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RESUMO 

 

O presente estudo buscou desvelar e analisar a construção dos saberes docentes na práxis 

educativa de professores de Educação Física em intervenção numa Política Pública de Saúde 

(Programa Academia da Cidade), no município do Recife. Tomamos como categorias centrais 

a práxis educativa, a partir de uma realidade dinâmica e complexa; o diálogo e os saberes 

docentes, compreendendo o saber docente como social, plural e temporal, analisado à luz dos 

estudos de Tardif (2002), Gauthier et Al (1998); Melo (2000); França, (2003); Pimenta 

(2002); Pires (2000); Lucena, (2002); e Francisco (2006). Utilizamos a pesquisa de base 

qualitativa, a partir da abordagem da Etnometodologia e suas categorias centrais: 

prática/realização, indicialidade, reflexividade, accountability e noção de membro, por ter 

sido a que mais apresentou subsídios para tratarmos nossos objetivos de investigação. Foi 

utilizado o questionário para seleção dos sujeitos, a entrevista narrativa como forma de maior 

aproximação à realidade e a análise temática de conteúdo para tratamento dos dados. A 

pesquisa desvelou que havia dificuldade do coletivo em si identificar como professores 

construtores e sistematizadores de saberes, a partir da reflexão do cotidiano de sua práxis 

educativa, dificuldade de teorizar sua própria prática; que os denominados atores-educadores 

mobilizam e utilizam saberes de várias fontes; que a relação com o tempo lhes deu mais 

segurança e domínio de grupo; que a categoria diálogo foi fundamental na construção de 

saberes; ficou evidenciado que princípios como o da organização, da sensibilidade, da 

adaptação e da escuta foram fundamentais para a construção de saberes pelos atores-

educadores e que desta dinâmica emergiu um saber que é necessário para estabelecer um 

diálogo entre os atores-educadores e os atores sociais. Este saber surgiu da necessidade de 

uma habilidade para articular, intermediar, direcionar, e ou gerenciar a equipe multidisciplinar 

no e do Pólo, nas ações rotineiras e transversais, junto aos demais profissionais do Programa, 

aos gestores e profissionais da saúde, lideranças comunitárias, associações e fóruns do 

controle social, o qual denominamos de saber da articulação. Desta forma, a práxis educativa 

se fez presente a partir do momento em que os atores-educadores reinventaram a si e ao seu 

contexto, transformando-se e transformando o mundo. 

 

Palavras chaves: Práxis Educativa, Diálogo e Saberes Docentes. 

 



Abstract 

 

The present study aimed at revealing and analysing the construction of teaching knowledge in 

the educational practice of Physical Education teachers in a Health Public Policy intervention 

(Programa Academia da Cidade), in the City of Recife. It was taken as central categories the 

educational practice, from a complex and dynamic reality, dialogues and teaching knowledge, 

understanding the teaching knowledge as social, plural and temporal, analysing them by the 

light of Tardif (2002), Gauthier et Al (1998); Melo (2000); França, (2003); Pimenta (2002); 

Pires (2000); Lucena, (2002); and Francisco (2006). It was used the qualitative basis research 

method, from the etnomethodolgy approach and its central categories: practice/realization, 

reflection, accountability and the notion of member, due to the fact it was the one that 

presented more subsides for treating the objectives of investigation. It was used a 

questionnaire for subject selection, a narrative interview as a way of higher proximity and the 

thematic analisys of contents for data treatment. The research showed that there were 

difficulties of the group in identifying themselves as teachers-builders and knowledge 

sistematizers, from the reflection of their educational everyday practice, difficulties in 

theorizing their own practice; that the so-called actors-educators mobilize and use knowledge 

from several sources; that the relation with the time gave them more confidence and group 

domain; that the dialogue category was fundamental in the construction of knowledge; it was 

evidenced that principles such as organization, sensitiveness, adaptation and listening were 

fundamental for the knowledge construction by the actors-educators and social actors. This 

knowledge appeared from the necessity of a skill to articulate, intervene, direct, and/or 

manage the multidsciplinary team at and from the Pólo, in the routine and transversal actions, 

together with the other professionals of the Program, including managers and health 

professionals, community leaderships, associations and foruns of social control, which is 

hence denominated the knowledge of articulation. Thus, the educational practice was present 

from the moment in which the actors-educators reinvented themselves and their context, being 

transformed and transforming the world. 

 

Key-words: Educational Practice; Dialogue and Teaching Knowledge. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente estudo está inserido no Núcleo de Formação de Professores e Prática 

Pedagógica do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Seu objetivo 

foi desvelar e analisar a construção dos saberes docentes na prática pedagógica de professores 

de Educação Física em intervenção numa Política Pública de Saúde no município do Recife 

(Programa Academia da Cidade), analisando as repercussões desses saberes na construção de 

uma práxis educativa. 

Iniciamos nossa caminhada apresentando nossas inquietações a respeito da construção 

de saberes, em seguida, desenvolvemos o arcabouço teórico para análise de nossa 

problemática, organizado à luz de discussões sobre as categorias analíticas, práxis educativa, a 

partir de uma realidade dinâmica e complexa, travando uma discussão sobre a importância do 

professor reflexivo como condição necessária para a tomada de consciência na construção de 

saberes; o diálogo como elemento fundante da construção de saberes, estando o educador 

numa postura permanente de educador-educando; e saberes docentes compreendidos como 

um saber social, plural e temporal. 

Os passos seguintes nos levaram a abordagem metodológica e a caracterização do 

contexto do estudo. Nossa opção pela abordagem de pesquisa qualitativa, a partir das 

discussões teóricas da Etnometodologia e suas categorias centrais: prática/realização, 

indicialidade, reflexividade, accountability e noção de membro, deu-se por compreendermos 

que a pesquisa de base qualitativa foi a que mais apresentou subsídios para tratarmos nossos 

objetivos de investigação. Utilizamos o questionário para seleção dos sujeitos, a entrevista 



narrativa como forma de maior aproximação da realidade e a análise temática de conteúdo 

para tratamento dos dados. 

Caminhando mais a frente apresentamos nossa chegada ao lócus do estudo e a acolhida 

por parte dos então denominados atores-educadores, caracterizando seu contexto de atuação 

educativa através da análise do Projeto do Programa Academia da Cidade – PAC, à luz das 

nossas categorias analíticas, práxis educativa, diálogo e saberes docentes e elaborando um 

perfil dos educadores do PAC e dos atores-educadores participantes da pesquisa. 

No percurso seguinte, analisamos as narrativas dos atores-educadores organizando-as a 

partir da análise temática de conteúdo, constatando fontes de mobilização e utilização dos 

saberes dos mesmos; a relação com o tempo, o qual ao longo da carreira lhes deu mais 

segurança e domínio de grupo; a categoria diálogo como fundamental na construção de 

saberes, mas que nesta dinâmica da realidade complexa e contraditória, mesmo acreditando na 

proposta do Programa, aspectos como infra-estrutura, vínculos trabalhistas precários e uma 

maior dialogicidade entre as hierarquias do PAC apresentaram-se como dificuldades para este 

coletivo. 

Para tanto, princípios como o da organização, da sensibilidade, da adaptação e da escuta 

foram fundamentais para a construção de saberes pelos atores-educadores. Desta dinâmica 

emergiu um saber que é necessário para estabelecer um diálogo entre os atores-educadores e 

os atores sociais. Este saber surgiu da necessidade de uma habilidade para articular, 

intermediar, direcionar, e ou gerenciar a equipe multidisciplinar no e do Pólo, nas ações 

rotineiras e transversais, junto aos demais profissionais do Programa, aos gestores e 

profissionais da saúde, lideranças comunitárias, associações e fóruns do controle social, o qual 

denominamos de saber da articulação. 

Neste contexto, chegamos à conclusão que a práxis, como uma atividade histórica, 

social, livre e criativa, através da qual o ser humano modifica a si próprio e ao mundo, que 



transforma objetivamente o mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade 

humana,, resultando em uma nova realidade, subjetividades e novas conjunturas sociais, 

adequadas a finalidades, que transformam o mundo, natural e humano, pôde ser desvelada 

através deste estudo, uma vez que os atores do processo não só tiveram, ao longo do tempo, 

de se reinventar, como, também, participaram da reinvenção de uma determinada Política 

Pública de Saúde no município do Recife, reconstruindo seus saberes e a própria realidade 

objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Zero... 

NOSSOS PRIMEIROS PASSOS 

 



O que nos estimulou a dar os primeiros passos desta caminhada 

 

 

Esta pesquisa nasceu a partir da curiosidade gerada por nossas inquietações, 

provocadas pelo fato de percebermos que os professores de Educação Física, atuantes no 

Programa Academia da Cidade -PAC1, não se identificavam como construtores de saberes na 

realização de sua prática pedagógica. Isso era percebido nas observações e diálogos in lócus, 

durante as caminhadas realizadas nas supervisões pedagógicas nos vários Pólos2 de atuação 

do PAC, localizados em diferentes bairros3 da cidade do Recife. Pouco a pouco, se 

apresentaram questões que apontavam para elaboração de uma problemática centrada na 

construção de saberes pelos professores atuantes neste programa, numa necessidade de maior 

aprofundamento, de forma sistemática e consciente, de uma reflexão mais densa sobre o tema, 

ou seja, partindo de uma curiosidade espontânea para uma curiosidade epistemológica, como 

nos ensina Freire (1996).  

                                                 
1 O Programa Academia da Cidade - PAC, lócus deste estudo, será detalhadamente apresentado no capítulo 
referente à metodologia investigativa, porém, adiantamos que a Política de Saúde do Município do Recife é 
pautada nos princípios básicos do SUS – a Universalidade, a Eqüidade e a Integralidade. O Programa Academia 
da Cidade – PAC, subordina-se a tais princípios, sendo, até abril de 2006, composto por uma equipe 
multiprofissional (professores de Educação Física – nas funções de supervisão, avaliador físico e orientador da 
prática de atividade física, nutricionistas, médicos e estagiários das respectivas áreas), atuando em praças e 
parques da cidade, os denominados Pólos, nos horários da manhã e da noite, oferecendo ao público recifense 
“avaliação médica, nutricional e física-funcional; prescrição e orientação de caminhada-corrida; aulas de 
ginástica; palestras; debates e seminários sobre temas relacionados à promoção da saúde e qualidade de vida” 
(PCR/SS/PAC, 2004). O primeiro Pólo foi implantado em fevereiro de 2002, no momento em que a cidade do 
Recife era gerida por um Governo de Esquerda, que na Gestão 2001-2004, teve como Prefeito da Cidade João 
Paulo Lima e Silva do Partido dos Trabalhadores – PT, como Vice-Prefeito Luciano Siqueira, do Partido 
Comunista do Brasil – PCdoB; sob a responsabilidade do então Secretário de Saúde do Município do Recife, 
Humberto Sérgio Costa Lima, também do Partido dos Trabalhadores. 
2 Segundo o Projeto do Programa Academia da Cidade, os Pólos constituem-se em locais públicos e são 
denominados de acordo com sua localização (nome do bairro ou do local específico), funcionando todos os dias 
da semana em dois horários: 05:30 as 08:30 e das 17:30 as 20:30 horas. Como infra-estrutura central apresentam 
um quiosque ou núcleo de apoio com espaço para realização das avaliações física e médica, da orientação 
nutricional e guarda de material; pista de corrida/caminhada devidamente demarcada; em alguns locais, pista 
com obstáculos; equipamentos específicos como escada com corrimão, rampas, barras paralelas e quadro sueco 
(para futura atuação dos profissionais de fisioterapia trabalharem atividades relativas a cinesioterapia); estruturas 
especialmente instaladas para a realização das atividades de ginástica (pranchas, barras, bancos, entre outros) que 
são potencializadas com o uso de material extra na realização dos exercícios. Cf. fotos de alguns Pólos nos 
anexos 1 e 2. 
3 No momento da pesquisa de campo encontramos o Programa Academia da Cidade atuando nos bairros do 
Hipódromo, da Jaqueira, Casa Amarela, Beira Rio, Avenida do Forte, Engenho do Meio, Jardim São Paulo, Boa 
Viagem e Lagoa do Araçá. 



Isto porque, por vezes, as falas de diversos professores do Programa evidenciavam 

concepções acerca da atuação da Educação Física como uma área do saber que assegura uma 

intervenção mecanicista, que leva em conta o fazer por fazer, fato este oriundo da história 

desta área em nossa sociedade. No entanto, em outras circunstâncias, a dinâmica de ação dos 

professores, que se apresentavam em um espaço político e pedagógico com novas intenções e 

intervenções, trazia elementos que buscavam e apontavam em sentido contrário à visão 

dicotomizada corpo-mente predominante na Educação Física. Percebíamos que se 

apresentavam avanços teórico-metodológicos quanto à prática pedagógica destes professores. 

Assim, durante um determinado período de nossa atuação profissional, ao iniciarmos 

um processo de organização de um espaço de educação continuada destes professores, 

percebíamos as dificuldades da maioria dos componentes do grupo, em se identificarem como 

professores sistematizadores e construtores de saberes, a partir da reflexão do cotidiano de sua 

prática pedagógica, de suas ações, e da dificuldade de teorizar sobre sua própria prática. 

Durante um certo período das ações de Educação Física no PAC predominava a idéia 

de que a função dos professores seria apenas de instrutores, reprodutores, não se 

reconhecendo e não se identificando avanços na forma do trato com o conhecimento, nas 

relações de poder e nas formas de comunicação e linguagem, fatos estes que nos inquietavam 

e nos faziam refletir que naquele contexto ocorria de fato a construção de saberes docentes, 

havendo uma dinâmica de ação-reflexão-ação para suas intervenções, nas formações em 

serviço, o que, do nosso ponto de vista, provocava uma postura mais consciente, com 

participação coletiva na construção da proposta do Programa e conseqüentemente nas ações 

dos professores participantes do processo. Tais evidências nos faziam crer que os professores 

eram sim construtores de saberes, mesmo que não se identificassem ou em alguns momentos 

se encontrassem numa fase de transição, como diz Cunha (1998), quando em seus estudos 



encontra professores em busca de rupturas com o paradigma tradicional de ensino e a procura 

de novas alternativas de aprendizagem. 

Naquele momento, o Programa estava dando seus primeiros passos dentro de uma 

proposta específica de gestão pública de saúde, que visava à inversão de prioridades, 

priorizando as camadas sociais mais populares, e que a partir do Plano Municipal de Saúde 

decidiu pela ampliação da Atenção Básica, na tentativa de promover e concretizar os 

princípios da promoção e prevenção à saúde, valorizando também a participação popular nas 

decisões. 

No PAC, os professores assumiam diversas funções, a de supervisor, de avaliador da 

aptidão física e de orientador da prática de atividade física, atuando juntamente com 

profissionais de Nutrição, Medicina e acadêmicos de cada uma destas áreas, nos diversos 

Pólos, sempre a serviço e com a participação da população. 

Assim, o professor de Educação Física passou a contar com mais essa possibilidade de 

intervenção profissional, que se apresentava como mais um espaço da área, no mundo do 

trabalho. Espaço este que também trava diálogos com a Educação Popular e a Educação 

Popular em Saúde, no intuito de concretizar a construção de ações coletivas. 

Compreendemos, como Sherer (2005), que a Educação Física caracteriza-se por ser 

um campo acadêmico-profissional multidisciplinar ligado a diferentes áreas do conhecimento, 

construído, historicamente, próximo à área da saúde, a qual representa a sustentação teórica 

mais consolidada para a inclusão da mesma nos diferentes segmentos sociais. Quanto ao 

professor de Educação Física, este era reconhecido socialmente por intervir em escolas, 

clubes e praças públicas. Atualmente encontramos sua participação em academias, salas 

personalizadas, hotéis, hospitais, empresas, etc., o que demonstra uma alteração do mundo do 

trabalho deste profissional através de influências diversas. Sherer (2005) tece críticas a 

respeito deste crescimento do mercado de trabalho, indo além do espaço escolarizado e que, 



de seu ponto de vista, aborda três outras vertentes: a do alto rendimento, a da saúde e a do 

lazer, porém com vistas à exploração comercial, pautadas no sistema capitalista. Não nos 

adentrando nesta discussão de forma mais profunda identificamos o espaço do Programa 

Academia da Cidade, dentro da Política Pública de Saúde do Município do Recife, a partir de 

uma gestão de princípios democráticos e participativos, como um avanço e uma conquista 

social da área, no campo da promoção e prevenção à saúde. 

Deste contexto brotam, nascem, criam-se, constroem-se novas aprendizagens para este 

tipo de trabalho. Percebíamos que esta demanda por vezes deixava os professores inquietos, 

uma vez que atuar coletivamente é uma prática que tem sido pouco trabalhada na formação 

inicial dos mesmos. O mais comum é o professor assumir uma turma, ou várias turmas 

solitariamente, organizando desde os objetivos até a maneira de avaliar determinada 

organização do ato educativo, isso ocorre bastante, na área da Educação Física, no campo 

escolar4, e, também, na área não-escolar5. Claro que o professor tem sim seu momento 

individual, mas neste espaço específico, a demanda de trabalho coletivo, a começar da 

formação das equipes multiprofissionais nos pólos, se fez mais presente. Novas ações, 

linguagens, desafios foram apresentados ao grupo que por vezes não se percebia construindo 

novos saberes. 

Passamos a nos perguntar o porquê destas dificuldades, questionando como era 

possível o profissional dar conta de todas estas solicitações e não se identificar como 

construtor de saberes. Sua formação inicial ajudava para isto? De que maneira? Normalmente 

se acredita que existem receitas prontas de como dar aulas, por exemplo, treinar equipes (de 

futebol, basquete, vôlei) para competir ou para apreciação estética, como nas danças e em 

várias modalidades de ginástica. Então, como se sentir capaz de refletir mais profundamente, 

                                                 
4 Na Educação formal, escolarizada, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, a Educação Física é 
tida como disciplina curricular. 
5 A área não-escolar da Educação Física atende a instâncias como clubes, escolinhas de esporte, projetos 
comunitários, políticas públicas, clínicas de estética e saúde, entre outros. 



coletivamente e de maneira mais criativa? Como identificar sua atuação para além do olhar 

seus alunos apenas como um amontoado de músculos? Como valorizar o estar aberto para 

dizer: eu só sei até aqui, de agora em diante preciso estudar mais, discutir mais, orientar mais? 

Como compreender que, mesmo não estando em um espaço escolarizado, ele também 

constrói saberes? Por que, às vezes, a não compreensão de que naquele espaço também ocorre 

uma intervenção pedagógica? Como identificar, reconhecer suas ações como construtora de 

novos saberes a partir da ação-reflexão de suas intervenções? 

Analisando as inquietações acima como frutos de uma formação inicial tradicional, a 

partir de um paradigma que privilegia a fragmentação, o individualismo, a memorização e a 

centralização, que findam por criar visões e práticas pedagógicas tradicionais (CUNHA, 

1998)6, podemos encontrar uma justificativa do porquê os professores se identificarem como 

meros reprodutores dos conhecimentos construídos dentro dos muros das universidades, sem 

relação com o contexto sócio-cultural e seus conflitos, de onde foram e são gerados os 

conhecimentos e saberes, mesmo que suas ações impliquem avanços.  

Esta forma de tratar o conhecimento causa um hiato na relação teoria-prática, na 

concepção de conhecimento, na importância de uma inserção no plano político-social mais 

amplo, na relevância de um trabalho que busque a interdisciplinaridade, desvalorizando a 

própria atuação profissional do professor, causando neste o sentimento de estranheza e a 

dificuldade de refletir sobre sua prática, uma vez que a ação pedagógica, estando ou não em 

um espaço de educação escolarizada, é um ato político e construtor de saberes e não uma 

mera aplicação de conhecimentos. 

Partindo do pressuposto de que para Brandão (2004, p. 26) 

 

                                                 
6 As categorias apontadas por Cunha (1998) são: a relação professor-aluno; a relação teoria-prática; a relação 
ensino-pesquisa; a organização do trabalho em sala de aula; a concepção de conhecimento; as formas de 
avaliação; a inserção no plano político-social mais amplo e a interdisciplinaridade. Em nosso estudo, as 
categorias da relação professor-aluno, relação teoria-prática, inserção no plano político-social mais amplo e a 
interdisciplinaridade contribuem com nossas análises. 



[...] a educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e 
controle da aventura de ensinar-e-aprender. O ensino formal é o momento em 
que a educação se sujeita à pedagogia (a teoria da educação), cria situações 
próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras 
e tempos, e constitui executores especializados. 

 

Entendemos, então, que todo espaço em que há um ator a repassar seus 

conhecimentos, saberes, a alguém que não conhece, configura-se como espaço educativo. 

Segundo Saviani (2004, p. 47) 

 

[...] a educação enquanto fenômeno se apresenta como uma comunicação 
entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana, numa situação 
histórica determinada. ... sua finalidade, é o próprio homem, quer dizer, a sua 
promoção. 

 

À pedagogia cabe, portanto, o estudo das manifestações científicas relacionadas 

diretamente a atividade educacional, que visa promover o homem tornando-o “cada vez mais 

capaz de conhecer os elementos de sua situação a fim de poder intervir nela, transformando-a 

no sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens”7. 

Outra autora, Francisco (2006, p. 34), afirma “ser a Pedagogia o espaço dialético para 

a compreensão e a operacionalização das articulações entre a teoria e a prática educativa”. 

No contexto de atuação dos professores de Educação Física, no PAC, denominamos 

esta intervenção de pedagógica, pois compreendemos que na atuação cotidiana destes 

professores, tanto nas equipes dos pólos como no atendimento a população usuária do 

Programa, os mesmos lidam com conhecimentos visando um determinado objetivo em prol da 

formação deste cidadão, para uma vida de qualidade, a partir da ampliação dos níveis de 

informações e conhecimentos sobre promoção e prevenção a saúde, e para alcançar estas 

finalidades organizam relações, estratégias para a socialização dos conhecimentos em 

                                                 
7 Ibid, p. 49. 



questão, construindo, a partir destas dinâmicas, novos saberes, específicos desta relação 

pedagógica, singulares, a partir deste contexto específico de trabalho. 

Apoiamo-nos em Veiga (1994, p. 16) para compreendermos que uma prática 

pedagógica é 

[...] uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, 
e inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma 
dimensão da prática social que pressupõe a relação teoria-prática [...] e [...] 
é essencialmente nosso dever, como educadores, a busca de condições 
necessárias à sua realização. 

 

Em nossa realidade percebíamos que o programa vivenciava determinada dinâmica, 

como no trato com o conhecimento nas equipes multiprofissionais, havia a proposição de se 

trabalhar com uma maior amplitude de conhecimentos, não se limitando apenas ao 

conhecimento da Educação Física e deste apenas nas orientações de práticas de exercícios; 

nas formas de relações de poder o processo de trabalho coletivo buscava o diálogo entre as 

diversas áreas e não o destaque para determinado saber como, por exemplo, nas reuniões 

pedagógicas por área, discutindo melhorias para o programa a partir de dados reais do mesmo, 

o que em nossa percepção configurava, conseqüentemente, uma alteração nas formas de 

comunicação e linguagem, seja com o coletivo de profissionais dos Pólos ou até mesmo entre 

os professores e os usuários. 

Tal prática foi fruto da mudança na visão de saúde que foi implementada pela gestão 

municipal, a qual decidiu priorizar as ações em busca do pleno atendimento da Atenção 

Básica, promovendo e valorizando as ações de promoção8 e prevenção em saúde, ampliando a 

                                                 
8 Segundo o Dicionário Crítico de Educação Física, o termo Promoção da Saúde pode vir a designar: uma 
concepção com ênfase na noção de tratamento e atenção, associado tradicionalmente à medicina ocidental; uma 
segunda concepção centrada na prevenção de doenças “entendida como a redução do risco de aparição de uma 
doença, lesão, incapacidade ou fenômeno não desejado. A divisão da prevenção em primária, secundária e 
terciária [...]” (DÉVIS e VELERT, 2005, p. 347), porém, continua a enfatizar a idéia tradicional de ausência de 
doença como também estratégias e intervenções comportamentais de promoção, assim como a idéia de saúde 
como responsabilidade também do indivíduo, associando-se a conceitos como ‘estilo de vida pessoal’. Um 
terceiro grupo apóia suas idéias em noções como ‘reforma social, ambiente e capacitação’; enfatizando-se fatores 
sociais, econômicos, políticos e ambientais na determinação do estado de saúde da população; “significa, entre 
outras coisas, criar ambientes saudáveis, elaborar políticas sociais de saúde, desenvolver habilidades pessoais, 



rede e a estrutura da Política de Saúde no Município, a partir da proposta da gestão de 

princípios democráticos e participativos. 

