria da 

Educação. Verificamos que as ações de formação do DEF e à própria Educação física 

são definidas a guisa de cada gestor que assume a direção do órgão. E para isso se faz 

necessário providencias no sentido de reconhecer legalmente o Departamento como 

órgão governamental ou repensar as suas finalidade e jurisdição. 

Analisando as concepções de formação continuada, verificamos que as 

concepções das capacitações presentes nos projetos analisados confrontadas com a 

realização dessas capacitações nos mostraram que não há uma diretriz que estabeleça o 

que venha a ser uma formação continuada para a condução dos cursos ofertados.  

A falta de uma concepção de formação continuada para um órgão que se 

propõe a realizar ações desse tipo de formação para professores afigura-se como uma 

falta de entendimento e uma não consideração à relação entre o saber científico e a 

prática pedagógica do professor. 

Finalizando, esperamos que as discussões aqui apresentadas possam contribuir 

para futuras pesquisas sobre temas que possam aprofundar estudos sobre: A legalidade 

institucional do Departamento de Educação Física; As mudanças provocadas na área, a 

partir da implantação do Departamento de Educação Física da SEED; Influência dos 

cursos de formação continuada na prática pedagógica dos professores, dentre outros.  
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Com a realização desta pesquisa não pretendemos assumir verdades absolutas, 

mas fomentar reflexões e discussões acerca das questões aqui levantadas, pautando-se 

nas convicções do que se pretende para o campo da formação continuada de professores 

de Educação Física. 

Com base nessas convicções, é que sugerimos a definição de uma política de 

formação continuada para professores de educação física tendo como diretriz o Plano 

Estadual de Educação e que esta política atenda a necessidade real da área, da escola e 

do professor. 
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