Caracterizamos o fato anterior como uma práxis social, pois, segundo Vazquez (1977, 

p. 200) a práxis social “[...] é a atividade de grupos ou classes sociais que leva a transformar a 

organização e a direção da sociedade, ou a realizar certas mudanças mediante a atividade do 

Estado. Essa forma de práxis é justamente a atividade política”. Com a nova conjuntura 

política do município do Recife, reconhecemos que houve avanços, no sentido de todo o 

cidadão recifense ter direito a uma ação da natureza do Programa Academia da Cidade, entre 

outros programas lançados na gestão, oferecidos e mantidos pelo poder público municipal. 

Nas discussões e pesquisas do campo educacional tem-se chegado à conclusão de que 

o saber dos professores é constituído de uma pluralidade de saberes – da formação 

profissional, disciplinares, curriculares, experienciais (TARDIF, 2002), da ação pedagógica 

(GAUTHIER, 1998), da experiência cultural (FRANÇA, 2003). Acreditamos que alterando-se 

as formas do trato com o conhecimento, das relações de poder estabelecidas entre os sujeitos e 

suas formas de comunicação e linguagens, estes saberes poderão estar consolidando uma 

práxis educativa. Segundo Francisco (2006, p. 31), uma prática educativa pode existir sem o 

fundamento da prática pedagógica, tornando-se espontaneísta, fragmentada e, em alguns 

momentos, até produtiva. Porém, “aquilo que transforma uma prática educativa em uma 

prática compromissada (práxis), intencional, relevante será o filtro e a ação dos saberes 

pedagógicos, transformados pedagogicamente em conhecimentos”. 

A intervenção docente, pouco valorizada e analisada muitas vezes apenas como 

reprodutora de conhecimentos, tem solicitado de diversos estudiosos (TARDIF, 2002; 

                                                                                                                                                         
comprometer-se com a redução das desigualdades sociais, fortalecer a participação comunitária e, também, 
oferecer serviços sanitários com uma orientação que supere a Medicina curativa.” (ASHTON; SEYMOUR, 1990 
apud DÉVIS e VELERT, 2005, p. 348), para estes a promoção da saúde é entendida como “o processo que 
proporciona às populações os meios necessários  para exercer um maior controle sobre sua própria saúde e assim 
poder melhorá-la” (LÓPEZ; ARANDA, 1994 apud DÉVIS e VELERT, 2005, p. 348). No campo da atividade 
física relacionada à saúde encontramos cinco perspectivas diferentes: a perspectiva mecanicista, a perspectiva 
orientada ao conhecimento, a perspectiva orientada as atitudes, a perspectiva crítica e a perspectiva ecológica. 



GAUTHIER, 1998; BORGES, 2005; FREIRE, 1996) esforços no sentido da valorização da 

prática pedagógica, da intervenção do professor, compreendendo que nestas dinâmicas se 

produzem saberes, que são construídos dialeticamente em sua prática diária e por ela 

validados, assim como mobilizam saberes oriundos de diversas fontes. 

Como identificávamos que os professores de Educação Física do PAC, mesmo sem ter 

a clareza do fato, construíam saberes com vistas à transformação de si, do outro e da 

comunidade a serviço, caracterizamos esta intervenção como práxis educativa e a partir deste 

contexto dinâmico, complexo e contraditório, nos questionamos: que saberes são construídos 

na práxis educativa de professores de Educação Física em intervenção numa Política Pública 

de Saúde – o Programa Academia da Cidade? 

Numa necessidade de maior aprofundamento, de forma sistemática e consciente, de 

uma reflexão mais densa sobre o tema, nosso objetivo configurou-se por desvelar e analisar 

que saberes são construídos na dinâmica da práxis educativa dos professores de Educação 

Física em intervenção no Programa Academia da Cidade. 

Este estudo recebe de vários estudiosos o reforço na necessidade de mais pesquisas. 

Autores como Borges (1998) destacam a necessidade dos professores de Educação Física, em 

sua formação, já iniciarem a articulação com o ensino relacionando a teoria, formação 

acadêmica, com a prática durante o curso, especificamente no campo escolar. Nós reforçamos 

tal fato ampliando para os diversos espaços de intervenção de nossa área, como os espaços 

não escolarizados, pois pensamos que a relação com a construção dos saberes e a atuação da 

Educação Física deve seguir o princípio de ser um espaço educativo, de relações com o 

conhecimento e o saber. 

Neste aspecto, Tardif (2002), também nos diz que existe a necessidade de se estudar 

mais sobre os diferentes saberes presentes na prática dos docentes, defendendo que este novo 

campo provocará um novo olhar na diversidade dos saberes existentes, estes reconhecidos, 



mas não amplamente valorizados, tornando-se conhecimento que alimenta a comunidade 

acadêmica, recebendo, portanto, uma nova valorização; compreendendo que os saberes e os 

conhecimentos não podem continuar como “estoques” nas universidades, pois os mesmos não 

são produzidos apenas nas instituições de formação profissional docente, sendo estes apenas 

alguns dos espaços sociais onde são construídos.  

Buscamos, com este olhar, revelar novos elementos na construção de saberes docentes 

no campo da Educação e da Educação Física, a partir do contexto do Programa Academia da 

Cidade. Nesta práxis educativa, aliada à intenção de contribuir com reflexões sobre mais um 

campo de intervenção da área da Educação Física no mundo do trabalho, para além dos muros 

das escolas, desejamos alimentar, conseqüentemente, análises tanto na formação inicial como 

na formação continuada como para os próprios professores, fato que provavelmente acarretará 

novos olhares sobre a área. Desta maneira, esperamos uma auto-reflexão dos professores para 

com sua práxis educativa e os serviços do Programa junto às comunidades. 

 

 

Nesta caminhada, muitos outros nos acompanharam! 

 

Para que pudéssemos avançar nesta caminhada epistêmica convidamos alguns autores 

para conosco conversar a respeito de nossas categorias analíticas, as quais se configuraram 

como a práxis educativa, o diálogo e os saberes docentes. 

Nossa preocupação em desvelar e analisar que saberes são construídos na dinâmica da 

práxis educativa dos professores de Educação Física em intervenção no Programa Academia 

da Cidade – O PAC, partiu da constatação de percebermos que os mesmos não se 

identificavam como construtores de saberes, apesar de empiricamente reconhecermos novas 

formas de comunicação e linguagem em prol de todos os saberes serem acolhidos e 



trabalhados a partir das possibilidades sócio-cognoscitivas dos sujeitos; de relações de poder 

com vistas à participação de todos e no trato com o conhecimento como uma junção de várias 

áreas organizadas de maneira relevantes para a atuação no referido Programa, mesmo 

compreendendo que este conhecimento apresenta-se na realidade de forma simultânea e que é 

provisório (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Quanto à dificuldade dos professores não se reconhecerem como construtores de 

saberes, recorrermos mais uma vez a Cunha (1998) no intuito de podermos mais 

profundamente esclarecer, ou encontrar pistas para tais posturas. 

Analisamos a partir de seus escritos, que aquela dificuldade, dos professores em 

identificar suas intervenções como uma intervenção pedagógica e construtora de saberes, 

poderia ser oriunda da dicotomia entre a teoria e a prática, da falta do trabalho coletivo, do 

trato com o conhecimento de forma compartimentalizada, alheio aos dados da realidade e suas 

problematizações, ao privilégio da memorização sobre a análise e a reflexão sobre a realidade, 

aliado ao ideal do professor como detentor do conhecimento e a idéia de neutralidade do saber 

científico, elementos que participam amplamente de nossa formação educacional formal. 

Apesar de tentativas de inovações, seja na formação básica ou superior, ainda se encontra 

presente nas mais diversas práticas e espaços educativos, muitas destas posturas, como por 

exemplo, no sentido de os centros acadêmicos construírem os conhecimentos e os professores 

simplesmente os reproduzirem. Causando, desta forma, estranheza para os docentes quando 

surgem novas demandas, como implementação de propostas mais avançadas, que se dirijam 

para uma perspectiva mais crítica e participativa na realidade, com dificuldade no pensar 

sobre e na prática. 

Especificamente, em nosso contexto de estudo, também, identificávamos momentos de 

conflitos e estranheza, junto à atuação com os pares, ou seja, com a equipe multiprofissional, 

como também junto aos estagiários do Programa, estes demandavam acompanhamentos 



específicos, principalmente, na relação teoria-prática, uma vez que estavam em formação, o 

que configuraremos, portanto, como um momento de transição de paradigmas (CUNHA, 

1998) dos professores. 

Identificar-se como construtor de saberes requer dos professores a reflexão sobre o que 

se realiza em sua prática pedagógica. Segundo Zeichner (1993, p. 16) o movimento sobre a 

prática reflexiva parte da premissa de que os professores são 

 

[...] profissionais que devem desempenhar um papel activo na formulação 
tanto dos propósitos e objectivos do seu trabalho [...] de que os professores 
também têm teorias que podem contribuir para uma base codificada de 
conhecimentos do ensino. 

 

Fato contrário à visão dos professores passivos, meros técnicos que se limitam a 

cumprir o que outros lhes ditam, lhes orientam. 

Para este autor, ainda persiste uma falta de respeito aos conhecimentos práticos dos 

bons professores, estes últimos não são escutados quando da definição de uma base de 

conhecimentos para o ato educativo. Acreditamos que no contexto do estudo esta conduta 

tenha sofrido mudanças. Deste fato resulta inclusive nosso interesse em, a partir dos 

professores do PAC, desvelar e analisar a construção de seus saberes, pois concordamos com 

Zeichner9 quando nos diz que compreender o professor como prático reflexivo é compreender 

 

[...] a riqueza da experiência que reside na prática dos bons professores. [...] 
que o processo e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão sobre a 
sua própria experiência e que o tipo de saber inteiramente tirado da 
experiência dos outros (mesmo dos outros professores) é, no melhor dos 
casos, pobre e, no pior, uma ilusão. 
 
 

Para o autor, esta é uma atitude de responsabilidade que apresenta várias 

conseqüências, referindo-se tanto a uma conseqüência pessoal, quanto aos efeitos do ensino 

                                                 
9 Ibid, p. 17. 



nos alunos, em nosso contexto de pesquisa, os usuários do serviço público; as conseqüências 

acadêmicas, ou os efeitos do ensino no desenvolvimento intelectual dos usuários e também 

dos acadêmicos, os estagiários do Programa, e as conseqüências sociais e políticas referentes 

aos efeitos do ensino na vida dos usuários, de sua comunidade, do próprio Sistema Único de 

Saúde, da intervenção do professor de Educação Física na sociedade e fora do ambiente 

escolar. 

Assim sendo, para Zeichner, professores reflexivos examinam sua intervenção tanto na 

ação, como sobre ela, estão continuamente a criar saberes, mesmo que estes não reconheçam 

que se utilizam de uma ou outra teoria, pois estão sempre a teorizar mesmo sem terem 

consciência, à medida em que são confrontados com os problemas cotidianos do ato 

educativo, criticando e desenvolvendo, sozinhos, ou no coletivo, suas teorias práticas na e 

sobre suas ações e suas condições sociais para as mesmas acontecerem.  

Ainda, sobre a discussão dos professores reflexivos, Alarcão (2004, p. 41) argumenta 

que esta noção “[...] baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que 

caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que 

lhe são exteriores [...]”, sendo central ao conceito de professor reflexivo a compreensão do 

profissional como capaz de, nos momentos de incertezas e imprevisões, atuar de maneira 

inteligente, flexível, situada e reativa. Esta noção finda por ajudar os professores a tomarem 

consciência da sua identidade profissional, o que os levará a permanentes descobertas sobre 

seus desempenhos com qualidade superior, desenvolvendo seu saber profissional. 

Defendendo que os professores não devam agir isoladamente, a autora sugere que a 

instituição deva também 

 

[...] ser organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e 
colectivas [...]10 Pois, [...] Se a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela 

                                                 
10 Ibid, p. 44. 



necessita de contextos que favoreçam o seu desenvolvimento, contextos de 
liberdade e responsabilidade.11 
 
  

Neste sentido, para Alarcão (2004) o diálogo assume um papel importantíssimo, um 

diálogo consigo, com os outros, incluindo-se quem antes contribuiu com o conhecimento e o 

diálogo com a própria situação, e, para que os resultados da reflexão sejam eficazes, faz-se 

necessário que esta seja sistemática em suas interrogações e que estruturem os saberes que 

dela resultam. 

 Ao falarmos em reflexão, as contribuições de Paulo Freire (1996, p. 77) sobre este 

tema são fundamentais. O autor parte do princípio de que o que nos leva ao ato da reflexão é a 

consciência de nossa inconclusão, a partir da nossa habilidade em apreender a substantividade 

de um objeto, assim “apreender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 

não se faz sem abertura ao risco e à abertura do espírito”. 

Para ele, a verdadeira reflexão crítica é originária e dialetiza-se no interior da práxis, a 

qual constitui o mundo humano, que, também, é práxis, pois “Na medida em que se apercebe 

como testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais responsável 

dessa história”. 12 

Desta maneira, Freire argumenta firmemente que pensar certo é pensar sobre a prática, 

pois 

 

A prática docente crítica, implicante, do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] Por isso é 
que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
de reflexão sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. [...] quanto mais me assumo 
como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo 
assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, [...]13 

 

                                                 
11 Ibid, p. 45. 
12 Idem, 1980b, p. 7. 
13 Idem, p. 43. 



O estar no mundo, em relação com este, portanto, implica em uma não neutralidade, 

ou seja, exige do professor uma posição política.  Estar no mundo, em relação, segundo 

Charlot (2000, p. 60) nos faz produzir saberes, uma vez que 

 

Adquirir saber permite assegurar-se um certo domínio do mundo no qual se 
vive, comunicar-se com outros seres e partilhar o mundo com eles, viver 
certas experiências e, assim, tornar-se maior, mais seguro de si, mais 
independente. 

 

No estabelecimento dessas relações, a idéia de saber tem implicações com a idéia de 

sujeito, e das ações deste sujeito, de relação de sujeito com ele mesmo e com os outros, pois 

não há sujeito de saber e saberes sem que haja uma relação com o mundo, sendo a relação 

com o mundo, igualmente, uma relação com uma determinada linguagem e determinado 

tempo (CHARLOT, 2000). 

Portanto, “O saber é construído em uma história coletiva, que é a da mente humana e 

das atividades do homem, e está submetido a processos coletivos de validação, capitalização e 

transmissão. Como tal, é produto de relações epistemológicas entre os homens.” 14 A relação 

com o saber, vista de forma mais ampla, advém de relações sociais, as quais são necessárias 

para construirmos saberes, assim como, para apoiá-los, pois, “um saber só continua válido 

enquanto a comunidade científica o reconhecer como tal, enquanto uma sociedade continuar 

considerando que se trata de um saber que tem valor e merece ser transmitido”. 15 

Professores que pensam sobre sua prática pedagógica e identificam sua relação com o 

mundo, é um fato que requer segundo Giroux (1997) que os mesmos sejam identificados 

como “praticantes reflexivos”, não vistos como técnicos especializados, administrando e 

implementando propostas, programas, sem que estes tenham participado do desenvolvimento 

destas e analisado-as criticamente, a partir de objetivos específicos, de seus contextos. Ou 

                                                 
14 Ibid, p. 63. 
15 Charlot, loc. cit 



seja, que os professores não sejam vistos como receptores passivos de um conhecimento 

profissional, participando pouco da determinação de seus conteúdos e da própria direção de 

seu programa de intervenção, sem refletirem sobre os princípios estruturantes de sua ação 

pedagógica. 

Ao olharmos os professores como intelectuais transformadores estamos garantindo 

que a atuação docente possa ter uma base teórica, contrastando com idéias puramente 

instrumentais; que esclareça condições ideológicas e práticas para que os mesmos sejam 

vistos como tal, ajudando conseqüentemente os professores no papel em que desempenham a 

produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e sociais através das pedagogias 

por eles utilizadas. 

Como toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento, segundo Giroux 

(1997 p. 161), podemos daí destacar “a essência do que significa encarar os professores como 

profissionais reflexivos”, fato que não visa à separação entre a conceitualização, o 

planejamento, a organização de um dado saber de seu processo de implementação e execução. 

Neste aspecto, tornar o pedagógico mais político, e o político mais pedagógico, é 

fundamental, pois o pedagógico também está envolvido em relações de poder e o político 

torna-se mais pedagógico no sentido de incorporar em determinadas propostas interesses 

políticos que tenham uma natureza emancipadora, problematizando o conhecimento, 

utilizando o diálogo crítico em prol de um mundo com mais qualidade para todos. Tratando os 

homens e as mulheres como sujeitos críticos a partir dos indivíduos e dos grupos em seus 

diversos ambientes culturais, tendo seus problemas, esperanças e sonhos como pontos de 

análises, e, sobretudo, acreditando que são capazes de produzir mudanças contrárias às 

injustiças sociais, econômicas e políticas. Assume o professor, desta forma, o papel de 

intelectual transformador. 



Milton Santos (1998) nos fala que a partir de um pensamento abrangente analítico, o 

papel do professor como intelectual deve ter como função o pensar, refletir, criticar, com base 

nas condições materiais históricas do homem, na sua vida real. É o que resiste com suas idéias 

e não pode deixar de pensar no futuro, nas novas gerações. Para Santos, ser professor é uma 

tarefa arriscada, nela se faz necessário criticar as situações e a nossa própria ação através da 

autocrítica, além de buscar construir sistemas explicativos das diversas situações através de 

uma abstração empírica, ou seja, generalizar a partir do que realmente existe, da reflexão 

sobre a prática, no intuito de interpretar o mundo para que no futuro não sejamos mais 

tratados como objetos, mas sim como homens. 

 

 

O professor reflexivo a caminho de uma práxis educativa 

 

Adentrando um pouco mais no campo de discussão sobre a atuação do professor, 

encontramos autores que vem nos ajudar a ler esta prática pedagógica a partir de uma visão do 

professor reflexivo, intelectual. 

Compreendemos, a partir de Saviani (2004, p. 16) que a reflexão filosófica requer um 

repensar, um pensamento consciente de si, capaz de avaliar, verificar sua relação com o real, 

ou seja, é o “[...] ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa 

busca constante de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com 

cuidado. E é isto o filosofar”. 

Para que esta análise, reflexão seja satisfatória o autor nos diz ser necessário atender a 

três critérios básicos: ser radical, rigorosa e de conjunto. Radical no sentido de ir até as raízes 

da questão, até seus fundamentos, operando uma reflexão em profundidade. Rigorosa, pois 

deve apresentar-se segundo métodos determinados, sistematizados e de Conjunto ao 



relacionar o aspecto analisado a demais aspectos do contexto em que este está inserido. Esta 

reflexão tem de comprometer-se com um aprofundamento da consciência da questão 

analisada provocando um salto qualitativo que leva a superação da questão em seu nível 

inicial. 

Ao relacionarmos a reflexão com a Pedagogia, Souza (2004a, p. 115) nos traz uma 

grande contribuição a respeito da reflexão pedagógica. Para ele esta reflexão ou um 

“pensamento consciente de si mesmo, capaz de se avaliar instrumento imprescindível de 

luta”, deve ser diagnóstico, judicativo e teleológico. 

A reflexão, seja para uma perspectiva da classe exploradora ou da classe trabalhadora, 

tem de satisfazer exigências como a de ser diagnóstica – analisar possibilidades, limitações, 

causas, conseqüências, reações, posições as mais globais e significativas da correlação de 

forças de um determinado problema; judicativa – permitir juízo de valores, julgar os critérios 

a partir dos interesses imediatos e históricos das classes, seus projetos históricos, projetando o 

futuro e teleológica – elaborando finalidades, objetivos históricos, conteúdos e indicando 

formas de realizá-los. A reflexão para ser pedagógica, como mediadora das relações sociais 

além de ser diagnóstica, judicativa e teológica deve ser realizada na perspectiva de uma das 

classes. 
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Identificamos que, em outro estudo, Souza (2004b, p. 139) defende que o processo 

sobre o qual refletimos, o processo educativo, deve dar condições para que em seu final 

tenhamos conquistado um processo de ressocialização do ser humano, visto que “A 

ressocialização, enquanto processo de recognição e reinvenção permanentes, garante a 

educação ao longo da vida, isto é, a luta pela construção da humanidade do ser humano.” Isto 

porque “Os processos de socialização que vamos experimentar ao longo de nossa 

existência/experiência, depois do processo vivido na primeira infância, denominamos de 

RESSOCIALIZAÇÃO.” 

Ainda segundo Souza,16 

 

As mudanças nas formas de pensar, as mudanças nas formas de 
compreender a nós mesmos, aos outros, a natureza, a cultura e as 
instituições sociais, conceituamos como RECOGNIÇÃO. As mudanças nas 
emoções, nas formas de agir, alcunhamos de REINVENÇÃO. 

 

Esta noção de ressocialização engloba a multiplicidade de conhecimentos, fazeres e 

sentimentos de uma pessoa ou grupo cultural confrontados com os de outras pessoas ou 

grupos resultando em outros conhecimentos, sentimentos, ações promovendo em cada um dos 

envolvidos uma maior socialização, uma maior riqueza cultural, simbólica e material. Desta 

forma, o fim último do processo de ressocialização é a formação de pessoas e grupos 

humanos mais desenvolvidos socialmente e capazes de viver multiculturalmente pela 

interculturalidade17. 

Em Veiga (1994, p. 16) encontramos que uma prática pedagógica configura-se por ser 

 

[...] uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, 
e inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma 
dimensão da prática social que pressupõe a relação teoria-prática [...] e [...] 

                                                 
16 Ibid, p. 140. 
17 Segundo Souza (2001, p. 158-159) Multiculturalidade é o “[...] resultado de um processo consciente de 
diálogo entre culturas ou de traços culturais numa mesma cultura (interculturalidade), [que] se caracteriza como 
‘invenção da unidade na diversidade [...] e através do diálogo crítico entre as culturas e das culturas’ ”. 



é essencialmente nosso dever, como educadores, a busca de condições 
necessárias à sua realização. 

 

A educação, enquanto fenômeno participante da totalidade de nossas organizações 

sociais, a partir das ações dos educadores, não está desvinculada de um projeto histórico de 

sociedade, não é uma atitude neutra. Atua como atividade mediadora de nossas relações. 

Na construção de suas relações sociais o ser humano pode reproduzir determinadas 

estruturas sociais, projetos históricos de sociedades ou ir em busca de sua transformação, a 

partir do questionamento desta realidade.  

Também encontramos, em Santana (1991), elementos que caracterizam a prática 

pedagógica, a sua especificidade, como uma instituição pedagógica, oriunda de uma 

necessidade social básica e composta por normas, códigos, leis que a estruturam; um conjunto 

de saberes e/ou conhecimentos sistematizados; sujeitos cognitivos ou cognoscentes, visando, 

através de uma relação epistemológica à transmissão, apropriação e construção de 

conhecimentos e uma determinada concepção metodológica que orientará toda a prática 

pedagógica, esta fundamentada por uma concepção de mundo, de conhecimento e um projeto 

histórico de sociedade. 

No contexto de nossa pesquisa, compreendemos que o processo educativo vai além 

das instâncias escolares, abarcando, principalmente a partir da idéia da ressocialização, 

transformações referentes a nossa maneira de pensar, de fazer e de nos emocionarmos. 

Como nos diz Freire (1980a, p. 25) o ponto de partida do processo educativo e de uma 

ação cultural do tipo libertadora é a busca da consciência da realidade e uma consciência de 

si, pois, esta “[...] educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma 

aproximação crítica da realidade [...]”, tornando-se conscientização, como 

 

[...] um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais se ‘des-vela’ 
a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao 



qual nos encontramos para analisá-lo. [...] A conscientização não pode 
existir fora da ‘práxis’, ou melhor, sem o ato ação-reflexão.18 

 

Segundo o mesmo autor, toda ação educativa para ser válida, deve necessariamente 

preceder de uma reflexão sobre o ser humano e sobre seu meio de vida concreto, deste mesmo 

ser concreto, a quem queremos ajudar a se educar, ajudando-o a desenvolver a tomada de 

consciência e uma atitude crítica, examinando e criticando seus atos rotineiros, tomando 

consciência, conseqüentemente, de sua temporalidade e de sua historicidade. 

No caso do PAC, acreditamos que neste contexto tem se produzido uma historiografia 

particular deste grupo de professores, como uma parte da totalidade da intervenção social da 

área da Educação Física, estabelecendo novas relações com o conhecimento e produzindo 

novos saberes, refletindo a realidade a partir dos problemas de saúde da população e de suas 

reais necessidades. 

Freire (1980a), Santana (1991) e Veiga (1994) nos fazem identificar elementos que 

nos dão suporte para afirmarmos o caráter pedagógico dos professores de Educação Física. Os 

mesmos encontram-se em uma instituição pública orientada por finalidades, objetivos – a 

Política de Saúde; a partir da necessidade social de acesso à saúde, estando estes professores 

subordinados a leis e normas, seja do campo da Educação Física, como o CREF, o Projeto do 

Programa Academia da Cidade, sua portaria; relacionando um conjunto de conhecimentos 

sobre saúde e um conjunto de sujeitos cognitivos e cognoscentes – os professores, os usuários. 

Nesta realidade desafiadora e 

 

No ato mesmo de responder aos desafios que lhe apresenta seu contexto de 
vida, o homem se cria, se realiza como sujeito, porque esta resposta exige 
dele reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, organização, ação... todas 

                                                 
18 Ibid, p. 29. 



essas coisas pelas quais se cria a pessoa e que fazem dela um ser não 
somente ‘adaptado’ a realidade e aos outros, mas ‘integrado’.19 

 

Educar para a liberdade pressupõe, portanto, transformação da realidade, criando 

novas relações do ser humano consigo e com os outros, construindo novos saberes - sociais, 

culturais, docentes, transformando a sua realidade. Esta noção de produção, construção de si e 

do mundo nos remete à práxis. 

Definida por Silva (2000, p. 94), a práxis é compreendida como “[...] toda atividade 

histórica e social, livre e criativa, através da qual o ser humano modifica a si próprio e ao 

mundo”. 

Em Vasquez (1977, p. 194) uma atividade na qual podemos denominar de práxis tem, 

através da mediação entre a natureza, a sociedade e os homens reais, a finalidade de 

 

[...] transformação real, objetiva, do mundo natural ou social para satisfazer 
determinada necessidade humana. E o resultado é uma nova realidade, que 
subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que a 
engendram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, só existe 
pelo homem e para o homem, como ser social. 

 

A práxis apresenta-se como uma “[...] atividade prática material, adequada a 

finalidades, que transforma o mundo – natural e humano [...]”20. Esta práxis, promovida pela 

constante elaboração do novo pelo homem, 

 

[...] é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no 
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, 
transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira 
mais conseqüente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é 
a teoria que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e 
desacertos, cotejando-os com a prática. (KONDER, 1992, p. 115). 

                                                 
19 Ibid, p. 37. 
20 Ibid, p. 204. 



Construindo, no nosso caso, novos saberes.  

Neste processo a teoria está presente como um momento necessário da práxis, 

promovendo a distinção desta com meras atividades repetitivas, mecânicas, abstratas. 

Desta forma, a análise sobre a construção de saberes na práxis educativa dos 

professores ganha relevância, voz, diante dos estudos acadêmicos, destacando-se a 

necessidade de sempre estarmos estudando a mesma, buscando a articulação teoria-prática, 

como critério de verdade da teoria pedagógica a própria intervenção do professor, a partir de 

sua construção de saberes nas mais diversas áreas do conhecimento, entre elas a Educação 

Física.  

Foi no contexto desta realidade dinâmica e complexa que delimitamos nosso objetivo 

de pesquisa que foi desvelar e analisar que saberes são construídos na dinâmica da práxis 

educativa dos professores de Educação Física em intervenção numa Política Pública de Saúde 

– o Programa Academia da Cidade. 

Qualificamos nossa discussão a partir da idéia de práxis educativa, (FRANCISCO 

2006) primeiramente, como fruto do que identificamos como sendo uma práxis social, a partir 

da mudança de visão de saúde que foi implementada pela gestão de saúde do município, que 

inverteu a prioridade das ações, voltando-se para a busca do pleno atendimento da atenção 

básica, promovendo, valorizando as ações de promoção e prevenção á saúde, ou seja, houve 

mudança na estrutura da política de saúde no município, a partir da proposta da gestão de 

princípios democráticos e participativos. E, segundo, por percebermos que apesar de os 

professores não se identificarem como construtores de saberes, empiricamente percebíamos 

novas formas de comunicação e linguagem, de relações de poder e de trato com o 

conhecimento organizado para a atuação no referido Programa. 

Este movimento passa inevitavelmente pelo diálogo, pois ninguém se conscientiza 

sozinho, a consciência é constituída como consciência do mundo (FREIRE, 1980b). 



É através do diálogo que o homem mantém relação com os demais seres humanos, 

uma relação horizontal, construindo história, só com o diálogo nos comunicamos (FREIRE, 

2005). É o caminho pelo qual os homens se significam como homens, mediatizados pelo 

mundo, pronunciando este mundo através da palavra, sendo, portanto, um ato de criação. 

No campo da Educação Física, teoricamente, ao longo dos últimos anos, todas estas 

discussões, sobre práxis, professor reflexivo, produtor de saberes, diálogo, sobre o fazer e o 

saber, foram tomando amplos e diversos contornos, tanto na compreensão como na atuação de 

professores em escolas, universidades, políticas públicas, sobre a Educação Física. 

Freire (1996) analisa o fato em que o aprendiz funciona mais como paciente da 

transferência do conteúdo do professor do que como sujeito crítico. Nesta forma de se 

compreender o ato educativo as práticas configuram-se através de uma separação da teoria da 

prática, com uma relação em que o professor é o detentor do conhecimento verdadeiro, a 

organização do trabalho pedagógico é efetuada quase que solitariamente, não havendo 

interferência do plano político social mais amplo em que a prática educativa está inserida. 

Numa visão e atuação da Educação Física numa perspectiva crítica, reflexiva, 

emergente, revolucionária compreende-se que 

 

a experimentação corporal pode se constituir como algo apropriado para 
melhor entender alguns conceitos, ao mesmo tempo que favorece uma nova 
experimentação mais reflexiva, [...] estabelecendo rotinas pedagógicas, [...] 
o professor dá as primeiras orientações sobre a estrutura da aula ainda na 
sala, [...] dá novas orientações, geralmente em caráter organizacional,[...] 
faz vivências, [...] interrompe sempre que necessário e possível (SOUZA 
JÚNIOR, 1999, p.17) 

 

Assim, a prática pedagógica caminha para uma relação diferente no trato do 

conhecimento, constituindo uma unidade em que o saber sistematizado vai ajudar na 

compreensão dos problemas da realidade, e não separando a teoria da prática. Busca-se uma 

prática em que a relação professor-aluno seja vista como uma relação de reciprocidade. 



Porém, neste momento, o professor coloca-se como imprescindível, pois mais experiente, em 

relação ao conhecimento da área, à organização do trabalho pedagógico, que solicita uma 

compreensão coletiva no trato com o conhecimento, desembocando no caminho da 

interdisciplinaridade e das questões do plano político social como dados de questionamentos, 

dados relevantes, situando o conhecimento no tempo e no espaço, com seus limites e 

possibilidades. 

Tais perspectivas buscam ir além das práticas e concepções de Educação Física mais 

arraigadas socialmente, como mera atividade, um fazer pelo fazer, exigindo-se, portanto, uma 

ampla formação na área, que congregue e valorize vários conhecimentos e saberes para uma 

atuação competente no sentido de uma visão de totalidade da própria dinâmica educativa nas 

ações da Educação Física a partir das contradições da sociedade, tendo como seu princípio 

estruturador o de ser uma intervenção pedagógica. 

França (1995) refletindo sobre a prática pedagógica de professores de Educação 

Física, preocupa-se com a dicotomia entre teoria e prática, com a fragmentação no trato com o 

conhecimento, com a desarticulação entre as disciplinas ditas específicas21 e as pedagógicas22, 

presentes em cursos de licenciatura em Educação Física. As análises dos discursos de caráter 

progressista dos docentes e suas possíveis práticas predominantemente conservadoras 

revelaram práticas didáticas instrumentalistas nas ações docentes, as quais são caracterizadas 

por Candau (1999, p. 14) como 

 

                                                 
21 De acordo com França (1995, p. 87), “A definição pelos professores das disciplinas específicas, por entender 
no interior das mesmas, serem tratados os conhecimentos responsáveis pela orientação metodológica para 
pedagogizar os conteúdos próprios da Educação Física e Esportes, [é a de que] as disciplinas específicas são 
aquelas consideradas de conteúdos, as quais são ministradas pelos docentes pertencentes ao quadro do 
Departamento de Educação Física que tratam de conteúdos específicos das modalidades esportivas, recebendo 
tratamento teórico/prático, unicamente, nos Cursos de Formação do Educador em Educação Física/Esportes, ao 
nível de Graduação e de Pós-Graduação.” 
22 Ainda segundo França (1995), os professores afirmaram que tais disciplinas são consideradas como aquelas 
responsáveis pelo teor didático-metodológico do curso, a saber, as disciplinas da área da Educação integrantes do 
Currículo do Curso. 



[...] um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o ‘como fazer’ 
pedagógico, conhecimentos estes apresentados de forma universal e, 
conseqüentemente, desvinculados dos problemas relativos ao sentido e aos 
fins da educação, dos conteúdos específicos, assim como do contexto sócio-
cultural concreto em que foram gerados. 

 

É assim que, neste contexto, o estudo busca, com rigor científico, sustentado pelas 

produções da Educação, com os olhares voltados para o campo da Educação Física, refletir 

sobre a prática pedagógica e a construção de saberes como um de seus elementos, os quais 

vêm problematizando a área em direção a reflexões sobre a prática docente como produtora 

de conhecimento, mesmo em um ambiente não-escolar, ou seja, no interior de uma Política 

Pública de Saúde23. 

Em nosso estudo identificamos nossa atuação como uma intervenção pedagógica e ao 

longo do texto abordamos os sujeitos como professores. No entanto, os mesmos não atuam 

em uma sala de aula e com o ensino formal. Desta forma, nos apoiamos em Paulo Freire 

(1986, p. 31) no sentido de agora em diante abordá-los como educadores, uma vez que o 

próprio nos esclarece que 

 

[...] o professor é aquele que sabe, mas também [reforça] a idéia de que o 
aluno é aquele que não sabe e, para saber, depende do professor – se ele se 
dispuser a dar uma migalha de seu saber aos alunos... Mesmo dando 
migalhas, a postura é de quem está convencido de que os alunos jamais vão 
saber e, por isso, precisarão sempre das luzes daquela inteligência suprema 
[....] 

 

Enquanto que o educador-educando assume o papel de desafiador do educando, assim 

como 

 

[...] não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos assim 
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

                                                 
23 A política de Saúde do Município do Recife é pautada nos princípios básicos do SUS – a Universalidade, a 
Eqüidade e a Integralidade. 



‘argumentos de autoridade’ já não valem [...] [pois] os homens se educam 
em comunhão, mediatizados pelo mundo.24 
 
 

Neste processo, o diálogo, como categoria de nosso estudo, torna-se o motor das 

relações com os conhecimentos e saberes dos educadores, assim 

 

Para o educador-educando, diálogo, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma inestruturada25.  

 

Ele continua a nos questionar como podemos dialogar se estivermos fechados a 

contribuição dos outros, nunca a reconhecendo e sentindo-se ofendido com esta contribuição, 

pois compreende que “será a partir da situação presente existencial, concreta, refletindo o 

conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 

situação ou da ação política,”26. 

Ainda no que tange ao diálogo, entre diversas áreas e atores sociais, desde a década de 

70, a discussão sobre a educação popular orientava a participação de eruditos da sociedade, 

como padres, professores, cientistas sociais, profissionais da saúde, entre outros, promovendo 

uma reorientação em diversos serviços quanto as suas práticas, dinamizando, desobstruindo, 

fortalecendo a relação com a população e movimentos organizados. A educação popular em 

saúde configura-se como 

 

[...] o campo de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado 
mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar 
e fazer cotidiano da população [...] Ela busca trabalhar pedagogicamente o 
homem e os grupos envolvidos no processo de participação popular, 
fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação de modo a 
promover o crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e 
o aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento. Um elemento 

                                                 
24 Idem, 1980b, p. 79. 
25 Ibid, 1980a , p. 98. 
26 Ibid, p. 101. 



fundamental do seu método é o fato de tomar como ponto de partida do 
processo pedagógico o saber anterior das classes populares[...] matéria-
prima da educação popular (VASCONCELOS, 2005, p. 69) 

 

Identificamos que toda esta discussão, que já permeia o setor da saúde oficial, nos 

mostra que a preocupação com os diversos saberes e experiências que compõem o serviço tem 

sido fator de análise e de luta pela sua valorização. Achamos importante este destaque como 

mais um dado do contexto em que se encontram nossos sujeitos da pesquisa. 

Todo este movimento promove, exige do educador que o diálogo lhe encaminhe a uma 

atitude interdisciplinar. Buscamos em Fazenda (1994, p. 79) esclarecimentos sobre o tema.  

A autora nos informa que os atores do processo 

 

[...] tendo em vista a construção de uma didática transformadora ou 
interdisciplinar, deverão promover essa possibilidade de trocas, estimular o 
autoconhecimento sobre a prática de cada um e contribuir para a ampliação 
da leitura de aspectos não desvendados das práticas cotidianas. 

 

Desta forma, os fundamentos para uma prática docente interdisciplinar são: reconhecer 

o movimento dialético, revendo o velho para torná-lo novo; a memória, escrita e vivida, 

refeita no diálogo e como possibilidade de releitura crítica e de múltiplas perspectivas dos 

fatos ocorridos nas práticas docentes; a parceria, que surge como necessidade de troca; um 

espaço educativo interdisciplinar, onde a obrigação alterna-se pela satisfação, a arrogância 

pela humildade, a solidão pela cooperação, a especialização pela generalidade, o grupo 

hegemônico pelo heterogêneo e a reprodução pela produção do conhecimento; respeito ao 

modo de ser de cada um e a possibilidade de efetivação de pesquisas interdisciplinares. 

Percebemos, portanto, que a interdisciplinaridade decorre do encontro dialógico, como 

nos diz Freire, entre indivíduos, sendo a interdisciplinaridade, não uma categoria de 

conhecimento, mas sim, de ação (FAZENDA, 1994).  



E este diálogo só é possível quando “[...] minha segurança se funda na convicção de 

que sei algo e de ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e 

conhecer o que ainda não sei [...]” (FREIRE, 1996, p. 153). 

Logo, inaugurando com este gesto uma ação dialógica. 

A partir desta discussão sobre práxis educativa e diálogo, buscaremos refletir, 

posteriormente, a respeito dos saberes docentes que têm constituído tais práticas. Estes 

saberes constituem, portanto, nossa terceira categoria analítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Vista das Avenidas Marques de Olinda (dir.) e Rio Banco (esq.), no bairro do Recife antigo. 

 

 

 

 

 

PERCORRENDO UM NOVO CAMINHO...  

 

 

 

 

 



... Na pluralidade dos saberes docentes 

 

 

Neste percurso da práxis educativa o diálogo se estabeleceu como uma condição 

inerente às relações construídas ao longo do contexto de nossas leituras sobre a realidade. 

Enquanto seres humanos, inconclusos, nos constituímos enquanto seres de relações, conosco, 

com o outro e com o mundo (FREIRE, 1996; CHARLOT, 2000). 

Em Freire (1996) encontramos exigências quanto ao lidar com os saberes necessários 

a uma prática educativa. O autor aponta que lidar com saberes exige, dentre outras posturas, 

respeito aos saberes dos educandos construídos socialmente na prática comunitária, para que, 

assim, o educador possa realmente pensar certo, a partir da realidade concreta em que ocorre a 

ação educativa, abordando também suas dimensões políticas e ideológicas. 

Isto significa reconhecer e assumir a identidade cultural como parte da dimensão 

individual e de classe dos educandos, assim como o valor das experiências informais das ruas, 

pátios, etc., valorizando a cotidianidade do educador e do aluno. Construindo-se, dessa forma, 

uma pedagogia da autonomia, que “centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade”27, findam por 

promover um diálogo entre os vários saberes construídos pelos homens ao longo da sua 

história.  

A curiosidade, para Freire, é um outro saber fundante da docência. Ela nos inquieta, 

nos move, pois na construção de um dado conhecimento está implícito o exercício da 

curiosidade, através da crítica a determinado objeto do conhecimento, de sua observação, 

delimitação, comparação, através de perguntas, partindo de uma curiosidade espontânea para 

uma curiosidade epistemológica. Tal como ocorreu conosco, movidas pela curiosidade, pela 

                                                 
27 Ibid, p. 121. 



inquietação quanto à construção de saberes por professores de Educação Física a partir da 

observação e da análise sobre o que identificávamos em suas intervenções no PAC. 

Segundo Borges (2005, p. 165), estudos desta natureza se iniciaram ainda na década 

de 80 com as discussões norte-americanas sobre a profissionalização do ensino. Até então as 

pesquisas sobre o ensino tinham um caráter mais normativo, centradas no comportamento dos 

docentes, preocupados com o que 

 

[...] os docentes deviam conhecer e fazer e não pelo que eles sabiam e 
faziam realmente durante a prática pedagógica. Desse ponto de vista, 
considerar que os docentes produzem ou possuem os saberes próprios à sua 
prática e profissão é uma idéia bastante nova [...] 

 

Apesar de nova, esta preocupação e discussão sobre o que os professores produzem 

em seu contexto de atuação educativa tem crescido bastante. Neste crescimento a própria 

noção e o discurso sobre o assunto provocaram o nascimento de várias abordagens teóricas e 

concepções, oriundos da variedade de aspectos característicos da ação educativa. Ainda em 

Borges (2001), encontramos uma síntese do que vem sendo produzido a mais de duas 

décadas. Ao analisar os estudos de Shulman, Martin e de Gauthier et al, ela destaca a 

amplitude e influência destas pesquisas em outros países, inclusive no Brasil. 

Segundo Shulman (1986a, apud Borges, 2001), após iniciar uma análise complexa das 

pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos até a década de 80, propõe uma tipologia para a 

organização dos conhecimentos dos professores que ficou conhecida como knowledge base, a 

qual influenciou o meio científico e o político-educacional. Seu objetivo principal foi mapear 

os diferentes programas de pesquisa sobre o ensino e suas respectivas abordagens. 

Identificamos uma evolução tanto no que diz respeito à abordagem do professor, ou 

seja, ele passa ao longo do percurso histórico, a ser estudado por enfoques que tanto abordam 

puramente o que fica retido nos educandos, como o que o professor mobiliza para poder 



ensinar, chegando à ampliação da discussão de que o professor também constrói novos 

saberes em suas experiências de trabalho. 

Percebemos, portanto, que o saber docente finda por ser constituído por cada um 

destes aspectos – do currículo, da matéria, das disciplinas, da pedagogia em si, do contexto 

social do trabalho e que tais questões foram vistas ao longo de um processo histórico, sendo 

priorizados alguns destes em determinada fase de pesquisas sobre este tema. No entanto, 

analisamos hoje que cada um dos enfoques sobre a atuação do professor não se encerra em si 

mesmo, revelando não só uma complexidade dos aspectos que compõem a prática 

pedagógica, mas também que os professores constroem, reconstroem, e se reconstroem 

através de seus saberes, como seres inacabados e criativos que são. 

A autora tece diversas críticas a respeito deste campo de estudos – saberes docentes. 

Em primeiro lugar, sobre o fato de seu universo conceitual ser muito diversificado, ou seja, os 

estudos findam por serem filiados a diferentes tradições teórico-metodológicas, fato que para 

Borges (2001) pode ser visto como maturidade do campo ou como um aspecto nebuloso que 

impede uma conceptualização mais refinada. Segundo, por se configurarem, as sínteses de 

cada pesquisa, com tipologias conseqüentemente diferenciadas uma vez que a diversidade 

empírica dos objetos de pesquisa é muito ampla, pois se estuda desde as representações até as 

crenças, regras de ação social e comportamentos. 

Tais fatos acabam num grau de abstração que vai aos poucos se distanciando da 

realidade dos professores ou distanciam-se das bases, dos critérios dos primeiros 

pesquisadores sobre o assunto e, mesmo que os autores busquem definir critérios de validação 

claros da pesquisa sobre o ensino, não é evidente para Borges a superação desta questão. É 

preciso ainda rever a utilidade das sínteses, dos autores analisados pela autora, não perdendo 

de vista suas limitações, mas também sem deixar de considerar suas contribuições históricas 

para o desenvolvimento do campo. Finalizando suas críticas, destaca a repercussão dessas 



tipologias em outros países, onde o uso de tais teorias não pode ser considerado um aspecto 

puramente negativo, mas sim a forma de transferência que esta assume, tendo muitas vezes 

pouco a ver com os dilemas educacionais da sociedade, com as lutas de poder, com o 

cotidiano do ensino, das práticas educativas do país que a adota. 

Autores estrangeiros, como Gauthier et al (1998), Tardif (2002), Charlot (2000) e 

nacionais como Freire (1996), Borges (2005), Pimenta (2002) também dirigem seus eixos de 

pesquisas e discussões para os saberes docentes28. 

O trabalho de Clermont Gauthier et al (1998) é considerado de grande envergadura. 

Estes autores analisaram estudos no intuito de identificar e ou definir um repertório de 

conhecimentos dos professores. Suas preocupações básicas sobre os saberes dos docentes 

partiram de discussões sobre: o que é ensinar? Quais são os saberes, as habilidades e as 

atitudes mobilizados na ação pedagógica? O que deveria saber todo aquele que planeja 

exercer esse ofício? Existe um repertório de conhecimento próprio da profissão do ensino? De 

onde vem este conhecimento? Como se constrói, como é utilizado pelos docentes? 

Tecendo críticas a um ofício sem saberes, quando em sua análise revela que o ofício 

de professor refletiu tardiamente sobre o tema, os autores nos falam que durante muito tempo 

pensou-se que ensinar era simplesmente transmitir conhecimentos a um grupo de alunos. No 

entanto, se faz necessário planejar, organizar, avaliar, entre outras ações. Ensinar também vai 

além de uma questão de talento, sendo essencial trabalho e reflexão constantes, alimentando-

se dos resultados de pesquisas, conseqüentemente, da possibilidade de melhor atuação junto à 

diversidade de educandos, em diversos espaços educativos. A intuição também não deve ser a 

única base do ensino, assim, nós abandonaríamos todo senso crítico, impedindo o próprio 

                                                 
28 No Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do Mestrado em Educação da UFPE, estudos 
como os de Torres (2003), Oliveira (2003), Guimarães (2004), Araújo (2004), entre outros, vem travando 
discussões a respeito da construção de saberes docentes. Assim como no campo da Educação Física encontramos 
estudos como os de Borges (1998), Pires (2000), França (2004) e Silva (2005) que também vem discutindo sobre 
os saberes docentes. 



ensino de se expressar, de refletir sobre os saberes que lhe são necessários, indo de encontro à 

razão, pois é um fator subjetivo, ao contrário da necessidade de se tornar público o ofício de 

professor, refletindo constantemente e coletivamente sobre os saberes, desafios necessários 

para atuar. 

Outro equívoco é confiar plenamente na experiência, na prática, no fazer pelo fazer, 

mesmo sendo ela importante, a mesma não representa a totalidade do saber docente, necessita, 

pois, o docente, de um “corpus de conhecimentos que o ajudarão a ‘ler’ a realidade e a 

enfrentá-la” 29. 

 Ter “cultura” também não garante que o ensino saia da ignorância, ou seja, construir 

um saber seu, específico, profissional. Sendo o saber cultural também importante, os autores 

defendem que não se pode continuar na escuridão da intervenção educativa, sem ter clareza 

do que realmente ocorre na prática pedagógica, no cotidiano dos docentes, nos apegando 

muitas vezes apenas às dimensões teóricas, idealistas da prática pedagógica. 

O ensino para nós é compreendido de maneira mais ampla como o ato educativo, não é 

um ofício sem saberes, também não é um saber sem um ofício, ou seja, reduzir “de tal modo a 

sua complexidade que ele não mais encontra correspondente na realidade”30, não se dirigindo 

a professores reais, com seus problemas cotidianos, mas sim o tornando um engenheiro, 

técnico ou aplicador de soluções preestabelecidas cientificamente, não leva em conta a 

complexidade, as dimensões diversas de uma situação pedagógica concreta, impedindo até 

mesmo o surgimento de um saber específico da profissão de professor. 

Percebemos que é através da relação com o saber que o docente evolui e mais 

especificamente no processo de ensino, onde ele mobiliza e constrói novos saberes, 

identificando, a partir de sua realidade complexa, as lacunas, as necessidades de novos 

                                                 
29 Ibid, p. 24. 
30 Ibid, p. 25. 



conhecimentos e de criação de novos saberes, de novas organizações e reorganizações de sua 

intervenção. 

Em nosso estudo, identificamos, inicialmente, que os educadores além de atuarem na 

função do ensino, como no caso das professoras de ginástica, também atuam como 

supervisores e avaliadores, mas sempre lidando com um reservatório e um repertório31 de 

conhecimentos necessários a sua intervenção neste Programa e, acreditamos, construindo 

novos saberes a partir desta dinâmica, mesmo não sendo um espaço de educação escolarizada, 

promovendo a construção de novos saberes também com seus usuários. Desta forma, a 

intervenção não perde seu caráter de ensino, porém, dentro de uma dimensão ampla, de uma 

tomada de consciência por parte dos educadores e educandos de suas condições e 

necessidades referentes a uma melhora na saúde, na qualidade de vida e na participação 

social. 

O desafio apresentado pelos autores acima é o próprio desafio da profissionalização do 

ensino. Sua visão sobre o mesmo parte do pressuposto de que os professores mobilizam32 

vários saberes para intervirem. Assim,, concebem o ensino, o ato educativo, como uma 

“mobilização de vários saberes que forma uma espécie de reservatório no qual o professor se 

abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino” 

(Gauthier et al, 1998, p. 28). 

Este reservatório, por sua vez, é composto por vários saberes – disciplinares, 

curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, experienciais e da ação 

pedagógica. 

                                                 
31 Para Gauthier et al (1998) reservatório (grifo nosso) de conhecimento diz respeito aos estudos do que 
Shulman denomina de Knowledge base, ou seja, englobando todos os saberes dos docentes, enquanto que o 
repertório  (grifo nosso) de conhecimento está relacionado ao que Gauthier et al (1998) denominaram de saberes 
da ação pedagógica. 
32 A mobilização de saberes acontece para atender às necessidades das ações dos educadores; relaciona-se ao 
domínio dos conhecimentos adquiridos pelos educadores e já ressignificados pela sua atuação, pela articulação 
dos diversos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação e prática educativa. A utilização de saberes 
relaciona-se com a seleção destes para atender a uma necessidade da ação educativa (GUIMARÃES, 2004).  



Os Saberes Disciplinares (ou a matéria) dizem respeito aos “saberes produzidos pelos 

pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conhecimento por eles 

produzidos a respeito do mundo”33, correspondendo a diversas áreas do conhecimento de 

onde o professor extrai conteúdos para seu ensino, pois não se ensina algo que não se domina. 

O Saber Curricular é o saber selecionado e organizado pela instituição como o 

conjunto de conhecimento que será ensinado, trabalhado por determinada instituição. Tais 

programas, propostas, normalmente, não são produzidos pelos professores, mas sim por 

especialistas de diversas disciplinas. O professor deve ‘conhecer o programa’, que finda por 

constituir-se de guia para seus planejamentos, ações, avaliações. Como ocorre no caso do 

Projeto do Programa Academia da Cidade. 

O Saber das Ciências da Educação informam aos professores várias facetas de seu 

ofício e da educação de forma geral, durante sua formação ou seu trabalho, não diretamente 

relacionado com a ação pedagógica, pois vai além desta, uma vez que permeia a maneira do 

professor existir profissionalmente como um pano de fundo sobre o que vem a ser a prática 

pedagógica, desconhecido por outros cidadãos comuns e profissionais de outras categorias. 

O Saber da Tradição Pedagógica advêm desde o século XVII a partir da estruturação 

de uma nova forma de fazer escola, dirigindo-se a muitos alunos ao mesmo tempo. Maneira 

que se cristalizou, o que os autores denominam de ‘tradição pedagógica’. Esta tradição tem 

sido molde, guia para comportamento de muitos professores, principalmente, no campo 

escolarizado. 

No caso da Educação Física, nossa tradição pedagógica está muito arraigada ao “fazer 

pelo fazer”, como vimos anteriormente, como os jogos, as ginásticas, as danças, entre outras 

práticas corporais. O professor é o modelo de corpo físico ideal, normalmente esbelto, 

                                                 
33 Ibid, p. 29. 



musculoso, e os alunos tentam copiá-lo, desejando, o mais das vezes, obter, a todo custo, um 

corpo igual ao do professor, corpo esse idealizado pela mídia e pelo mercado. 

O Saber Experiencial, para Gauthier et al (1998), está intimamente relacionado com o 

hábito, “essa experiência torna-se então “a regra” e, ao ser repetida, assume muitas vezes a 

forma de uma atividade de rotina”34. Muitas experiências findam confinadas nos espaços 

educativos, em que seus julgamentos e as razões destes não chegam a ser conhecidos 

publicamente, limitando os saberes experienciais, pois, ele acaba por ser feito de 

pressupostos, argumentos não verificados por meio de métodos científicos. 

O Saber da Ação Pedagógica é o “saber experiencial dos professores a partir do 

momento em que se torna público e que é testado através das pesquisas”35 realizadas no seu 

local de trabalho. 

Os autores também analisam que os saberes dos professores são, em sua maioria, 

privados, fato este que não contribui para a formação de futuros professores ou até mesmo 

para um maior reconhecimento do status desta profissão. O saber fica perdido, 

principalmente, o saber da ação pedagógica, este que é o mais necessário à profissionalização 

do educador, ou seja, pouco se compartilha entre os pares as dificuldades e conquistas no 

campo de intervenção, práxis educativa. Dado a que se soma a nossa intenção de estudo, uma 

vez que identificávamos avanços quanto a estes aspectos. Cremos que através da socialização 

destes saberes, como através de encontros científicos (por exemplo, relatos de experiências, 

temas livres), estas trocas de experiências possam fazer construir e socializar saberes entre os 

educadores. 

Assim como Gauthier et al (1998), também Freire (1996, p. 78) compartilha a idéia de 

que o ato educativo não é mera transmissão de conhecimentos, mas sim criar as possibilidades 

                                                 
34 Ibid, p. 33. 
35 Gauthier, loc. cit. 



para sua construção. Lidar com educação, ser professor, exige “[...] uma competência geral, 

um saber de sua natureza e saberes especiais ligado à minha atividade docente.” 

Sendo o universo conceitual sobre os saberes bastante amplo, Tardif (2002, p. 36), 

outro teórico deste campo, organiza seus estudos de maneira próxima aos de Gauthier et al 

(1998). Chama de saber docente um saber “plural formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais”. De forma ampla, os saberes docentes se abastecem em diversas fontes como 

a da formação inicial e continuada, do currículo e da socialização do espaço educativo, do 

conhecimento a ser ensinado, da experiência profissional, da cultura pessoal e profissional, do 

que se aprende com os pares. 

Sendo ao saber docente exigido determinada racionalidade, é preciso que o educador 

saiba porque faz determinadas coisas, de certas maneiras, para assim chamar de saber docente 

 

[...] os pensamentos, as idéias, os juízos, os discursos, os argumentos que 
obedeçam a certas exigências de racionalidade. Eu falo ou ajo 
racionalmente quando sou capaz de justificar, por meio de razões, de 
declarações, de procedimentos, etc., o meu discurso ou minha ação diante 
de um outro ator que me questiona sobre a pertinência, o valor deles, etc. 
Essa ‘capacidade’ ou essa ‘competência’ é verificada na argumentação, isto 
é, num discurso em que proponho razões para justificar meus atos. Essas 
razões são discutíveis, criticáveis e revisáveis. (TARDIF, 2002, p. 199). 

 

No entanto, a relação dos docentes com seus próprios saberes é a de transmissores, 

portadores ou ainda ‘objetos de saber’ e não de produtores de saberes. 

Para o autor, a questão do saber docente está imersa nas outras dimensões, não apenas 

no ensino, não sendo possível analisá-la isoladamente, pois o saber docente é um saber 

profissional e faz parte de um contexto amplo, ele não é autônomo, sem relação com outras 

realidades sociais, organizacionais e humanas nas quais participam e estão inseridos os 



professores, pois os docentes lidam com diversos saberes para trabalhar e atingir objetivos 

específicos. 

Defende, também, que o saber docente não se constitui apenas de processos mentais 

individuais, de uma atitude solitária do professor, mas de um saber social, pois, 

 

[...] é partilhado por todo um grupo de agentes – os professores – que 
possuem uma formação comum, [...] trabalham numa mesma organização e 
estão sujeitos, por causa da estrutura coletiva de seu trabalho cotidiano, a 
condicionamentos e recursos comparáveis, entre os quais programas, 
matérias a serem ensinadas, regras do estabelecimento, etc.36[...]. 

 

O docente não consegue definir sozinho o próprio saber profissional uma vez que este 

é sustentado por um sistema e instituições que garantem sua legitimidade e orientam sua 

definição e utilização (universidade, administração escolar, sindicatos), ou seja, o 

conhecimento que ele deve articular constitui uma questão social, exigindo das profissões um 

reconhecimento social, a partir de seus próprios objetivos, que são as práticas sociais 

trabalhadas com um sujeito em prol de um projeto de homem, de sociedade, de educação, 

trabalhando sempre com outros seres humanos, evoluindo com o tempo e com as mudanças 

destes sendo, portanto, social, adquirido no contexto de uma “socialização profissional”, 

construído através de um longo processo de uma carreira profissional. 

Assim como Tardif (2002), identificamos em Melo (2000, p. 121) que a construção de 

saberes pelos docentes envolve toda uma complexidade de relações, atingindo os sujeitos e 

sua construção de saberes sociais, ou seja, de suas experiências acumuladas ao logo da vida 

junto à família, amigos, formação escolar, lazer, participação política, trabalhos diversos; 

saberes pedagógicos que guiarão sua formação e discussão sobre a ação educativa e seus 

saberes docentes, saberes estes que, para a autora fazem parte de um 

 

                                                 
36 Ibid., p. 12. 



[...] processo e produto histórico de uma ação humana, isto é, de um modo 
particular de prática pedagógica sistematizada e intencional realizada pelos 
sujeitos (sob a influência também de processos informais) no âmbito da 
relação entre a formação de professores, desenvolvida na universidade, e 
trabalho docente,..., o que pressupõe a existência de reciprocidade entre as 
instâncias, bem como (re)significações (no seu interior), entre prática/teoria, 
todo/parte, subjetividades/objetividades na prática social, considerando que 
essas práticas se intercruzam numa construção social reflexiva entre 
subjetividades/práticas diferenciadas, na busca de um sentido filosófico que 
parta para compreender o sentido da ação dos sujeitos na prática da existência 
humana e também na busca da definição e concretização de uma finalidade 
externa prático-utilitária. 

 

Mas, apesar da consideração da natureza social do saber dos professores, não se pode 

cair no sociologismo37. É preciso igualmente relacioná-lo intimamente com o que são, fazem, 

pensam e dizem os professores nos seus espaços cotidianos de trabalho. Isto, porque os 

saberes dos professores estão ligados à situação de trabalho com outros atores do processo 

educativo. 

Paralelo a tudo isto existe uma rede de instituições e práticas sociais e educativas que 

asseguram o acesso sistemático e contínuo aos saberes sociais disponíveis, ocorrendo então 

dois fenômenos complementares: o da produção dos saberes sociais e o dos processos de 

formação. Em muitos casos, a produção de novos conhecimentos é um fim em si mesma, em 

detrimento das ações de formação e educação, da própria práxis educativa. Assim, educadores 

e pesquisadores têm se tornado dois grupos cada vez mais distintos, especializados em 

transmissão e produção de saberes sem nenhuma relação entre si, perdendo muito da dinâmica 

da realidade. 

Tardif (2002) nos faz compreender que a relação entre os saberes e os docentes não é 

apenas de transmissão de conhecimentos, mas que sua prática integra diferentes saberes, um 

saber plural, oriundo de vários saberes como os saberes da Formação Profissional do 

                                                 
37 Tendência a eliminar “a contribuição dos atores na construção concreta do saber, tornando-o como uma 
produção social em si mesmo e por si mesmo, [...] as forças sociais quase sempre exteriores à escola, [...] tendo 
as realidades sociais como a explicação de qualquer capacidade de conhecimento e de transformação de sua 
própria situação e ação” (TARDIF, 2002, p. 15). 
 



professor (das ciências da educação e da ideologia pedagógica), ou seja, de um conjunto de 

saberes transmitidos pelas instituições encarregadas de formar professores, ou seja, qualificam 

a profissionalização do professor e engloba o que Gauthier et al (1998) chamou de saber das 

ciências da educação. 

Os Saberes Disciplinares, selecionados pelas instituições universitárias, correspondem 

aos diversos campos do conhecimento e integram a prática docente através da formação 

(inicial e continuada) dos professores nas diversas disciplinas das IES. 

Os Saberes Curriculares são os “discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos 

quais a instituição, [...] categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita” 

(TARDIF, 2002, p. 38) apresentados sob a forma de programas, objetivos, conteúdos, os quais 

os professores devem aprender a aplicar. 

E os Saberes Experienciais (ou saberes práticos), específicos, baseados no trabalho 

cotidiano dos professores e no conhecimento de seu meio, que brotam e são validados pela 

experiência, individual e coletiva “sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de 

saber-ser”38.  

Quanto a estes últimos saberes apresentados por Tardif (2002) e Gauthier et al (1998) 

encontramos duas situações, uma das quais muito se aproxima do entendimento do primeiro 

quanto ao saber experiencial: a compreensão deste como saber intimamente relacionado com 

o hábito, com as rotinas construídas pelos professores em suas ações educativas. Quanto ao 

saber da ação pedagógica, que é quando o saber experiencial dos professores se torna público, 

testado através das pesquisas realizadas no seu local de trabalho, Gauthier et al (1998) 

estabelece mais uma categoria de explicação da realidade. Tornando-se este fato fundamental 

para a profissão docente, devendo este saber ser reconhecido e valorizado, como um saber que 

                                                 
38 Ibid., p. 39. 



se constrói ao longo da vida do professor, durante sua formação, ao longo de sua carreira e no 

cotidiano de suas ações educativas. Nascendo, conseqüentemente, deste campo novos saberes, 

pois tal fato faz com que os professores não mantenham mais uma relação de exterioridade 

com os mesmos, exterioridade que os fazem não se identificarem como produtores de saberes.  

Como estamos focando a construção de saberes por educadores de Educação Física, 

recorremos à escuta dos teóricos, reconhecendo nos autores acima apresentados contribuições 

valiosas no sentido de nos orientar como, quando e por que os docentes configuram-se como 

construtores de saberes. 

Quanto a estes saberes, identificamos que algumas das principais características do 

saber experiencial é a de tratar-se de um saber ligado às funções dos professores e que é 

mobilizado na realização dessas funções. É também um saber interativo, por ser mobilizado 

nas diversas interações entre o professor e outros atores do processo educativo. É um saber 

sincrético, plural e heterogêneo, pois repousa sobre e mobiliza vários conhecimentos 

diferentes, advindos de fontes, lugares e momentos diversos. É um saber existencial, pois não 

se limita à experiência profissional do professor, mas também abrange a sua história de vida, 

por isso, é um saber personalizado, que traz a marca de cada professor.  

O saber experiencial é também um saber temporal, evolutivo e dinâmico, 

transformando-se constantemente e construindo-se durante a carreira profissional, “adquiridos 

através de certos processos de aprendizagem e de socialização que atravessam tanto a história 

de vida quanto a carreira”39. Na construção destes saberes docentes a questão do tempo, da 

experiência conta muito. Os professores com emprego estável relataram a Tardif informações 

que o levaram a reflexões sobre como 

 

[...] as bases dos saberes profissionais parecem construir-se no início da 
carreira, entre os três e cinco primeiros anos de trabalho. Por outro lado, o 
início da carreira representa também uma fase crítica em relação às 

                                                 
39 Ibid, p. 103. 



experiências anteriores e os reajustes a serem feitos em função das realidades 
do trabalho. Ora, este processo está ligado também à socialização profissional 
do professor e ao que muitos autores chamaram de ‘choque com a realidade’, 
‘choque de transição’ ou ainda ‘choque cultural’, noções que remetem ao 
confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da profissão, à 
desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de profissão e, de maneira 
geral, à transição da vida de estudante para a vida mais exigente de trabalho.40 

 

No entanto, o saber experiencial é um saber pouco formalizado, mas que ajuda a 

construir a identidade do profissional. E por ser construído na interação com variadas fontes 

sociais de conhecimentos, é também um saber social. 

Autores como Tardif (2002), Gauthier et al (1998), Borges (2005), defendem que os 

saberes experienciais, por serem saberes produzidos pelos próprios professores, validados na 

prática docente e que sintetizam os saberes da formação profissional, pedagógicos, 

disciplinares e curriculares, devam ser fonte de pesquisa e conseqüentemente de formação, 

tanto inicial como continuada. São a síntese dos outros saberes - da formação profissional, 

disciplinares, curriculares e da experiência, lócus de pesquisa para os acadêmicos, onde a 

prática deve alimentar a teoria, onde não ocorre apenas o consumo de conhecimentos, mas 

também a produção de novos conhecimentos. 

Para tentar modificar esta situação, é necessário rever essa relação e buscar uma maior 

compreensão sobre o que os professores compreendem, fazem em seu cotidiano, de como 

articulam realmente a dimensão teoria-prática, em busca de uma práxis, saberes que também 

são fundamentais na competência dos professores por serem originados na prática docente 

cotidiana, sendo por ela validados. Segundo Tardif (2002, p. 54), estes saberes produzidos 

pelos próprios professores são o “núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os 

professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relações de 

interioridade com sua própria prática”. 

                                                 
40 Ibid, p. 82. 



Em se tratando ainda dos saberes da experiência, encontramos o que França (2003, p. 

47) designa de saberes da experiência cultural. Segundo a autora 

 

Tais saberes são aqui entendidos como toda e qualquer experiência 
construída e/ou vivida na práxis social, ou seja, os saberes que são 
construídos e expressos pela via das manifestações da vida cotidiana dos 
profissionais: o assistir a um filme, a copa do mundo, as olimpíadas, um 
jogo de várzea, uma apresentação de repentistas, uma apresentação musical, 
um espetáculo de dança, as experiências de uma viagem, os valores 
culturais dos ciclos folclóricos, uma visita a uma exposição, a vivência em 
atividades e/ou esportes de aventura, enfim, experiências vividas junto à 
cultura no dia-a-dia. 
 

Este saber nascido no campo da Educação Física, Esporte e Lazer, das práticas 

corporais articulam-se aos demais saberes docentes, uma vez que o próprio espaço físico e 

social, como uma capital nordestina de grande riqueza cultural, singular, promove a seus 

moradores o conhecimento e até a vivência de várias manifestações culturais, como o 

Carnaval, São João, entre outras. Reconhecemos que o contexto amplo finda por fazer parte 

da organização dos saberes sociais, sendo os mesmos mobilizados quando necessários, por 

exemplo, em uma vivência de dança popular para a comunidade, fazendo assim uma 

articulação do contexto cultural, lúdico e os demais conhecimentos e saberes do educador.  

Esta identificação de saberes para além dos disciplinares, curriculares, entre os outros, 

aliados ao saber da experiência cultural ganha ênfase nos estudos de Pires (2000, p. 136) 

quando este defende a discussão do aspecto da sensibilidade junto aos saberes docentes, visto 

que a formação em Educação Física tem priorizado historicamente dimensões técnicas, 

esportivas, de caráter competitivista com ênfase nos aspectos biológicos da aptidão física. Em 

suas análises identificou que o aspecto da sensibilidade aponta para “o reconhecimento do 

homem enquanto totalidade; desenvolvimento dos sentidos e das relações humanas, a 

Educação Física e a vivência da corporeidade”. Para o autor 

 



Se a presença da sensibilidade na concepção da Educação Física significa 
vivenciar o corpo de forma plena, tem-se, então, que a sensibilidade, nesse 
sentido, está relacionada diretamente com a corporeidade e a motricidade, 
sendo a sensibilidade também presença do homem no mundo, pois a 
existência do ser implica a sua realização. Para ‘se mais’, importa não só 
‘conhecer mais’, mas também ‘amar mais’, numa práxis integral em que todo 
o ser se movimenta para o amor (SÉRGIO, 1995, p. 22 apud PIRES, 2000, p. 
137). 

 

Devendo a sensibilidade ser valorizada não só pela Educação Física, mas também em 

todas as atividades educativas, todas as relações humanas, inclusive com a natureza e o 

universo. Desta forma, articular os saberes docentes à sensibilidade requer, por exemplo, 

junto ao saber disciplinar, a busca de novas relações com a filosofia e com as ciências 

biológicas e sociais; junto ao saber profissional a abertura para outras práticas educativas, 

tendo num novo perfil profissional fundamentos da corporeidade como base humanística da 

formação inicial; com o saber curricular, onde se encontram pessoas, grupos, comunidades, a 

valorização da cultura local nas experiências educativas realizadas onde os conteúdos, 

atividades possam ser trabalhados junto a vivências corporais preocupadas com a educação 

dos sentidos e quanto ao saber da experiência, o encontro de pessoas de todas as idades 

valorizando “o saber e o sabor do vivido”41, nos fazendo aprender o sentido profundo da 

valorização da vida, cada qual a seu modo construindo e reconstruindo saberes a partir do 

cotidiano com grande destaque ainda para a tradição oral na transmissão de conhecimentos, 

valorizando o ser humano como um todo e a própria experiência dos educadores. 

Esta sensibilidade levada em consideração ajuda o educador a ‘saber ser’ ser humano, 

fazendo-o 

 

[...] desenvolver qualidades humanas como, a capacidade de se comunicar, de 
trabalhar com o outro, de contribuir para manter unida uma equipe de trabalho 
e de estimular as relações interpessoais, acreditando que esta aprendizagem 
representa um dos maiores desafios da formação profissional da atualidade, 
pois tal desenvolvimento tem por objetivo a realização completa do ser 
humano. (LUCENA et al, 2002). 

                                                 
41 Ibid, p. 149. 



 

Classificamos esta discussão como relevante uma vez que constatamos que nossos 

educadores lidam, em sua maioria, com idosos e compreendemos que para estes a visão de 

corpo, das experiências corporais vão além do rendimento, da performance que este corpo 

possa alcançar dentro de padrões puramente biológicos, por exemplo, requerendo dos 

educadores sensibilidade para estas outras necessidades. 

Vários outros autores também têm abordado a questão dos saberes docentes. Em 

Pimenta (2002), por exemplo, que se aprofunda nas discussões sobre a formação docente, 

destacam-se três saberes da docência: a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos. 

Os saberes pedagógicos, na história da formação dos professores, tem sido trabalhados 

como blocos distintos e desarticulados, ou seja, o ensino desarticulado do cotidiano educativo. 

Segundo a autora os saberes pedagógicos se constroem na ação, são os saberes que dão 

condições aos professores para saberem ensinar. 

Os saberes do conhecimento, específicos de cada disciplina ou científicos, os quais 

comungam dos entendimentos de Tardif (2002) e Gauthier et al (1998) e mais uma vez 

demonstram a força destes conhecimentos na organização da ação educativa. 

E os saberes da experiência, que em Pimenta, diferenciando-se um pouco de Tardif 

(2002) e Gauthier et al (1998), encontramos destaque na análise da profissão professor 

ressaltando-se a valorização social dos mesmos. Para a autora, os futuros professores, já em 

sua formação inicial, têm saberes sobre o que é ser professor, oriundos, por exemplo, de suas 

vivências como alunos de outros professores. Isto lhes dá condições para identificarem os 

bons e os maus professores, ou os que dominam o conteúdo, mas não têm conhecimentos 

didáticos e quais contribuíram para sua formação integral como ser humano. Também são 

capazes, antes mesmo de começar a lecionar, de descobrir algo sobre o exercício da profissão, 



suas valorizações na sociedade e seus estereótipos. Ou seja, já possuem um conjunto de 

conhecimentos sobre esta profissão e que na sua prática pedagógica soma-se a tais questões os 

saberes da experiência, relacionados ao que os professores produzem no seu cotidiano de 

ensino, em reflexão permanente sobre sua prática, com outros colegas, textos, cursos, 

construindo-se, portanto, o processo de reflexão sobre a própria prática e também de 

desenvolvimento de pesquisas sobre ela. São novas visões sobre o mesmo tema, o saber 

experiencial, mais uma vez afirmando o quão complexo são os saberes docentes e sua 

construção. 

Para a articulação desta pluralidade de saberes docentes nos apoiamos em Francisco 

(2006, p. 35) a qual nos esclarece que um saber implica 

 

[...] o exercício de uma prática reflexiva, comprometida, com sentido, com 
intencionalidade. Os saberes decorrem da práxis social, histórica, 
intencionada, realizada por um sujeito histórico, consciente de seus 
determinantes sociais, em diálogo com suas circunstâncias. Na práxis, sujeito 
e realidade dialogam, se transformam e são por ela transformados. [...] os 
saberes produzem conhecimentos, porque prenhes de sentido, permitem e 
requerem a ação ativa e consciente do sujeito da ação, sobre suas 
circunstâncias. Os saberes requerem a presença do sujeito intermediando a 
teoria com as condições da prática; para tanto os saberes não existem 
dissociados do sujeito, mas amalgamados a ele, enquanto sujeito autônomo, 
consciente, criador. 

 

E que esta “capacidade de articular o aparato teórico-prático, a capacidade de 

mobilizá-lo na condição presente, a capacidade de organizar novos saberes a partir da prática, 

essas capacidades em conjunto, estruturam aquilo que [chama] de saberes pedagógicos” 42 

Saberes pedagógicos são saberes estruturantes do conhecimento profissional, 

outorgam identidade, são processuais, vão se constituindo nos caminhos da prática, são 

dialogantes, reflexivos. Ou seja, amparam os educadores nos seus processos de ação-reflexão 

sobre suas ações. 

                                                 
42 Ibid, p. 37. 



A autora diferencia o saber do conhecimento pedagógico. Os 

 

[...] saberes pedagógicos são construções cognitivas, realizadas pelos 
professores, a partir de sua prática cotidiana, que é significada inicialmente, 
por conhecimentos pedagógicos prévios,...os conhecimentos pedagógicos são 
construções teóricas, elaboradas por pesquisadores da área, que se organizam 
sob forma de teorias ou preceitos e que são apropriados pelos docentes, quer 
sob a forma de estudos ou pesquisa, quer sob a forma de generalizações 
teóricas do senso comum.43 

 

Neste contexto, o papel da pedagogia é criar articulações cada vez mais profundas 

entre a teoria e a realidade. 

Na área da Educação Física esta temática vem sendo desenvolvida por vários teóricos. 

Borges (1998) destaca a necessidade dos professores de educação física, já em sua formação 

inicial, fazerem articulação com o ensino, relacionando a teoria (formação acadêmica) com a 

prática nas salas de aula, durante o curso. Em seus estudos, constatou que os professores 

mobilizam saberes de várias fontes. 

Pensamos que a relação com os saberes e a atuação da Educação Física, em espaços 

não escolarizados, deve seguir o mesmo princípio, todos são espaços educativos, pois 

concordamos com Borges (2005, p. 161) quando diz que 

 

[...] pensamos que o trabalho do educador físico, quer seja realizado em 
uma sala de aula, quer em um centro esportivo, é antes de tudo uma 
atividade fundada nas interações entre seres humanos.... Acreditamos 
também que todas as atividades dos educadores físicos, qualquer que seja 
seu campo de atuação, a escola ou o mundo do trabalho, constituem práticas 
de formação, de instrução e de informação mediadas por interações 
humanas. Desse ponto de vista, todas elas possuem uma dimensão 
educativa no sentido amplo. 

 

Sendo necessário aos pesquisadores e educadores considerar sua prática pedagógica 

como local de formação e de produção dos saberes que os docentes mobilizam nas suas 

práticas profissionais, significando que os práticos – os docentes – são detentores dos saberes 

                                                 
43 Ibid, p. 38. 



específicos, diferentes daqueles transmitidos pelas universidades durante a formação inicial 

e/ou continuada. 

A autora evidenciou em seus estudos, mais uma vez, a origem plural e ao mesmo 

tempo individual e social dos saberes dos docentes na Educação Física. Analisando aspectos 

referentes à escolha de carreira, as experiências pré-profissionais, a formação inicial e as 

primeiras experiências de ensino de um grupo de professores, constatou que os sujeitos 

atribuíam uma boa parte da aprendizagem da profissão ao próprio exercício do trabalho 

docente, aos seus estágios e experiências práticas vividas durante a formação inicial, sendo 

essas experiências práticas que asseguravam a ponte entre os conhecimentos aprendidos na 

universidade e o próprio ensino, percebendo também um hiato existente entre a formação 

inicial e a realidade de seu trabalho, o que lhes fez parecer normal acreditarem que tudo que 

fazem e sabem origina-se, principalmente, de sua própria experiência ou de seu talento.  

A autora nos traz mais elementos de nossa área de estudo – a Educação Física – 

quanto à construção do saber docente e corrobora com os demais autores - Tardif (2002), 

Gauthier et al (1998); Melo (2000); França, (2003); Pimenta (2002); Pires (2000); Lucena, 

(2002); e Francisco (2006), com os quais dialogamos anteriormente.  

Silva (2005, p. 184 apud TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991), também aborda em 

seu estudo a construção do saber docente por formandos em Educação Física a partir das 

experiências vividas durante o curso, e compreende que 

 

[...] a aprendizagem da profissão se alimenta de fontes plurais (história e 
trajetórias de vida, formação escolar e experiências educativas, formações 
universitárias, prática da profissão, etc.) e que entre essas fontes, a experiência 
cotidiana do trabalho é a principal, pois é por meio dela que outros saberes 
adquiridos no decorrer da vida, da formação e da carreira são mobilizados, 
usados, avaliados, rejeitados e ou conservados, mas transformados e 
adaptados. 

 



O que a prática parece ainda revelar, é a falta de identificação dos docentes como 

produtores de saberes, como visto no início do texto, isto pode ocorrer devido a um 

distanciamento entre a formação inicial dos professores e sua realidade profissional. 

No intuito de desvelar esta construção de saberes, a seguir caminharemos em direção a 

nossa abordagem metodológica, coleta e análise dos dados, apresentando posteriormente o 

que dizem os educadores do PAC quanto à temática de nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palácio do Governo, Rio Capibaribe e diversas Pontes, entre os bairros do Recife Antigo, de São José e da Boa Vista. 

 
 

Nas terras da gente44 
 
 

Atravessei a ponte da Boa Vista 
Lembrando das histórias do Holandês 
Sentindo o cheiro doce da maré cheia 

Cantarolando sons do dia de Reis 
 

Em cada prédio traços de uma cultura 
Interior de nossas recordações... 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Composição: Silvério Pessoa. 
 



Nosso trajeto metodológico 

 

 

Seguiremos nosso caminho em direção à explicitação de nossas opções metodológicas 

para a realização de nossa pesquisa, na esperança do desvelamento da construção de novos 

saberes na dinâmica da práxis educativa dos educadores de Educação Física do PAC. 

Identificamos que a pesquisa de base qualitativa nos apresentou subsídios para 

tratarmos nosso objetivo de investigação, uma vez que compreendemos que nosso objeto de 

pesquisa não se revela apenas pela sua identificação, quantificação, aspectos tão tradicionais 

quando falamos sobre ciência. 

Apoiamo-nos em Minayo (1994, p. 22) para justificarmos nossa opção pela pesquisa 

qualitativa. Compreendemos que uma investigação desta natureza responde a questões muito 

particulares e se preocupa com um nível de realidade mais complexo, que não pode ser 

simplesmente quantificado, pois trabalha “com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações”. Uma metodologia da pesquisa inclui concepções teóricas de abordagem, um 

conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e o potencial criativo do 

pesquisador. Para o tipo de pesquisa que selecionamos, a autora nos diz que a própria 

denominação de “pesquisa qualitativa” é redundante uma vez que o seu objeto de estudo, o 

ser humano, não pode ser quantificado em face de suas características de crenças, valores e 

significados ao mesmo tempo em que é “complexo, contraditório, inacabado e em permanente 

transformação”45. 

O campo das ciências sociais, e entre elas a educação, distingue-se de outras ciências 

por diversos fatores, entre eles o de que seu objeto é histórico, possuidor de consciência, 

                                                 
45 Idem, 2004, p. 22. 



mesmo que seja uma consciência ingênua, como nos diz Freire (2005); existe uma identidade 

entre o sujeito e o objeto da investigação, pois investigam seres humanos a partir de seus 

sentidos e significados; é intrínseca e extrinsecamente ideológica, veicula interesses e visões 

de mundo implicadas em todo processo de construção do conhecimento, desde seu objeto, que 

é essencialmente qualitativo, até seus resultados e análises. 

Buscamos, através desta compreensão sobre pesquisa qualitativa, uma metodologia, 

um caminho, que pudesse nos dar um direcionamento para analisarmos a construção dos 

saberes docentes, decisão esta que guarda também elementos além dos pedagógicos, 

acreditando, portanto, no potencial de produção dos seres humanos, especificamente destes 

professores, pois Freire (2005) nos diz que o que nos distingue de outros seres vivos é o nosso 

poder de criação e a consciência que possuímos deste. 

Neste sentido, a questão do homem como ator social, e não mero reprodutor de 

grandes estruturas sociais, é crescente e faz emergir com força as ciências sociais que se 

preocupam com os significados, não menosprezando o método quantitativo, mas colocando-o 

como um dos elementos para compreensão do todo.46 

A questão fundamental do objeto do conhecimento, que é o ser humano e suas 

relações sociais, se recusa a se revelar apenas nos números ou em sua própria aparência, o que 

provoca o pesquisador a decidir pela procura dos significados que constroem a história, 

demonstrando a complexidade, que é a própria riqueza dos seres humanos, o que nos leva 

sempre a novas buscas, à constante transformação e evolução, a novas construções onde quer 

que estejamos intervindo. 

Ludke e André (1986, p. 2) tratam a pesquisa como uma forma de “aproximá-la da 

vida diária do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um instrumento de 

                                                 
46 Abordagens como o Funcionalismo, a Sociologia Compreensiva, a Fenomenologia e o Marxismo - e veremos 
mais adiante a Etnometodologia, buscam reconhecer a subjetividade como parte integrante dos fenômenos, 
trabalhando com dados qualitativos que trazem para a análise tanto o subjetivo como o objetivo, os atores 
sociais, os sistemas de valores do cientista, os fatos e os significados, a ordem e o conflito. 



enriquecimento do seu trabalho”. Estes autores nos apresentam cinco características da 

pesquisa qualitativa a partir de Bogdan e Biklen (1982)47, das quais destacamos em nossos 

estudos que “O material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, 

acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e 

extratos de vários tipos de documentos”48 ou seja, são dados predominantemente descritivos. 

Existe uma preocupação maior com o processo que com o produto, assim “o interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas”49. 

Para esta abordagem sempre existe a tentativa de capturar a ‘perspectiva dos 

participantes’, ou seja, a forma como os informantes encaram as questões que estão sendo 

focalizadas, portanto, o significado é o foco de atenção do pesquisador e os pesquisadores não 

se preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas previamente. As 

abstrações são realizadas e se consolidam a partir da análise dos dados num processo de baixo 

para cima, ocorrendo a análise dos dados por processo indutivo. 

Em suas conclusões os autores afirmam que a 

 

[...] pesquisa qualitativa ou naturalística, segundo Bogdan e Biklen (1982), 
envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.50 

 

Daí termos optado pela abordagem metodológica da Etnometodologia, pois 

identificamos que nosso objeto de estudo requeria uma concepção teórica que compreendesse 

nossos sujeitos como atores de sua práxis educativa. 

                                                 
47 In Ludke e André, 1986, p. 12. 
48 In Ludke e André, loc. cit 
49 In Ludke e André, loc. cit 
50 Ibid, p. 13. 



Esta concepção compreende que o mundo vivido é o norte que possibilita 

compreender-se, comentar-se, analisar-se, apreendendo o objeto a partir das interações com e 

no social, onde o ator e a situação estabelecem uma relação a partir de processos de 

interpretação, podendo ser utilizado no dia a dia, buscando o sentido das ações uns dos outros, 

“ou seja, desvelar o sentido e o significado da ação” (FRANÇA, 2000)51, nos ajudando a 

desvelar os saberes construídos na intervenção dos profissionais de Educação Física em um 

Programa de uma Política Pública de Saúde. 

Como corrente da Sociologia Americana, a Etnometodologia surge nos anos 60 na 

Califórnia. Sua obra fundadora é o livro Studies in Ethnomethodology, de Harold Garfinkel. 

Sua importância teórica e epistemológica deve-se ao fato de “efetuar uma ruptura 

radical com os modos do pensamento da sociologia tradicional” (COULON, 1995, p. 07). É 

mais uma perspectiva de pesquisa, uma nova postura intelectual. Provocou uma reviravolta na 

tradição sociológica através de uma ampliação do pensamento social, dando maior 

importância a compreensão que a explicação, entendendo assim que todos nós somos 

sociólogos em estado prático. A Etnometodologia “mostra que temos a possibilidade de 

apreender de maneira adequada aquilo que fazemos para organizar a nossa existência”52, leva 

em conta também o fato de que todo grupo social é capaz de compreender a si mesmo, de 

analisar-se, de julgar. Seus conceitos chaves são: 

 

- Prática, realização: Garfinkel (1967, apud Coulon, 1995, p. 29), em Studies, ao explicar o 

que é a Etnometodologia, nos diz que a mesma aborda atividades práticas, circunstâncias 

práticas e o raciocínio sociológico prático, temas de estudo empírico, onde tanto as atividades 

corriqueiras como os acontecimentos extraordinários têm as mesmas atenções. Seu interesse 

volta-se ao raciocínio prático, profissional ou não. 

                                                 
51 Texto produzido para fins didáticos para a Reunião de Base de Pesquisa – Corporeidade e Educação (Projeto 
de Pesquisa 1), Doutorado em Educação da UFRN. 
52 Ibid, p. 08. 



 

A Etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos 
utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os 
dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar [...] é o estudo dessas 
atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas. (COULON, 1995, p. 
30). 

 

Para os estudiosos desta corrente, os fatos sociais são realizações dos membros. A 

realidade social é constantemente criada pelos atores, não é um dado preexistente, decorrendo 

disso a importância do modo como os membros decidem, colocando em evidência os modos 

de interpretação constante da realidade social feita pelos atores, sendo também importante 

observar como os atores do senso comum tanto produzem como tratam a informação e 

utilizam a linguagem como recurso. 

Podemos analisar tais fatos como possíveis de um processo de ressocialização, de uma 

prática social na perspectiva da transformação social, de práxis, de novas formas de relações 

de poder, comunicação e linguagens, no cotidiano das diversas formas de intervenção 

pedagógica, como acreditamos ocorrer nesta intervenção do profissional de Educação Física 

em um Programa de uma Política Pública de Saúde. 

 

- Indicialidade: para a Etnometodologia, a vida social é constituída pela linguagem da vida 

de todos os dias. Os etnometodólogos interrogam esta linguagem. Os sociólogos se utilizam 

de descrições e interpretações da realidade social buscando as prioridades indiciais do 

discurso prático. “A indicialidade é um termo técnico, adaptado da lingüística. Isto significa 

que embora uma palavra tenha uma significação trans-situacional, tem igualmente um 

significado distinto em toda situação particular em que é usada”53. Assim, as palavras só 

ganham sentido completo no seu contexto de produção, indexadas a uma situação de 

                                                 
53 Ibid, p. 33. 



intercâmbio lingüístico. As palavras e as frases também não têm o mesmo sentido para todos, 

onde para cada ator o significado de sua linguagem cotidiana depende do contexto em que 

esta linguagem aparece.  

Portanto, “todas as formas simbólicas, como os enunciados, os gestos, as regras, as 

ações, comportam uma ‘margem da incompletude’ que só desaparecem quando elas se 

produzem”54, fazendo com que a vida de todos os dias tenha uma interminável indicialidade, 

esta linguagem cotidiana tem sentido ordinário e as pessoas não tem dificuldade para 

compreender. Ou seja, na indicialidade o sentido é sempre local e não tem generalização 

possível, sua análise nunca termina. 

 Neste sentido, temos em Freire (1980) que a palavra instaura o mundo no homem, é 

um comportamento humano que significa o próprio homem, o que o permite designar e 

transformar as coisas, é também práxis. Através da palavra de nossos atores/educadores da 

pesquisa, buscaremos desvelar a construção de saberes na práxis educativa dos mesmos. 

Compreender que os atores/educadores têm este potencial nos abre caminhos para a 

valorização do que constroem em suas práticas dialógicas transformadoras. 

 

- A Reflexividade: esta categoria da Etnometodologia é vista como um modo não verbal de 

dizer um código. Um código não é dito, mas vivido e geralmente tácito. Não se pode 

confundir a reflexividade com a reflexão – quando refletem sobre aquilo que fazem. A 

reflexividade é uma condição primeira para Garfinkel e designa 

 

[...] as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social, 
designa a equivalência entre descrever e produzir uma interação, entre 
compreensão e a expressão dessa interação, assim ‘fazer’ uma interação é o 
mesmo que ‘dizer’ a interação55.  

 

                                                 
54 Ibid, p. 34. 
55 Ibid, p. 42. 



Não devemos confundi-la com a reflexividade freiriana quando esta nos esclarece que 

 

A reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência se distancia do 
mundo e o objetiva, é porque sua intencionalidade transcendental a faz 
reflexiva [...] Nessa linha de entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e 
objetividade não se separam: opõem-se, implicando-se dialeticamente. 
(FREIRE, 1980b, p. 9) 

 

Esta categoria nos mostra que o viver a práxis educativa é o mesmo que apresentá-la, 

dizê-la através de outros códigos, mesmo que os membros não se apercebam do que declaram 

através de suas atitudes, gestos. 

 

- Accountability : o termo Accountable quer dizer descritível e a Etnometodologia analisa as 

ações cotidianas dos membros assim como seus métodos, que as fazem descritíveis enquanto 

organização ordinária das ações cotidianas. Para Louis Quere (1984, apud Coulon, 1995, p. 

42) existem duas características importantes da accountability – ser reflexiva e racional. 

Reflexiva, pois isto faz parte das atividades e racional, pois é produzida metodicamente em 

uma situação inteligível, podendo então ser descrita e avaliada racionalmente. Assim, “Dizer 

que o mundo social é accountable significa que ele é algo disponível, isto é, descritível, 

inteligível, relatável, analisável [...] que se mostram nas ações práticas dos atores”56. A 

Etnometodologia vê o mundo real em situações, a própria descrição já fabrica, constrói o 

próprio mundo. Já envolve valores, crenças, visão de mundo, de homem, de educação, 

determinadas estruturas produzidas por um determinado grupo social. 

Buscaremos, com este apoio etnometodológico, desvelar e analisar a construção de 

saberes docentes, daqueles que, de agora em diante, denominaremos atores-educadores e 

ousamos inferir que os mesmos, com tal proposta, de falar, analisar suas práticas, poderão ter 

neste momento um tempo para descrever, relatar, analisar a si mesmos, distanciando-se um 

                                                 
56 Ibid, p. 45. 



pouco do seu fazer e quiçá desvelando para si suas construções de saberes ainda não 

conscientes. 

 

- A noção de membro: esta noção de membro não se refere a uma pertença social, mas, sim, 

ao domínio da linguagem natural, ao domínio da linguagem comum, pois assim estão 

empenhadas na produção e na apresentação objetivas do saber do senso comum. Assim, 

tornar-se um membro significa filiar-se a um grupo, a uma instituição, o que exige ampliação 

do domínio da linguagem comum institucionalizada. Uma pessoa é considerada membro 

quando dotada de um conjunto de modos de agir, métodos, atividades, savoir-faire, que fazem 

dela capaz de inventar dispositivos para dar sentido ao mundo que a cerca. 

Em nosso estudo, abordamos os atores-educadores da pesquisa como membros 

pertencentes a um grupo de professores de Educação Física atuantes em um Programa de uma 

Política Pública de Saúde, guiados por um conjunto de modos de agir, métodos, atividades 

próprias, etc. 

A partir destes conceitos que orientaram nossa abordagem metodológica – a prática, a 

indicialidade, a reflexividade, a accountability e a noção de membro – e da escolha de nosso 

percurso metodológico, analisamos nosso objeto de estudo a partir da compreensão da prática 

como uma dimensão da realidade, complexa e contraditória, promotora de uma práxis; da 

indicialidade composta por várias formas de comunicação através de várias linguagens, a 

escrita, a falada, a gestual, promovendo diálogos, conseqüentemente da reflexividade, ao 

mesmo tempo em que fazer a interação, a aula, a vivência, a rotina cotidiana do pólo é o 

mesmo que dizer sobre ela, como ela ocorre, o que demanda, que saberes mobiliza e, 

principalmente, constrói, sendo também passível de descrição das ações por parte de seus 

membros, dentro desta determinada práxis educativa. 



Compreendemos, portanto, que esta abordagem possibilita olharmos para nosso objeto 

de estudo e para nossos atores-educadores da pesquisa como capazes de compreender a si 

mesmos, de comentar-se, avaliar-se, o que também abre espaço para o professor se identificar 

como produtor de saberes e como professor pesquisador (LUDKE, 2001). 

Como instrumentos para a coleta de nossos dados selecionamos a aplicação de um 

questionário57, um instrumento composto por uma série de perguntas, que devem ser 

respondidas pelos informantes por escrito, com certo distanciamento do pesquisador, se 

possível sem a intervenção direta ou mesmo a presença deste e que serviu para seleção e 

caracterização do perfil dos educadores do Programa que seriam participantes da pesquisa. 

Em seqüência, também houve a realização de Entrevistas Narrativas. 

A entrevista, como procedimento mais usual do trabalho de campo em pesquisas 

qualitativas, nos proporcionou obter dados substanciais contidos nas falas dos atores sociais. 

Partimos do pressuposto que a entrevista não é uma conversa despretensiosa e neutra, mas sim 

“meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa” 

(MINAYO, 1994 p. 57), neste sentido, optamos pela entrevista narrativa, de caráter 

individual, obtendo-se dados objetivos, advindos de diferentes fontes reais escolhidas a partir 

de critérios teórico-práticos de leituras críticas, ou seja, projetos de intervenção, registros 

avaliativos, estatísticas, relatos de agentes sociais e subjetivos, advindos das atitudes, valores, 

sentimentos, representações do próprio ator social. Este nível de informações emerge da 

realidade social expressa nas falas dos entrevistados, de seu cotidiano, os quais são 

reveladores das condições objetivas, códigos, símbolos e enfoques representativos da fala dos 

educadores acerca de como os mesmos constroem seus saberes docentes no Programa 

Academia da Cidade. 

                                                 
57 Vide anexo 1. 



A característica livre-narrativa adotada para a entrevista nesta pesquisa, possibilitou 

liberdade para o entrevistado discorrer sobre o tema da pesquisa indicado, tema este que para 

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 92) é sustentado a partir da 

 

[...] construção de um todo a partir de sucessivos acontecimentos, ou a 
configuração de um ‘enredo’. O enredo é crucial para a constituição de uma 
estrutura de narrativa. Por isso a narrativa não é apenas uma listagem de 
acontecimentos, mas uma tentativa de ligá-los, tanto no tempo, como no 
sentido. Se nós considerarmos os acontecimentos isolados, eles se nos 
apresentam como simples proposições que descrevem acontecimentos 
independentes. Mas se eles estão estruturados em uma história, as maneiras 
como eles são contados permitem a operação de produção de sentido do 
enredo. 

 

Pela dimensão do estudo, adentrarmos no campo, lócus de investigação, tornou-se 

fulcral, sendo fundamental compreendermos que este enredo estimula o ator a narrar uma 

história maior a partir de pequenas histórias. É neste processo que o enredo define qual “o 

espaço de tempo que marca o começo e o fim de uma história”58. Esta propriedade 

característica do enredo lhe confere operar em nível da coerência e do sentido da narrativa ao 

fornecer critérios para a seleção dos acontecimentos que devem ser incluídos na narrativa dos 

atores sociais (MINAYO, 2004, p. 105).  

A cada olhar para o problema de pesquisa afloravam novos motivos para adotarmos a 

entrevista narrativa como técnica de coleta de dados. Tendo em vista uma situação que 

encoraje e estimule um entrevistado a narrar sua história, levando em conta acontecimentos 

importantes registrados em sua vida, e de sua vida latente no contexto social. 

Esta abrangência nos permitiu ir além das pergunta-respostas das maiorias das 

entrevistas que findam por impor ao entrevistado uma estrutura que seleciona o tema e os 

tópicos, ordenando e verbalizando as perguntas a partir da sua própria linguagem, 

compreendendo que seu pressuposto é o de que o entrevistado revela-se melhor quando lida 

                                                 
58 Jovchelovitch e Bauer, loc. cit 



com sua própria linguagem espontânea, corroborando com o que nos diz Freire (1980b, p. 15) 

sobre a palavra, quando este a entende também como palavra e ação, pois a compreende como 

significado produzida pela práxis, cuja discursividade flui de uma historicidade, 

 

[...] palavra viva e dinâmica, não categoria inerte, exâmine. Palavra que diz 
e transforma o mundo [...] Dizer a palavra equivale a assumir 
conscientemente, como trabalhador, a função de sujeito de sua história, em 
colaboração com os demais trabalhadores – o povo. 

 

Foi com este olhar que chegamos até nossos atores, como nos falou Coulon (1995) 

anteriormente, ao abordar sua categoria da indicialidade, explicando que as palavras e as 

frases não têm o mesmo sentido para todos, pois para cada ator o significado de sua 

linguagem cotidiana depende do contexto em que esta linguagem aparece, uma vez que são 

realmente os dados mais importantes de nossa pesquisa, sem elas – as palavras de nossos 

atores, não teríamos a composição real da práxis educativa que tanto defendemos. 

Organizamos nossos critérios a partir dos escritos de Tardif (2002, p. 82) e Gauthier et 

al (1998) quando o primeiro aborda a relevância que o tempo adquire para a consolidação dos 

saberes docentes, afirmando que 

 

Concretamente, entre os professores entrevistados que possuem um emprego 
estável [...] as bases dos saberes profissionais parecem constituir-se no início 
da carreira entre os três e cinco primeiros anos de trabalho. Por outro lado, o 
início da carreira representa também uma fase crítica em relação às 
experiências anteriores e aos reajustes a serem feitos em função das realidades 
do trabalho. 

 

E o segundo, Gauthier et al (1998) destaca a socialização de trabalhos elaborando assim os 

saberes da ação pedagógica. 

Especificamente, nossos critérios configuraram-se, num primeiro momento, da 

seguinte maneira: ter mais de três anos de docência no PAC; ter socializado experiências 

sobre este trabalho. A partir de nossa chegada ao lócus da investigação e do contexto 



encontrado a partir das análises dos questionários, decidimos por também levar em 

consideração ter ou estar participando de programa de formação continuada – especialização, 

mestrado ou doutorado; ter participado de formação continuada modulada (cursos, 

capacitações). 

As análises das falas de nossos atores/educadores foram direcionadas pela análise de 

conteúdo, especificamente pela análise temática, a qual, segundo Bardin (1995, p. 105) 

 

consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação 
e cuja presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa 
para o objectivo analítico escolhido. O tema, enquanto unidade de registro, 
corresponde a uma regra de recorte (do sentido e não da forma) que não é 
fornecida uma vez por todas, visto que o recorte depende do nível de análise 
e não de manifestações formais reguladas. 

 

Neste tipo de análise o tema é normalmente usado para se estudar opiniões, atitudes, 

valores, crenças, tendências e muito utilizadas em entrevistas. Esta iniciativa nos possibilitou 

organizar o sentido das falas de nossos atores/educadores a partir de nossas categorias 

analíticas. Após as transcrições das entrevistas, fizemos as primeiras leituras, buscando 

relembrar as narrativas e identificar possíveis erros e equívocos nas falas por conta das 

transcrições.  

No segundo momento da análise realizamos os destaques nas narrações construindo, 

separando as informações relevantes que nos levaram às primeiras relações com a teoria. 

Destas, construímos quadros para cada um dos atores em separado, contabilizando 5 quadros 

dos supervisores, 4 quadros dos avaliadores e 4 quadros das professoras de ginástica. Os 

quadros foram montados a partir das perguntas norteadoras de texto entregue aos atores, 

buscando alinhar as falas como um todo às questões apresentadas. 

Na etapa seguinte, organizamos quadros resumos por atores-educadores, porém, com 

os recortes mais significativos e relevantes para as nossas questões de estudo e suas 



categorias. Na fase final, construímos um último quadro com o resumo das falas de todos os 

atores-educadores organizados por função59. 

 

 

Fase de coleta de dados – nossa chegada ao campo de estudo: 60 

 

Apresentamos a seguir os procedimentos e instrumentos que nos subsidiaram para a 

ida a campo e posterior coleta dos dados sobre construção dos saberes pelos nossos 

atores/educadores em sua práxis educativa no PAC. 

Nossa ida a campo nos possibilitou conhecer com mais proximidade a realidade do 

objeto de estudo. Para que nosso intuito fosse atingido, selecionamos, como técnica de coleta 

de dados, a utilização de questionário e a realização de entrevistas narrativas.  

Após a apresentação do projeto de pesquisa à diretoria responsável pela execução do 

Programa Academia da Cidade, encontramos algumas dificuldades, que envolveram 

primeiramente, questões institucionais, referentes à solicitação pela instituição pesquisada 

para a aceitação da nossa entrada em campo, de um posicionamento do Comitê de Ética da 

Universidade, paralelo às deliberações do Colegiado do próprio Mestrado, o qual apresentava 
                                                 
59 Vide anexo 4. 
60 Identificamos como campo de estudo a intervenção de professores de Educação Física numa política pública 
de saúde no município do Recife – o Programa Academia da Cidade. Em estudo realizado por Guimarães (2003) 
sobre o Programa Academia da Cidade foram destacados vários aspectos do Programa, principalmente seus 
ideários de intervenção. Enquanto necessidade do mesmo observou-se o fato de que era inegável que eventos 
pontuais na área da atividade física para promoção da saúde tenham sido realizados, porém, não conseguiam 
atingir a maioria da população, principalmente, porque grande parte das pessoas quando orientadas para a prática 
de atividades físicas não têm acesso, com a regularidade necessária à mesma, por uma infinidade de motivos, 
que vão desde as parcas condições financeiras, falta de segurança, entre outros. Assim, diante de tais questões 
viu-se o serviço público na premente necessidade de organizar e oferecer a população de modo geral, um serviço 
que permitisse a prática regular de exercícios físicos, como mais um elemento para a promoção da saúde, que 
fosse público, totalmente gratuito, sem perder a qualidade e que ao mesmo tempo viesse a incentivar o combate 
destas morbidades, surgindo assim o PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE. De forma geral, o estudo 
identificou que na localidade em questão pôde-se perceber que o Programa recebeu a adesão geral da população. 
“Os resultados demonstraram que pessoas das mais variadas camadas sociais, com níveis diferentes de 
escolaridade, renda, empregados e ou desempregadas, etc., mostraram-se interessadas pelo programa, no Pólo 
Boa Viagem, quer seja, nos turnos da manhã e ou da noite, fato importante, pois, enquanto serviço público, que 
visa atender de forma universal os habitantes do Recife, o programa neste primeiro momento despertou o 
interesse de grande espectro de seus habitantes” (Ibid, p. 70). 
 



pareceres distintos da área das Ciências da Saúde; secundariamente, questões pessoais, como 

medo e angústia para a realização dos trabalhos dentro dos prazos e, finalmente, burocráticas, 

no sentido das distâncias de tempo para as respostas às solicitações e esclarecimentos de 

ambas as partes. Após a solução das problemáticas inicias, que nos fizeram aguardar a ida ao 

campo por um tempo maior que o previsto, após três meses, conseguimos realizar nossa 

entrada no campo, especificamente em março de 2006.  

Ao chegarmos e, especificamente, entrarmos em contato com a coordenação do PAC, 

pudemos ter em mãos documentos referentes à proposta do Programa e à apresentação de 

trabalhos pelos seus educadores. Nos disponibilizaram também uma lista com todos os nomes 

dos educadores, seus pólos de trabalho, funções e horários, assim como se dispuseram a 

informar por meio de informes e telefonemas sobre nossa chegada para entrega dos 

questionários nos referidos Pólos. 

Nossas idas aos Pólos para apresentação da proposta da pesquisa às equipes, 

esclarecimentos quanto à participação na primeira fase de coleta de dados, a aplicação dos 

questionários, ocorreu, inicialmente, dentro do horário de atividades dos mesmos – pela 

manhã – das 05:30 às 08:30 e à noite – das 17: 30 às 20:30. 

Fomos aos nove Pólos do Programa, apresentando a proposta da pesquisa e entregando 

os questionários. Nos momentos iniciais, com a equipe completa nos escutando, em outros 

com orientações individuais. Marcamos datas para retornar e recolhermos os questionários, os 

quais em alguns momentos não se encontravam respondidos e/ou entregues ao responsável do 

pólo. Por isso, em alguns Pólos tivemos de voltar várias vezes. Sendo necessário também uma 

reorientação quanto a algumas entregas. Assim, foram também entregues questionários na 

sede administrativa do Programa para recolhimento posterior. 



Quanto à recepção nos pólos, sempre que chegávamos éramos bem recebidos, com 

gestos de alegrias e depoimentos de saudades61. Também identificamos que alguns ficaram 

assustados com a responsabilidade de estarem sendo atores da pesquisa. Desta forma, nos 

colocamos a disposição para tirar dúvidas, caso aparecessem, e nos sentimos felizes por 

estarmos realizando nossos objetivos de pesquisa. 

Assim coletamos nossos dados no tempo de quarenta dias, sendo os primeiros dois 

dias para aquisição dos documentos pela coordenação do Programa, 18 dias para aplicação e 

apuração dos questionários, os quais serviram para a caracterização da equipe de professores 

do PAC, seleção dos sujeitos para a realização da entrevista narrativa e agendamento das 

mesmas. 

Para a seleção dos atores da pesquisa realizamos um estudo exploratório de natureza 

documental em diversos ANAIS, disponibilizados pela coordenação do Programa, assim 

como a identificação quanto ao tempo de docência dos professores no PAC, a partir do 

questionário. Desta exploração, outros critérios, como a de ter ou estar em formação 

continuada em alguma instituição e participar de curso e capacitações, nasceram da fase 

empírica da pesquisa e nos fizeram ampliar e finalizar a caracterização dos critérios para a 

seleção dos atores-educadores. Dos dados encontrados nos questionários organizamos uma 

planilha de critérios para todos os educadores do PAC, a qual se encontra no anexo 2. 

Nos últimos vinte dias realizamos as Entrevistas Narrativas. Algumas ocorreram na 

data e hora marcadas, outras ocorreram após cancelamentos por motivos diversos, como falta 

de horário, imprevisto familiar e até mesmo medo e ansiedade para participar da entrevista, 

relatados pelos educadores, também em meio a pedidos de desculpas e novos agendamentos. 

       Paralelo aos agendamentos engendramos uma análise textual (SEVERINO, 2002) 

da proposta do Programa Academia da Cidade, a partir das categorias práxis educativa, 

                                                 
61 Isso acontecia como respostas das relações estabelecidas anteriormente com os educadores, uma vez que a 
pesquisadora havia convivido com boa parte do grupo desde o início das ações do Programa, estabelecendo não 
apenas vínculos profissionais, mas também laços afetivos como parte deste coletivo. 



saberes docentes e diálogo. Buscamos identificar, inicialmente, com esta análise, quais são os 

ideais que regem a atuação do profissional de Educação Física em intervenção no Programa 

Academia da Cidade, ou seja, a proposta do programa para os atores da pesquisa, na intenção 

de uma caracterização com mais elementos do contexto de intervenção dos mesmos, 

configurando assim a própria historicidade dos registros oficiais, entre outras formas de 

registro como as produções teóricas dos atores, através de relatos de experiências, painéis, 

temas livres, utilizados como forma de socialização de suas vivências. 

 

 

Análise textual da proposta do PAC 

 

Ao termos em mãos a proposta do Programa Academia da Cidade iniciamos nossa 

análise sobre o texto procurando identificar dados referentes às nossas categorias – práxis 

educativa, diálogo e saber docente. Como apresentamos anteriormente, nos apoiamos em 

Severino (2002) no intuito de organizarmos uma leitura e análise da proposta do Programa 

Academia da Cidade, como contexto que propicie a construção de novos saberes por parte dos 

atores da pesquisa. 

Neste documento destaca-se o compromisso assumido pela gestão de construir um 

Recife Saudável, aliado ao desejo de um segmento de profissionais da área de saúde, 

preocupados com a garantia dos direitos sociais, a participação da população e o acesso aos 

serviços de saúde. Esta idéia de município saudável, integrado, solidário, democrático, com 

espaços comuns de inclusão social, visa uma cidade que valoriza, principalmente, a vida de 

seus habitantes, em que todos possam ter acesso a serviços de: saúde, moradia decente, 

educação, trabalho digno, cultura, lazer, oportunidade de desenvolver suas habilidades, 



liberdade de expressão e de criação. Como um espaço de convivência fraterna e solidária. 

Uma cidade construída com base na cidadania (PAC, 2003). 

Analisamos que são estas as finalidades últimas, enquanto profissionais educadores da 

área da Educação Física que nossos atores da pesquisa devem estar ajudando a construir. 

O Programa em sua elaboração recebeu a participação popular, com discussão da 

proposta na V Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2001, conferindo-lhe 

legitimidade social, além da legitimidade política no momento em que foi ratificado na 

Coordenação Geral do Governo. Compreendemos que deste fato houve uma maior totalidade 

de discussões a respeito das funções do mesmo. 

Segundo seu projeto, o PAC articula-se com os programas integrados da Secretaria de 

Saúde, que se caracterizam como projetos prioritários, especificamente com os programas: 

Comunidade Saudável, Re-qualificação e Re-apropriação dos Espaços Públicos: Espaço 

Público para Todos, o Combate a Violência e Defesa da Cidadania. Faz parte do contexto de 

construção e avaliação permanente das políticas de saúde municipais, que buscam efetivar os 

princípios da universalidade, eqüidade e integralidade defendidos pelo SUS, o PAC tem como 

objetivo principal 

 

contribuir para construção de um Recife Saudável fomentando a prática de 
atividade física na população a partir da re-qualificação dos espaços 
públicos e da estruturação de equipes multidisciplinares, visando a 
promoção da saúde efetivada dentro do modelo de gestão integrada e 
participativa da Prefeitura do Recife, na busca de um contínuo viver 
saudável. (PAC, p. 03). 

 

Apresenta em seu referencial teórico o conceito ampliado de saúde, no intuito de 

libertá-la da explicação feita a partir do seu antagonismo, a doença, e procura perpassar o 

processo saúde-doença-saúde por todas as relações objetivas e subjetivas existentes entre os 

seres humanos e o seu ambiente. Compreende que mais do que um fim em si, a saúde é um 



processo histórico, abrangente, constituída de elementos das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. 

Identificamos que neste processo o ser humano está situado, como nos diz Freire 

(1996), a partir de uma visão dialética da saúde e da própria dinâmica da vida.  

A questão da interdisciplinaridade é apresentada como elemento importante para as 

ações do Programa. Entre outros aspectos, destacamos que suas diretrizes buscam garantir 

 

programas de educação permanente, [...] o protagonismo social do sujeito a 
partir da contribuição efetiva na construção do Planejamento Pedagógico 
dos Pólos do Programa [...] proporcionar a participação na forma de co-
responsabilidade do sujeito nos cuidados com a saúde e na efetivação das 
políticas no setor [...] reconhecer a autonomia do sujeito participante das 
atividades desenvolvidas pelo Programa, procurando refletir esta condição 
na prática pedagógica, em todos os momentos das intervenções realizadas. 
(PAC, p. 04) 

 

Como marca de gestão no setor saúde, busca realizar ações de promoção à saúde, na 

perspectiva da inclusão social, democratização dos espaços públicos e de lazer, redução de 

danos, participação efetiva no controle social, humanização das políticas de saúde, 

entendendo o sujeito como ser integral e plural, e considerando os elementos do contexto 

social atuantes na construção da identidade histórica e de pertencimento individual e coletivo. 

O nome “Academia” apresenta-se como um termo re-significado, desmistificando o 

termo, quando traz para o âmbito exclusivamente público serviços de domínio mercadológico, 

privado, através de elementos como a participação popular, a intervenção profissional atrelada 

a uma concepção de homem e sociedade que garantam o direito à prática da atividade física, 

do esporte e do lazer.  

O Documento destaca outros aspectos, mesmo que indiretamente, considerando, 

 
como finalidade última a apropriação pelo sujeito dos conhecimentos 
necessários à busca e manutenção da saúde em seus aspectos pedagógicos – 
mudança de modo de viver; científico – conhecimento sobre o processo 
saúde-doença-saúde; político – o controle social; histórico e econômico – 
sobre o modo de produção capitalista e sua influência na relação trabalho-



doença [...] Traz como característica de sua funcionalidade a 
multiprofissionalidade [...] (PAC, p. 13) 

 

Os objetivos do PAC também dizem respeito a 

 

Favorecer a educação continuada para os usuários e equipe62 do PAC sobre 
os conhecimentos relativos a promoção da saúde com informações 
científicas, culturais e saberes populares [...] Proporcionar informação 
continuada em saúde e modo de viver da população [...] Promover gestão 
integrada e participação dos usuários nas decisões através de organização 
coletiva com a participação dos Conselhos Distritais e/ou Locais [...] 
Incentivar a participação nas diversas instâncias do controle social junto à 
comunidade mantendo próximo o Programa das demandas sociais. (PAC, p. 
14) 

 

Na característica multiprofissional das equipes, a interdisciplinaridade procura 

caminhos trans-disciplinares e a superação e a superposição de saberes, compreendendo que 

 

Mais do que um campo de estágio, ou experiência profissional, o PAC 
remete aos componentes de sua equipe a necessidade de refletir as ações de 
promoção da saúde sob a influência direta da comunidade e das orientações 
do SUS, possibilitando a constatação de realidades, limites e possibilidades 
da atuação profissional frente à formação acadêmica recebida ou em 
andamento, suscitando, entre outras indagações, para o que e para quem 
estão sendo formados e que tipo de sociedade se quer construir. (PAC, p. 
20) 

 

Nas ações desenvolvidas busca também encaminhar aos serviços de atenção à saúde; a 

articulação comunitária, a participação e incentivo as manifestações culturais locais; 

Capacitações e eventos; palestras, debates, seminários informativos e educativos sobre temas 

da promoção da saúde. 

Do método busca a interlocução dos conhecimentos, articulando os conteúdos, o trato 

pedagógico dos conteúdos através da reflexão e problematização das condições de vida 

                                                 
62 01 Profissional responsável pela gerência do Pólo, 02 Professores de Educação Física distribuídos nas funções 
de avaliador da aptidão física e orientador da prática de Atividade Física, 01 Profissional da área de Medicina 
para cada 03 pólos; 01 Profissional da área de Nutrição para cada 03 pólos; 03 Estagiários de Educação Física; 
01 Estagiário da área de Medicina; 01 Estagiário da área de Nutrição. Esta estruturação é referente a cada pólo 
por turno, podendo ser alteradas de acordo com a demanda local. (PAC, 2003, p. 19). 
 



existentes, compreendendo que a existência de uma estrutura prévia do Programa não lhe 

garante homogeneidade no funcionamento, identificando a heterogeneidade como 

fundamental para o fortalecimento do mesmo, correspondendo à realidade do contexto sócio-

econômico do Recife. 

Quatro ações caracterizam o funcionamento do Programa - vivências de ginástica e 

dança, avaliações médica e física, e orientação nutricional. 

Assim 

 

A articulação entre os conhecimentos trabalhados no Programa dá-se na 
preparação e materialização das ações, quando é construído, por cada Pólo, 
o planejamento conjunto das mesmas, procurando garantir as diretrizes do 
Programa e estabelecer metas condizentes com a realidade local. (PAC, p. 
27) 

 

Enquanto espaço de promoção à reflexão (ZEICHNER, 1993) identificamos que a 

instituição tem em sua proposta momentos reservados para estas ações. Vejamos: 

 

As especificidades dos Pólos são tratadas nas reuniões internas e nos 
encontros sistemáticos entre as equipes e as coordenações. Além disso, 
acontecem grupos de trabalhos integrados que problematizam e 
sistematizam os conteúdos apontados no Planejamento Participativo de cada 
pólo. (p. 28) 

 

Sobre avaliação, a proposta do Programa destaca que 

 

As problemáticas identificadas no trato do conhecimento e na realização das 
ações de articulação com a comunidade são problematizadas pelo coletivo 
em momentos específicos, resultando em encaminhamentos que 
perspectivem a superação das mesmas. (PAC, p. 32). 

 
  

A mesma configura-se por ser diagnóstica, partindo da leitura da realidade 

 

[...] É coletiva, quando garante e valoriza a participação dos usuários no 
processo. [...] Em relação ao trato específico do conteúdo durante as 



vivências e demais ações, o PAC orienta para uma avaliação constante em 
cada uma delas, sob a responsabilidade da equipe promotora da ação. (PAC, 
p. 32). 

 

Identificamos que, enquanto proposta que orienta a atuação dos educadores da área da 

Educação Física, à luz das categorias práxis educativa, diálogo e saberes docentes, o referido 

projeto aponta estes elementos como relevantes, pois percebe o sujeito como um ator social, 

participante do processo e estando aberto ao diálogo entre saberes, incentivando a equipe para 

tal, através de vários momentos e estratégias. 

 

Análise dos questionários 

 

A aplicação do questionário serviu para caracterização do perfil dos educadores do 

Programa e seleção de nossos atores/educadores da pesquisa.  

Do recolhimento dos questionários, para os quais, entre a aplicação e a devolução do 

prazo que demos aos professores, percorremos o tempo de 20 a 30 dias, tempo no qual 

organizamos a análise destes e selecionamos os atores para a entrevista narrativa, as quais já 

buscávamos ir agendando caso identificássemos que se incluíam nos critérios. A seguir, 

apresentamos a análise geral dos dados recolhidos pela aplicação dos questionários.  

Dos 49 questionários entregues recebemos o número de 45. De maneira geral, 

totalizamos 20 professoras de ginástica, 18 supervisores e 12 avaliadores físicos, como 

apresentados graficamente a seguir. 

    Gráfico 1: Total de educadores do Programa Academia da Cidade 
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Gráfico 2: Total de educadores do PAC 
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Dos supervisores apenas um não entregou o questionário, pois findamos nosso prazo 

estabelecido para entrada em campo. Das professoras de ginástica, uma encontrava-se em 

licença maternidade quando da aplicação dos questionários para a seleção dos atores-

educadores, duas não entregaram, pois perderam o prazo e uma quarta encontrava-se de 

licença por motivos de saúde. No grupo dos avaliadores recebemos 100% dos questionários 

entregues. Vejamos graficamente a seguir. 

 

Quadro 1: Entrega e recolhimento dos questionários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

(função) 

Total de 

professores: 

Total de 

Questionários 

entregue: 

Total de 

Questionários 

devolvidos: 

Supervisores 18 18 17 

Avaliadores 12 12 12 

Professoras 
de ginástica 

20 19 16 

Total 50 49 45 



Gráfico 3: Entrega e recolhimento dos questionários 
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Ainda no quadro geral dos educadores identificamos professores iniciantes e 

professores consolidados, como demonstra o quadro 2. A maioria ficou concentrada na 

categoria de educadores consolidados na profissão professor, porém, referentes ao PAC, a 

maioria demonstrou ser de iniciantes, ou seja, ter até três anos de experiência no Programa. 

 

Quadro 2: Tempo de docência dos educadores do PAC 
Experiência profissional Experiência profissional 

no PAC 
Educador 
(função) 

Professor 
iniciante 

(até 3 anos) 

Professor 
consolidado 

(mais de 3 anos) 

Não 
Responde-

ram 

Professor 
iniciante 

Professor 
consolidado 

Supervisor 0 15 2 9 8 

Avaliador 1 10 1 8 4 

Professora de 
ginástica 

5 10 1 11 5 

Total 6 35 4 28 17 

Total Geral 45 45 

 

 

 

 



Gráfico 4: Experiência profissional dos educadores 
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Gráfico 5: Experiência profissional no Programa Academia da Cidade 
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Quanto à instituição de origem na formação acadêmica em Educação Física, 

identificamos que mais de 80% dos educadores foram oriundos do curso de graduação da 

Universidade de Pernambuco.  

O quadro e gráficos a seguir demonstram a distribuição dos mesmos. Um educador 

não respondeu. 

 

 

 

 



Quadro 3: Local da Graduação dos Educadores do PAC 
Instituição Formadora    

Professor (função): UPE UFPE 

Supervisor 12 4 

Avaliador 10 2 

Professora de ginástica 14 2 

Total: 36 8 

 

Gráfico 6: Local da Graduação em Educação Física  
                     dos educadores do PAC por função 
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Gráfico 7: Local da Graduação em Educação Física dos educadores do PAC 
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Encontramos os atores-educadores! 

 

Como apresentamos anteriormente, após a aplicação do questionário seguimos para a 

seleção dos atores participantes de nossa pesquisa. 

Dos atores-educadores selecionados para participarem da pesquisa, que atenderam aos 

critérios estabelecidos à luz da intencionalidade da pesquisa, obtivemos resultado abaixo para 

a posterior realização da entrevista: 7 supervisores, 5 professoras de ginástica e 4 avaliadores.  

Deste total, 2 supervisores e 1 professora de ginástica responderam no questionário 

não ter interesse de participar da pesquisa, por motivos de indisponibilidade de tempo.  

Nossos participantes da pesquisa findaram por totalizar um quadro de 13 atores-

educadores, os quais foram identificados a partir da metáfora das redes de Avenidas, Pontes e 

Ruas, que nos levam e compõem o espaço sócio-histórico-cultural do bairro do Recife Antigo. 

Fazemos primeiramente uma alusão à natureza recifense do Programa Academia da Cidade, 

em segundo lugar às relações humanas que vivenciamos cotidianamente e ao mesmo tempo 

buscamos identificar que cada um de nós é um ser singular, mesmo metaforicamente 

representando avenidas, pontes ou ruas, mas cada um com um caminho próprio, com suas 

características, sonhos e realizações particulares. Mas fazendo parte de uma totalidade, de um 

projeto, de uma história. E, por que não dizer, de uma história que nos faz sermos criativos, 

alegres, mas também trabalhadores, lutadores, como este bairro recifense. Palco de tantas 

lutas, conquistas, e também de tantos cortejos, desfiles, caminhadas... 

Assim, para identificarmos os atores-educadores na função de supervisores 

escolhemos a metáfora das Avenidas, as quais articulam os caminhos de cada um de nós pelas 

estradas da vida. Passeamos pela construção de saberes de 5 avenidas recifenses. Nestas 

caminhadas, os atores-educadores na função de avaliadores físicos receberam a metáfora das 

Pontes, estabelecendo mais um elo nesta rede, nos fazendo iniciar, dirigir a novas ruas, 



praças... Pelo caminho encontramos 4 pontes para participarem de nosso percurso 

epistemológico. Para as atoras-educadores professoras de ginástica, que lidam diretamente 

com a prática das atividades físicas, selecionamos da metáfora Ruas do Recife Antigo, chão 

de tantas vivências culturais, dançadas, representadas... Quatro grandes ruas famosas se 

juntaram ao grupo neste passeio. 

Dessa forma, nosso quadro de atores-educadores participantes da pesquisa configurou-

se da seguinte maneira, apresentada através do Quadro 4 e da seqüência de gráficos a seguir. 

 

Quadro 4: Perfil dos atores-educadores da pesquisa 
Atores/ 

Educadores 
da pesquisa 

Experiência 
profissional: 

tempo de 
docência 

Tempo de 
Experiência 
profissional 

no PAC 

Formação 
inicial 

 

Apresen-
tação de 
trabalhos 

Pós-
graduação 

Av. Rio 
Branco 

11 anos 4 anos e 1 mês Educação 
Física -UPE 

4 Especialização 

Av. Martin 
Luther King 

10 anos 3 anos e 7 
meses 

Educação 
Física -UPE 

1 Especialização 

Av. Barbosa 
Lima 

16 anos 4 anos Educação 
Física -UPE 
+ Magistério 

1 Especialização 

Av. Marquês 
de Olinda 

4 anos e 8 
meses 

4 anos e 11 
dias 

Educação 
Física -UPE 

2 Especialização 

Av. Alfredo 
Lisboa 

5 anos 4 anos Educação 
Física -UPE 

2 Especialização 

Ponte Cd. 
Maurício de 

Nassau 

6 anos 4 anos e 3 
meses 

Educação 
Física -UPE 

1 Especialização 

Ponte 12 de 
Setembro 

5 anos 3 anos Educação 
Física -UPE 

3 Especialização 

Ponte do 
Limoeiro 

? 4 anos Educação 
Física -UPE 

1 Especialização 

Ponte 
Buarque de 

Macedo 

5 anos 4 anos Educação 
Física -UPE 

1 Especialização 

Rua do Bom 
Jesus 

09 anos 4 anos e 1 mês Educação 
Física -UPE 

2 Especialização 
em andamento 

Rua da 
Alfândega 

4 anos e 8 
meses 

4 anos Educação 
Física -UPE 

2 Especialização 

Rua Madre de 
Deus 

15 anos 4 anos Educação 
Física -UPE 

2 Especialização 

Rua do Apolo ? 3 anos e 7 
meses 

Educação 
Física -UPE 

1 Especialização 
em andamento 

 



Gráfico 8: Tempo de experiência profissional das Avenidas 
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Gráfico 9: Tempo de experiência profissional das Pontes 
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Gráfico 10: Tempo de experiência profissional das Ruas 
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Destes achados identificamos o grupo das Avenidas como o mais experiente na 

profissão de professor e o das Pontes como os menos experientes. Dentre os atores-

educadores Avenida havia uma pessoa formada em magistério. 

Podemos ver mais nitidamente esta informação no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 11: Tempo de experiência profissional dos atores-educadores do PAC 

Tempo de experiência profissional dos atores-educad ores do PAC
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No entanto, quando analisados em relação ao tempo de experiência no Programa 

Academia da Cidade o grupo das Avenidas, Pontes e Ruas apresentaram média de tempos 

praticamente idênticos. 

Gráfico 12: Tempo de experiência profissional dos atores-educadores no PAC 

Tempo de experiência profissional dos atores-educad ores no PAC
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Todos os atores-educadores participantes da pesquisa realizaram a sua graduação em 

Educação Física em uma mesma instituição acadêmica, a Universidade de Pernambuco, além 

de mais de 80% já possuir Pós-Graduação ao nível de Especialização. 

Confira nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 13: Local da Graduação em Educação Física dos atores-educadores do PAC 
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Gráfico 14: Pós-graduação – Formação Continuada dos atores-educadores 
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Com a aplicação dos questionários identificamos também que todos os atores-

educadores selecionados haviam apresentado pelo menos um trabalho acadêmico sobre o 

Programa, enquadrando-se assim em nossos critérios. 

 



Gráfico 15: Número de trabalhos científicos apresentados 
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Finalizada a fase do diagnóstico do universo, entregamos aos atores-educadores 

selecionados para o estudo um texto63 elaborado a partir dos aspectos referentes ao tema a ser 

narrado sobre intenção da pesquisa. No final do texto apresentamos três perguntas a respeito 

da construção de saberes docentes. De acordo com o desenrolar das narrativas, caso o ator-

educador entrevistado se desviasse do tema proposto, fazíamos perguntas a partir de suas 

próprias falas no intuito de que os mesmos voltassem ao eixo da narrativa.  

Quando se sentiam inquietos para iniciar a partir das três perguntas do texto também 

fazíamos perguntas mais sucintas para começarem suas falas. As perguntas, na maioria das 

vezes, foram potencializadoras das narrativas dos atores-educadores, pois muitos 

apresentaram dificuldades de iniciar a narração a partir unicamente do texto, por vezes 

solicitando nossa ajuda e avaliação se estavam correspondendo ao que almejávamos com a 

pesquisa. 

 

 

 
 

                                                 
63 Vide anexo 3. 



             
 Pelas ruas que andei64 

Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife Antigo 
 

Na Madalena 
Revi teu nome 
Na Boa Vista 

Quis te encontrar 
Rua do Sol da boa hora 

Rua da Aurora 
Vou caminhar 

 

Rua das Ninfas 
Matriz, Saudade 

Da Soledade de quem passou 
Rua Benfica, Boa Viagem 

Na Piedade tanta dor 
 

Pelas ruas que andei 
Procurei, procurei 

Te encontrar...                                                          
 

                                                 
64 Composição: Alceu Valença e Vicente Barreto 

 



Encontro dos saberes construídos pelos atores-educadores do PAC... 

 

 

Canta o poeta pernambucano, em sua caminhada, as ruas da cidade, expressando o que 

significam os saberes diante da realidade. Aqui, essa cantiga, para além dos saberes culturais, 

nos estimula a reflexões críticas dos saberes que constituem o fazer dos atores-educadores 

desta produção. 

Partindo da idéia de que os saberes estão em uma constante transformação, de que na 

historicidade os seres humanos vêm, ao longo do tempo, organizados em conhecimentos, 

compreendemos que os saberes docentes construídos pelos atores-educadores em estudo, têm 

uma base para sua posterior mobilização, utilização e reconstrução. 

Nos preocupamos, inicialmente, em identificar quais as origens dos reservatórios de 

conhecimentos utilizados pelos atores-educadores, em suas ações junto ao Programa 

Academia da Cidade. Desta forma, provocamos os mesmos a falarem a respeito de sua 

formação inicial e continuada, para desvelar a importância destes aspectos em sua práxis 

educativa, qual a orientação dos mesmos no que diz respeito às suas funções no Programa, 

assim como, quais suas experiências pré-profissionais (TARDIF, 2002), e outras fontes de 

aprendizagem utilizadas no seu cotidiano. 

Neste sentido, organizamos as falas dos atores após suas reflexões sobre o texto da 

entrevista narrativa e sua primeira pergunta, especificamente. 

Quando o grupo de atores-educadores do PAC falou a respeito dos saberes que dão 

suporte a sua práxis educativa, destacou-se entre todos a compreensão de que a formação 

inicial foi a base, um suporte, um caminho, um abre portas, uma semente que lhes deu 

respaldo, utilizando conhecimentos que foram vistos na graduação como também nas suas 



intervenções no Programa. Destacamos três falas de atores-educadores do Programa, para 

ilustrar tais observações quanto à formação inicial.  

Diz a Avenida Rio Branco: 

 

Ela é a base na verdade... 
Mas existe uma necessidade de mudança para se adequar à realidade na 
medida que está trabalhando... 

 

Neste diálogo de saberes a Rua Madre de Deus destaca que: 

 

[...] Minha formação em educação física me dá o meu respaldo teórico. Se eu 
não tivesse a formação, eu jamais poderia trabalhar com o exercício, não é? 
 

 

Complementada pela Ponte 12 de Setembro – Giratória: 

 

[...]Uma semente pra que eu fosse buscar o resto, e aí eu busco o que me 
interessa, né, pessoalmente... 

 

A compreensão da formação inicial como base para a atuação profissional ficou 

evidenciada, porém, em determinados momentos, aspectos como a necessidade de um 

direcionamento mais eficaz, mais próximo da realidade que se vai trabalhar, para que a teoria 

não se distancie da prática, foram apontados como necessários.  

Outro destaque em suas falas aflora da discussão entre a área escolar e a área não 

escolar de intervenção da Educação Física, assim como a falta de discussão sobre Saúde 

Pública, deixando claro que estes saberes disciplinares e da formação profissional (TARDIF, 

2002), mesmo sendo base para a atuação profissional, não determinam a prática em si.  

Percebemos isso na fala da Avenida Alfredo Lisboa: 
 
 

Na minha graduação, no curso de Educação Física, acho que tem uma 
grande deficiência, eu digo assim, não consegue colocar tão em prática os 



nossos saberes científicos, metodológicos, didáticos. Então a gente vai 
aprende na prática mesmo, coloca isso aos poucos, e vai aprendendo, vai se 
construindo, vai se adequando, vai se moldando também, e não se deixando 
moldar também, vai tentando transformar um pouco a situação, né?... 
 
[...] As dificuldades são sempre limitantes no nosso trabalho, mas na prática 
eu posso ter trazido da universidade, para o que eu faço hoje, eu tenho 
grandes exemplos de professores, mestres, pessoas que se viam não só como 
professores, mas como mestres, conselheiros e amigos... A universidade me 
fez com um caminho, com um abre portas, para que eu pudesse conhecer 
essas pessoas, e aí sem a universidade, eu não poderia ter nunca elas como 
exemplo, nem poderia estar trabalhando especificamente como na minha 
profissão... Apesar que o nosso trabalho, é um trabalho totalmente inovador, 
e foi na prática mesmo que a gente foi construindo, né? 
 

E também na fala da Ponte 12 de Setembro: 
 

[...] Apesar da faculdade, no momento que eu fiz, era licenciatura e 
bacharelado, mas o objetivo era mais especificamente em educação, então é... 
Pra o trabalho em saúde pública que a gente faz hoje, que é um público 
totalmente diferente, aí...  Fica muito pouco do que a gente tem. 

 
 

Pelo que podemos perceber por intermédio de suas falas, nossos atores reconhecem a 

formação inicial como base para sua ação educativa, fato que deveria ser mais ouvido pelas 

instituições formadoras. Como nos diz Tardif (2002), os educadores devem ter o direito de 

opinarem a respeito de sua própria formação profissional. 

Em Borges (2005), encontramos evidências da origem plural e ao mesmo tempo 

individual e social, dos saberes dos docentes na Educação Física. Em seus estudos, muitos 

professores atribuíam uma boa parte da aprendizagem da profissão ao próprio exercício do 

trabalho docente, aos seus estágios e experiências práticas vividas durante a formação inicial, 

sendo essas experiências práticas as que asseguravam a ponte entre os conhecimentos 

aprendidos na universidade e o próprio ensino, percebendo também um hiato existente entre 

sua formação inicial e a realidade de seu trabalho, o que fez parecer normal a eles acreditarem 

que seus saberes, aquilo que fazem e sabem, originavam-se, principalmente, de sua própria 

experiência ou de seu talento.  



Cunha (1998), também discute sobre o hiato teoria-prática tendo como influência uma 

formação tradicional que fragmenta, individualiza, centraliza a produção do conhecimento, 

distanciando-se da realidade, não estabelecendo nexos de análises da realidade com o apoio 

da teoria, mas sim, esta explicando unicamente a realidade, fato que leva muitas vezes os 

educadores a não se perceberem construtores de saberes e desvalorizarem a formação inicial, 

que deveria estabelecer estes nexos. 

Identificamos que nossos atores-educadores valorizam a base da formação inicial, 

porém, criticam o fato da mesma ainda encontrar-se distante da realidade educativa em geral, 

sempre destacando que o que lhes deu segurança realmente foi a prática profissional. 

Dentro da dinâmica da formação inicial as disciplinas que mais contribuíram para sua 

intervenção neste contexto, vivenciadas durante a graduação, sempre foram relembradas nas 

falas de nossos atores-educadores abordando-as como base, suporte para sua intervenção. Fato 

às vezes contrário à idéia de que a graduação não oferece base suficiente para se enfrentar a 

dinâmica da práxis educativa, ficando a cargo da experiência os méritos de tal fato. Assim, 

disciplinas como Didática, e Fisiologia, foram as mais recorrentes nas falas, seguidas de 

Psicologia e Medidas e Avaliação em Educação Física. Abordagens teórico-metodológicas do 

quem vem a ser Educação Física, como a Cultura Corporal e Promoção à Saúde, foram 

destacadas apenas por um ator-educador. 

As falas são reveladoras da importância destas e das demais disciplinas, como por 

exemplo, na fala da Avenida Barbosa Lima: 

 

E aí o Academia da cidade me fez pensar muito na parte técnica mesmo da 
Educação Física. Dos movimentos, da coisa da resposta. Mais aí é muito 
amplo do que isso, então a gente teve que rever. Eu tive que rever 
treinamento, metodologia a aplicar, aí veio também a questão da gestão de 
pessoa, porque no caso da supervisão, só o conteúdo da educação física não 
ia ser suficiente. As disciplinas que foram utilizadas, na minha concepção, 
todas as disciplinas que foram trabalhadas no meu currículo, foram então 
utilizadas na minha pratica, porque assim, hoje depois de tanto tempo de 
formada, você começa a ver a necessidade de cada partezinha. É claro que 



você não vai aproveitar 100% da teoria que você viu, mas grande parte você 
precisa aplicar. 
 
 

E também na fala da Avenida Martin Luther King, quando destaca a importância das 

disciplinas didática e psicologia: 

 

[...] Mais a questão da didática, é... Essa é extremamente fundamental, a 
parte psicológica também, as aulas de psicologia foi extremamente 
interessante, Assim... Porque na questão da didática, é...Principalmente como 
supervisora, é... É importante você ter um... Saber direcionar, saber não fugir 
da...Do que é a proposta, centralizar, é... A questão da psicologia, também a 
questão de... é... Tá com uma equipe multidisciplinar, onde... Tem maneiras 
de pensar diferente, até a própria questão de... Acadêmicos de universidades 
diferentes, que vêm com imagens que o programa é uma coisa, sendo outra... 
 

 

Este ator-educador apresenta-nos uma fala extremamente rica, no sentido de já apontar 

um saber nascido de sua necessidade de articular, intermediar, direcionar, e ou gerenciar a 

equipe multidisciplinar no e do Pólo, nas ações rotineiras e transversais, junto aos gestores e 

profissionais da saúde, lideranças comunitárias, associações e ao controle social, o qual 

decidimos denominar de saber da articulação, haja vista que não o encontramos descrito na 

literatura acessada, e o mesmo se apresenta recorrente nas falas de diversos outros atores-

educadores, quando querem explicitar um tipo de saber que expressa habilidades necessárias 

para a articulação de suas ações no PAC. 

Retomando nossas análises sobre as contribuições dos saberes disciplinares e 

formação pedagógica, a Rua do Bom Jesus aborda, em sua reflexão, cinco disciplinas, 

esclarecendo o porquê destas contribuírem com sua práxis educativa no Programa: 

 

[...] Eu acho que algumas disciplinas hoje eu consigo identificar bem, né? 
Que tiveram um papel importante, né? Que realmente foram fundamentais 
para a minha formação enquanto professora de educação física. Creio que a 
psicologia me ajudou muito, né? 
Influencia bastante no meu dia-a-dia no programa, né? A gente lida com 
idosos a todo tempo...A questão da própria antropologia também,... Da gente 
entender, entender dentro da antropologia a questão do próprio corpo, né? 



Quando a gente tratou muito da questão do próprio corpo, da questão do 
homem, e como o homem se expressa, de como o corpo se expressa. Então, 
acredito que para mim, foi uma disciplina muito importante. A própria 
didática, a didática da educação física, não é? Como a gente conseguiu não 
só fazer o planejamento, mas a materialização por plano de aula, não é? 
Objetivar, ver como a gente vai materializar aquela aula, né? 
[...] Porque dentro da universidade a gente via muito a questão da teoria, 
né...Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? A prática pedagógica, 
aí é quando você vai pôr em cheque tudo aquilo que você realmente aprendeu 
na universidade. É quando você começa a perceber que o aluno, ele é muito 
mais de um fazedor daquilo que você tá passando da informação que você tá 
passando para ele, né? E enquanto professora, né?Você é muito mais do que 
um mero transmissor de conhecimento...Eu busco na minha prática dentro do 
Academia da Cidade, ou na escola que eu já atuei, ter que buscar realmente 
aquilo que o aluno também pode contribuir, né? 
[...] A disciplina dança para mim, foi uma disciplina muito boa, muito 
construtiva, porque lida muito com o corpo, com a expressão, né? ...Não 
especificamente aquela dança coreografada, técnica, mas assim, eu procuro 
no meu trabalho, deixar que o aluno seja...Que ele se expresse. 
[...] A metodologia da avaliação... A gente também tem avaliação física 
dentro do programa, né? E eu acho que respalda também, para que a gente 
possa ter o conhecimento da importância da avaliação física, dentro do 
trabalho... Cada pessoa tem o seu biótipo, tem a sua identidade biológica, e 
através da avaliação física a gente consegue diagnosticar várias coisas, 
várias enfermidades. Pode encaminhar o aluno, para determinada atividade 
que seja mais propícia, né? 

 

Segundo Tardif (2002), estes saberes disciplinares são oriundos das seleções 

organizadas pelas instituições universitárias, a partir de diversos campos de conhecimentos. 

Fazem parte do reservatório de conhecimentos apontados também por Gauthier et al (1998), 

quanto ao que cabe aos saberes disciplinares. Destes saberes, que advêm das diversas áreas do 

conhecimento que compõem a formação inicial dos nossos atores-educadores, de onde estes 

extraem conteúdos para suas atividades educativas, destacou-se mais uma vez que a formação 

inicial serviu de base, suporte para a atuação profissional, e que as disciplinas de Didática, 

Fisiologia, Psicologia e Medidas e Avaliação em Educação Física foram as mais significativas 

para a atuação dos professores no PAC. 

Tal fato também concorda com a fala de Francisco (2006) quando nos apresenta os 

saberes pedagógicos e diz que os mesmos promovem uma articulação entre teoria e prática, a 

partir da mobilização pelo ator-educador de seus conhecimentos prévios, neste caso, os 



conhecimentos oriundos da formação inicial, num determinado momento, num determinado 

processo vivenciado por ele. 

Os atores-educadores, quando abordados sobre a formação continuada, destacaram a 

pós-graduação como uma oportunidade para poder ter mais informações para oferecerem aos 

usuários, ter mais segurança para trabalhar, sendo utilizadas em estudos com a equipe do 

Pólo, dando um maior embasamento, uma continuidade a seus conhecimentos, ampliando-os, 

estabelecendo uma maior relação entre a teoria e a prática. As falas dos atores-educadores, 

abaixo transcritas, nos traduzem tais aspectos, a começar pela Rua do Bom Jesus: 

 

 
[...] Aí foi a necessidade de buscar uma especialização, né? Que pudesse 
complementar, pudesse assim, vir a me auxiliar nesse saber,... Eu me via com 
mais necessidade também, de me apropriar de um outro conhecimento, né? 
De me aprofundar. Daí a minha necessidade de buscar a especialização... 
Então assim, através do curso, né? Do curso que eu venho fazendo, acredito 
que eu tenho ampliado mais, assim, o meu conhecimento, o meu saber. 
 

A Rua do Apolo também faz sua análise: 

 

A minha pós-graduação, ainda tô fazendo. Sei que demorou um pouco, por 
questões financeiras, mas to continuando.... Está sendo primordial assim, pro 
meu trabalho, porque a gente ta vendo questões que realmente acontecem no 
dia-a-dia, e em que a gente pode intervir, em que a gente pode melhorar o 
trabalho... A gente trabalha com idosos e com pessoas que têm doenças 
degenerativas, e aí a gente tem várias disciplinas que abordam esses temas... 
A gente agora tá aprofundando mais, em determinadas doenças 
degenerativas. E aí os professores, realmente, estão passando a prática, não 
todos, mas alguns só passam a teoria.....Muitos outros professores da 
instituição, têm demonstrando essa prática, e que a gente ... Eu tenho 
utilizado realmente no meu cotidiano do trabalho... Tipo, a pressão alta, que 
tipo de exercício fazer pra as pessoas que tem pressão alta... Em relação a 
diabetes, que tipo de cuidados que a gente deve ter com os diabéticos? Que 
tipo de exercício a gente pode realizar com eles? 

 

Enquanto saber necessário à prática educativa, para Freire (1996, p. 44), ter a 

consciência do inacabamento promove ao ser humano novas reflexões críticas sobre a prática, 

afirmando que “por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 



fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

A formação continuada, no nível de pós-graduação, no caso de nossos atores-

educadores, cuja grande maioria possuí especialização em diversos campos da Educação 

Física, tem servido de aprofundamento destes conhecimentos e de reflexão sobre a própria 

prática. 

 

 

Saberes curriculares x percepção das suas funções pelos professores do PAC 

 

Quanto à análise das funções dos atores-educadores do PAC, compreendemos que o 

Projeto do Programa aproxima-se do que Tardif (2002) aborda como sendo saberes 

curriculares, ou seja, os discursos, os objetivos, os conteúdos, os procedimentos e métodos a 

partir dos quais a instituição se organiza, categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura 

erudita, os quais os professores devem aprender a aplicar. Encontramos nas falas dos atores-

educadores aspectos referentes às suas funções no Programa, no caso, como supervisores, 

avaliadores e professoras de ginástica, termos que foram substituídos em nossa metáfora, 

respectivamente, por atores-educadores Avenidas, Pontes e Ruas ou, simplesmente, Avenidas, 

Pontes e Ruas. 

Os supervisores (Avenidas) de maneira geral identificaram sua função como a de 

articulação (com a equipe, com as lideranças de saúde da instituição, com as lideranças 

comunitárias, com as lideranças culturais), basicamente gerenciando a equipe. Este foi um dos 

fatores que fez emergir uma nova categoria empírica, denominada por nós saber da 

articulação. 



Dois atores-educadores Avenidas destacaram, além deste fato, a questão da ação 

pública ser tanto uma proposta nova e multidisciplinar, como muito interessante. 

Destacamos falas da Avenida Barbosa Lima, Avenida Martin Luther King e Avenida 

Rio Branco, respectivamente: 

 
[...] Nós estamos a quatro anos, e nesses quatro anos passamos por bastante 
modificações. Estamos em crise. E a crise serve para que a gente possa rever 
alguns conceitos, rever algumas idéias, para poder se fortalecer e sair dela 
melhor, mais forte, com mais idéias e com mais propostas. Então assim, a 
idéia inicial espetacular, era um programa com uma idéia nova de estar num 
parque ou numa praça, com a equipe multidisciplinar... 

 

[...] Ser voltado a uma área multidisciplinar, trabalhar a educação física, 
medicina e nutrição,...Então esse contrabalanço das três áreas é muito 
interessante, então assim, me fez exatamente ter conhecimento das outras 
áreas... 
 

Olha, a função hoje de supervisão do programa, ela é muito de articulação. 
Uma necessidade de estar articulando não só com o distrito sanitário, mas 
com as lideranças comunitárias, com o orçamento participativo, associações 
dos bairros, para que a gente sirva não só com o esporte, lazer e atividades 
de exercício físico, mas também como uma referência para a comunidade em 
relação a algumas intervenções... Então, hoje a comunidade tem os 
profissionais com uma referência inclusive política. 

 

 

No tocante a fala sobre suas funções, os avaliadores (Pontes) foram unânimes ao 

afirmarem que têm a função de orientar os usuários para a prática de exercícios físicos a partir 

das análises mínimas de suas condições de saúde. Um ator-educador Ponte destacou o fato de 

estarem na linha de frente do Programa, fazendo mapeamentos dos grupos de risco; outro 

destacou o fato de terem de transmitir conhecimentos para a população, para que esta pratique 

exercícios de forma autônoma, fazendo avaliações individuais e, caso necessário, 

encaminhamento para algum local especializado. A proposta sofreu uma crítica por parte de 

um ator-educador Ponte ao destacar que é uma proposta maravilhosa, mas que pouco saiu do 

papel, e ainda um outro ator-educador Ponte, destacou o não reconhecimento social da 



função, alegando que tal fato é decorrente da mesma ser ainda muito nova no sistema de 

saúde. 

Vejamos o que nos apresenta a fala da Ponte Conde Maurício de Nassau: 

 

[...] Ele é um profissional que tá diretamente na linha de frente, dentro da 
minha visão, né, mas indiretamente também tem muita... Como ele é um 
profissional muito novo dentro do sistema de saúde, ele não tem um grande 
reconhecimento, da importância que na verdade ele traz no Academia da 
Cidade.....Ele tá engajado nesses conhecimentos técnicos através de 
propostas tecnicistas como, conhecimentos de medidas de avaliações, 
conhecimentos da parte da fisiologia, conhecimento da saúde...Fazendo 
identificações fisiológicas, quantas pessoas obesas você tá fazendo... tá 
sendo atendida dentro do programa, de quantas pessoas hipertensas, de 
quantas pessoas é... Diabéticas, quer dizer o quê? Ele é, ele vai poder 
diagnosticar, ele vai poder mapear aquele grupo de pessoas que estarão 
sendo... Utilizando o programa, né, e a partir daí ele vai dar suporte, de 
poder mostrar o que o programa tá trazendo benefício a comunidade, que o 
programa tá trazendo melhoria na qualidade de vida da, da comunidade, 
dentro do projeto, do, do programa, o avaliador, ele tem um ponto muito 
importante, que é justamente, comprovar a importância desse programa, 
dentro da, da gestão de saúde. 

 

Este ator-educador, autor da citação acima, apresentou clareza quanto aos objetivos 

que orientam sua práxis educativa. E, também, demonstrou criticidade, consciência de sua 

realidade profissional ao destacar a pouca valorização de sua função dentro do sistema de 

saúde. Segundo Freire (1996), o pensar certo é pensar sobre a prática a qual não se exime de 

desafios e conflitos. 

Já a fala da Ponte 12 de Setembro destaca o cuidado com a autonomia do usuário: 

 

Como avaliador, a gente faz aquela ação individual na, na avaliação física, 
né, a gente conduz, a gente pergunta, a gente orienta, encaminha pra uma, 
pra um hospital, pra uma unidade, ou pra uma consulta médica, caso 
necessário, e, orienta, olhe pesquise, ou faça assim, ou, mude a história, 
não faça dessa forma, e não simplesmente diz o que é pra fazer, mas ensina 
o que é pra fazer, porque também o objetivo da academia da cidade é dar o 
conhecimento, porque a gente não faz com que ele fique dependente da 
gente, a gente quer que eles tenham é... A... A... Ainda autonomia no sentido 
de se ter o conhecimento e estar ali por opção, porque eles percebem... 
Percebam que aquele espaço, é um espaço de condução profissional e de 
que eles têm a possibilidade de conviver socialmente também com outras 



pessoas, né... É porque aquilo ali é direito deles, e aí, eles tem que 
aproveitar na realidade né... 

 
            
               Respeitar as experiências do usuário, buscando vê-lo como um ator social, capaz de 

auto-analisar-se, ajudando-o a construir sua autonomia, nesta relação com os saberes, 

conhecimentos e informações, trabalhados no Pólo, passando por mais um processo de 

ressocialização (SOUZA, 2004a). 

A Ponte Buarque de Macedo destaca o trabalho junto a outras áreas da saúde: 

 

[...] A avaliação física vai ver as condições mínimas de saúde, da pessoa, 
fazer uma anamnese, fazer um interrogatório para saber como é que ela tá, 
tudo. E antes dessa avaliação física, procede, antecede, desculpa! Ela faz 
uma avaliação médica, que é feita com o, geralmente, com o estagiário de 
medicina, que é parte integrante da equipe do pólo. Então, já tem alguns 
subsídios ali, e a gente vai orientar as pessoas a fazer uma prática, um 
exercício físico ideal para ela, na intensidade que ela precisa, para não 
sobrecarregar nada, não ir além do que ela pode, porque o objetivo não é 
performance, assim. Não é deixar ninguém saradão, ninguém com a 
barriga tanquinho, com o percentual de gordura lá embaixo, não é isso. É 
melhorar a qualidade de vida em geral. Se isso acontecer é conseqüência, 
não é objetivo. 

 

Quanto à orientação do Programa para com as atividades das professoras de ginástica 

(Ruas) as falas de dois atores-educadores Ruas abordaram, respectivamente, aspectos de suas 

funções referentes tanto a princípios como a inclusão, a participação, a igualdade de acesso e 

atendimento, como a questão da interdisciplinaridade, de temas transversais visando a 

promoção à saúde, contribuindo para uma cidadania plena.  

A Rua do Apolo destacou alguns aspectos de sua função, vejamos: 

 

[...] A função da professora de ginástica, de certa forma, às vezes é muito 
ingrata. Porque a questão de tá diretamente com a comunidade, tá 
diretamente com a comunidade e lidar com os problemas, muito complicado. 
A proposta da professora de ginástica é trabalhar a questão da mobilidade 
articular, da resistência muscular localizada e a dança. Na mobilidade 
articular, ela trabalhar a questão da flexibilidade, que faz com que tenha uma 
melhora nas articulações, tonificar a musculatura, através da resistência 
muscular localizada e com a dança através da... a proposta solicita muito que 



a gente utilize a nossa cultura. Então, o coco, o frevo, o caboclinho, o 
maracatu. 

 

Todos os atores-educadores da pesquisa apresentaram clareza quanto à perspectiva de 

suas funções desempenhadas no Programa. Algumas vezes exaltando a proposta, em outras 

destacando que a mesma ainda não tinha sido materializada totalmente, como na fala da Ponte 

do Limoeiro: 

 

[...] Eu acho a proposta maravilhosa... A educação física ainda é um pouco 
discriminada, aí assim, e principalmente a questão de trabalhar com outros 
profissionais, médicos, nutricionistas mesmo, eu acho maravilhosa! ...Mas 
ela não tem saído muito do papel não. 

 

Nestes aspectos destacamos que as funções dos atores-educadores Avenidas se pautam 

por ser de articulação entre várias instâncias, dentro e fora do Pólo; dos atores-educadores 

Pontes de mapearem as necessidades físicas de cada usuário e dos atores-educadores Ruas de 

oferecem uma oportunidade de prática de exercícios. 

Constatamos que, em parte do grupo, os atores-educadores apresentaram, cada um, 

dentro de sua função, aspectos norteadores de suas ações. Vários deles disseram considerar a 

proposta maravilhosa, muito boa. Porém, não deixando de considerar a dinamicidade e a 

complexidade da própria realidade, a qual é dinâmica e contraditória, refletiram que a 

realidade impõe desafios e dificuldades. Neste sentido Vasquez (1997) nos diz que a teoria 

não se concretiza tal e qual o idealizado e enfrentar criticamente a mesma, como nos diz 

Freire (1996), é a melhor forma de pensar certo. 

  

 

 

 

 

 



Experiências pré-profissionais – suas contribuições 

 

No transcorrer da história de vida dos atores-educadores vários conhecimentos, 

saberes, valores, estruturaram sua identidade profissional. Como diz Tardif (2002, p. 72), 

baseado no que dizem Cater e Doyle (1996); Raymund et alii (1996) e Raymond (1998a e 

1998b): 

 

a prática profissional dos professores coloca em evidência saberes oriundos 
da socialização anterior à preparação profissional formal para o ensino [...] 
que há muito mais continuidade do que ruptura entre o conhecimento 
profissional do professor e as experiências pré-profissionais, especialmente, 
aquelas que marcam a socialização primária   (família e ambiente de vida), 
assim como a socialização escolar enquanto aluno.   

 

No tocante aos saberes experienciais construídos anteriormente, a formação acadêmica 

e até mesmo a finalização desta, os atores-educadores nos informaram que diversas atividades 

lhes deram mais segurança, uma vez que, apesar dos desafios, as mesmas lhes 

proporcionaram um contato com a prática, com a realidade da área. 

Experiências com estágios, ter ministrado aulas em academias particulares (de 

ginástica, hidroginástica, natação, natação para bebês, de dança, jazz), em escolas, em 

projetos sociais, em Centros Sociais Urbanos, possibilitaram o ingresso na prática 

profissional, por parte destes então futuros professores de Educação Física. 

Além deste fato, vários educadores foram atletas de alguma modalidade esportiva – 

futebol de salão, vôlei, ou praticantes de dança, capoeira, ginástica e/ou musculação. 

O fato é que estas experiências lhes renderam, primeiramente, uma aproximação 

inicial, como praticantes de atividades físicas, com o mundo do trabalho da Educação Física, 

fazendo-os associar, durante a graduação, aspectos teóricos que haviam vivenciado, 

anteriormente, sem muita reflexão ou quando, já em processo de estágio, se deparavam com 

os desafios impostos pela realidade da área. Os estágios foram vistos como contribuintes na 



construção de saberes, estabelecendo uma relação entre a teoria e a prática. Vejamos a fala da 

Ponte Buarque de Macedo: 

 

[...]E como estagio da prática de ensino, eu estagiei no laboratório da 
universidade no programa, pode dizer o nome? Exercício saúde, que foi 
logo... Foi o primeiro ano, então teve muitas avaliações, e como eu era 
estagiaria do laboratório, assim, né? Eu pratiquei bastante, assim, eu pude 
colocar os conhecimentos teóricos em prática e aprender outras coisas 
também [...] Como a minha experiência no laboratório, na universidade foi 
com avaliação física, então eu aprendi lá muita coisa que eu tô fazendo aqui 
hoje, certo?[...] Antes de entrar na faculdade, participei já de um grupo de 
dança, assim, fiz esportes, fiz vôlei, fiz capoeira. 

 

Ou ainda na fala da Ponte Conde Maurício de Nassau: 

 

[...] Eu era um atleta [...].O que me levou a ser um profissional de 
educação física, foi minha vida atlética [...] Atleta de futsal, né [...] Futebol 
de salão, né [...] e devido a essa minha vida atlética, eu me interessei pela 
área de educação física, outra, na minha concepção, antes de entrar na 
universidade, eu só enxergava a educação física como a educação física 
escolar e a educação física de treinamento, eu não conhecia o que a 
educação física poderia me oferecer, né, essa foi a minha grande 
descoberta, o meu grande crescimento, dentro da área de educação física 
[...] A partir do momento que eu fui ao primeiro encontro de estudantes de 
educação física, que foi o ENEF [,..] Aquilo me despertou uma motivação 
tão grande que eu via o outro lado da educação física, o lado político, o 
lado social, o lado da saúde. 

 

Nos diz também a Rua do Apolo:  

 

Eu já comecei na faculdade, eu já dava aula de dança numa escola, era 
aula de jazz [...] Quando eu cheguei na faculdade a dança já era, já fazia 
parte da minha vida, ficou muito mais fácil pra lidar com isso. 

 

 

Cunha (1998) defende que, ainda na formação inicial, este intercâmbio possa ser 

estabelecido, no sentido de a realidade não causar estranheza e dificuldades aos educadores 



quando refletirem sobre sua prática, o que finda muitas vezes por desvalorizar a própria 

formação inicial, pois a mesma não resolve as contradições desta realidade. 

Pimenta (2002) destaca que ao adentrar em um curso de licenciatura os alunos já têm 

uma experiência do que possa vir a ser a figura do professor, apresentando um reservatório de 

conhecimentos sobre esta profissão. 

Quanto a estas questões dois atores-educadores destacaram que durante a graduação 

puderam conhecer outros campos de intervenção da Educação Física, para além da 

compreensão que tinham da área profissional por eles escolhida, como intervir apenas em 

escola ou no alto rendimento, o treinamento esportivo. 

Como afirma Sherer (2005) o mundo do trabalho de intervenção do profissional de 

Educação Física, atualmente, encontra-se com atuação em academias, salas personalizadas, 

hotéis, hospitais, empresas, abordando basicamente três vertentes: o alto rendimento, citado 

também por nossos atores-educadores e tradicionalmente conhecido; a saúde, como no caso 

do contexto de intervenção dos nossos atores educadores e a vertente do lazer. Porém, como 

afirma o autor, tais vertentes vêm amplamente pautadas na exploração comercial destes 

serviços, orientados pelo sistema capitalista.  

No entanto, apesar do estabelecimento de contatos com a realidade, as experiências 

com estágio não se apresentaram como unânimes, no que diz respeito aos ganhos que este 

processo poderia oferecer aos acadêmicos em formação. O ator-educador Avenida Marquês 

de Olinda destacou sua dificuldade perante tal ação: 

 

Sempre dei aula em academia, né? Hidroginástica, musculação, e assim, 
uma coisa que eu falo direto lá no Academia, é que eu não tive orientador. 
Então a gente aprende por tentativa e erro, não é? 

 



             Este mesmo ator-educador Avenida, reconhecendo as dificuldades dessas vivências, 

destacou que elas se fazem necessárias, causando um maior ganho na formação do futuro 

profissional. 

 

Eu comecei muito cedo e os conteúdos, eles vieram depois de eu ter errado 
bem muito, de eu ter passado muita vergonha. Mas assim, hoje em dia eu 
vejo a importância da minha graduação, você aproveitar direitinho, você 
pode tirar muita coisa assim [...] Eu fiquei muito marcada assim, com as 
disciplinas: biomecânica, o estágio que eu tive no laboratório, sobre o 
Exercício e Saúde, com a própria fisiologia. Que a gente fala realmente e 
sente [...] A gente sente a importância quando a gente [...] Da necessidade 
da prática, da gente colocar em prática, não é? 

 

Um outro ator-educador, a Avenida Barbosa Lima, destacou sua experiência de 16 

anos no ensino fundamental, fato que a fez levar muitas atividades lúdicas para o Pólo onde 

trabalha: 

 

[...] Sou professora no ensino fundamental. Então a minha realidade é a 
questão da brincadeira, do lúdico. E aí você festeja tudo, dia de tudo, né? 
No calendário. Então a parte cultural é muito rítmica, você trás toda [...] 
Faz toda a ponte[...] Eu gosto de cinema, eu gosto de ler, gosto das 
brincadeiras, porque eu brinco muito com as minhas crianças. 

 

Este ator-educador Avenida demonstrou em sua fala como mobiliza os saberes 

pedagógicos (FRANCISCO, 2006), para utilizá-los na articulação de conhecimentos de 

diferentes áreas como conhecimentos da cultura, para a vivência num Programa de Promoção 

à Saúde, além de explicitar saberes de sua experiência cultural (FRANÇA, 2003), também 

como motivação de suas ações.  

Ainda referente aos estágios, percebemos que no grupo participante da pesquisa, a 

experiência, principalmente dos atores-educadores Avenidas e Pontes, no Programa Exercício 

e Saúde,65 foi de grande relevância para a atuação profissional dos mesmos. Vejamos, por 

                                                 
65 O Programa Exercício e Saúde era um serviço desenvolvido e oferecido pela ESEF/UPE, em parceria da 
Prefeitura do Recife, voltado à promoção e prevenção a saúde através da prática regular de exercícios físicos, 



exemplo, as referências sobre construção de saberes expressos na narrativa do ator-educador 

Avenida Alfredo Lisboa: 

 

Estágios, não curriculares, foram por demais importantes para a minha 
formação. Eu estagiei dois anos no projeto Exercício e Saúde, que é um 
projeto similar e anterior ao Programa Academia da Cidade [....] Era um 
projeto que a Escola Superior de Educação Física tinha, um convênio com 
a Prefeitura, outra gestão na época, e esse convênio, o Parque da Jaqueira, 
Jardim São Paulo e no próprio campus da ESEF tinha um programa 
similar ao que nós hoje trabalhamos, mas não tão complexo. Não tinha 
uma interdisciplinaridade tão grande. A gente, nós só tínhamos a presença 
de uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem na verdade, que fazia a 
aferição da pressão arterial das pessoas e existia a avaliação física e aula 
de ginástica, só. Aula de ginástica, não existia uma professora de ginástica, 
não existia som, então não existia a possibilidade de envolver danças em 
geral. Era muscular localizada, RML, com o material similar ao que a 
gente tem, né? Borracha de extensão de soro, borracha de soro como a 
gente chama. Avaliação física era feita por um avaliador à época não 
tínhamos tanto contato.  

 
Construção do conhecimento, protocolo em si, não foi feita.  
Foi uma coisa totalmente imposta mesmo, a gente chegava lá e tinha que se 
adequar ao programa, ao contexto geral, a como a equipe trabalhava. 
Eram duas horas só, e hoje em dia não, hoje em dia a gente trabalha três 
horas, que é um trabalho externo nosso muito maior, que até o próprio 
trabalho dentro da prática da Academia da Cidade, existia ainda muito 
mais... Há uma maior articulação entre os profissionais. O conhecimento é 
construído, o conhecimento não está lá concretizado. A gente pode tá 
fazendo mudanças sempre, de acordo com o que a demanda espera da 
gente [...] Interdisciplinarmente a gente teve um ganho enorme, que foi com 
a nossa nutricionista [...]  
Mas aí na minha formação na época, eu tive alguns estágios que me foram 
de grande valia... Passei dois anos com o Exercício e Saúde. Passei por 
vários supervisores, me deram grandes exemplos, né? 
[...] Eles trouxeram exemplo de discurso. Exemplo de postura, exemplo de 
conhecimento. Eu acho que também deram oportunidade de participar de 
ações paralelas ao próprio programa, né? Às vezes acontecia um evento, 
que eu poderia trabalhar como voluntário, eu ia. Então aquilo também, isso 
tudo também é formação... Sem essa construção, eu não sairia feito de uma 
hora para outra. Até a minha própria... O meu outro estagio, com desporto 
geral, com futebol, foi excelente. Aprendi a liderar grupo, aprendi a 
manipular o discurso com o grande publico, é legal [...]  

 

Analisamos a partir das falas, anteriormente citadas, que em tais experiências, como 

afirma Borges (2005), a construção de saberes como sendo uma produção oriunda de vários 

                                                                                                                                                         
realizado no Campus da própria Faculdade de Educação Física, e em três praças da cidade do Recife – 
Hipódromo, Jardim São Paulo e Jaqueira, considerado por alguns como precursor deste tipo de atividade no 
município. 



fatores, destaca mais uma vez a importância de reflexões sobre a prática, desde a formação 

inicial, pois, como vimos, são aspectos que se apresentam como marcantes para a identidade 

do profissional como um professor reflexivo. 

 

 

Outras fontes de aprendizagens dos atores-educadores do PAC 

 

Em nosso grupo de atores-educadores, outras fontes de aprendizagem são utilizadas na 

busca de uma constante atualização de seus conhecimentos. Em suas falas, destacou-se a 

leitura como meio mais recorrente, sendo destacada pela grande maioria dos atores-

educadores, seguida de pesquisas na Internet, além de práticas como grupos de estudo, 

participação em encontros científicos, conversas formais e informais, palestras. Aparecendo 

ainda como fonte de construção de saberes atividades como cursos, capacitações e de lazer, 

como o cinema. 

A curiosidade epistêmica, como afirma Freire (1996) é um requisito importante para a 

construção de saberes, importante para a práxis educativa, fato que, apresentado nas falas de 

nossos atores-educadores, como na busca de leituras sobre temas de sua área e áreas afins, 

como podemos perceber na fala dos atores-educadores, Avenida Martin Luther King, Rua 

Madre de Deus e Ponte 12 de Setembro, respectivamente, logo a seguir: 

 

Sim, é [...] Quanto à questão do espaço político, na verdade não, isso aí 
realmente eu não, não tô direcionada à questão política não, mas a... 
Quanto à questão de livro, pesquisa, busca em Internet, sim, conversar com 
[...] Com pessoas de dentro e de fora da área... 
 

[...] Sempre procuro mais as referências bibliográficas para continuar a 
formação, né? ... Procuro participar de alguma palestra que interesse, né? 
A gente faz uma troca muito interessante nos pólos, em relação à troca de 
conhecimento. Os estagiários levam conhecimento pra gente, eles pegam 



conhecimento com a gente também. Essa troca é pra mim, eu considero 
assim, fantástico. 
 
[...] Eu pesquiso muito... Eu gosto de pesquisar em artigos, eu gosto muito 
de ler texto, então... é ...Vou na busca em internet, procuro coisas de saúde 
pública... Adoro ler revista, adoro ler especificamente isso também, artigos 
sobre doenças, artigos sobre as necessidades especiais, é... Artigos sobre a 
forma da nova condição de avaliação física. 
[...] Então procuro em revistas conceituadas... Eu pesquiso geralmente em 
internet, já que tenho um acesso à textos completos e na ...Uma variedade 
maior, de revistas, em... Né, a gente consegue até de...De outras línguas 
também né. 

 

No tocante a participação política, apenas dois atores-educadores se declararam 

participar ativamente de alguma ação política ou de algum fórum do controle social. Um ator-

educador Ponte disse participar do Conselho Distrital de Saúde e um ator-educador Avenida 

relatou que durante as eleições buscou apoiar alguém, nominalmente, que apresentasse 

propostas interessantes e demonstrou participar de algumas instâncias do controle social. 

 

Politicamente eu me sinto engajado como cidadão, mas eu não tenho 
vínculo com grupo partidário nenhum, e assim, participo sim, do processo 
político, né? Durante as eleições, prestando um apoio solidário, não seja 
um apoio nominal, mas uma coisa solidária às pessoas que eu me 
identifico, que eu acho que tem propostas legais. 
Em grupo, a gente tá tentando fechar, após essa conferência municipal de 
saúde, foi confirmado que vai ser aberto um concurso público na nossa 
área, e a gente tá tentando fechar um grupo de estudo, pra entre os nossos 
profissionais, né? [...] 
Avenida Alfredo Lisboa 

 

[...]Como conselheiro distrital de saúde, de tá lá, defendendo a classe da 
academia da cidade... Eu tenho que tá sempre defendendo e tá com uma 
linguage, condizente, correta aos direitos trabalhistas e os direitos dos 
usuários daquela região[...] 
[...] Eu tenho que tá sempre com a preocupação em tá sociabilizando, para 
as outras unidades de saúde, o conhecimento da academia da cidade, a 
importância da academia da cidade, né, pra os médicos, pra as outras 
atenções básicas, pra os outros grupos de saúde, como CAPS, como é... 
PSF, como ASA. 
Ponte Conde Maurício de Nassau  

 

Os demais participantes da pesquisa, apesar de se declararem apartidários ou não se 

envolverem com política ou instâncias desta natureza, como conselhos de moradores, de 



classe profissional, entidades da sociedade civil, suas falas contêm fortes indicadores 

políticos. Vejamos na narrativa da Ponte 12 de Setembro: 

 

[...] A política existe, mas eu, não percebo muito a minha ação política, né, 
eu entendo como professora, e... Eu nunca fui muito envolvida nessas 
coisas de... De contenção de direito, você tem que fazer isso, [...] 
[...] Eu não trabalho muito essa coisa de, participe, as suas idéias, você tem 
que, correr atrás ... Isso é seu, tá entendendo, é ... Eu não sou muito 
política não, nessas histórias não, eu passo meu conhecimento e não, talvez 
não consiga instigar as pessoas pra, pra busca dos seus direitos como 
cidadão [...] 

  

 

Ou na fala da Rua da Alfândega: 

 
Mais encontro de pesquisa, né? A parte política não tenho muita 
pertinência não. 

 

 

Quanto a esta questão Melo (2000) nos ajuda a analisar que a construção dos saberes 

docentes envolve toda uma complexidade de relações, inclusive de participação política, fato 

este pouco declarado nas falas de nossos atores-educadores. No entanto, articular, buscar 

estabelecer redes, uniões é fazer a política num sentido amplo e não partidário. Ou seja, é ter 

“habilidade no trato das relações humanas” (FERREIRA, 2004, p. 640). Desta forma, estão 

trabalhando saberes sociais, tendo uma ação política, a partir do momento que lutam por 

conquistas coletivas, através de ações, atitudes, habilidades, que nos parecem inerentes às 

suas funções, numa rede de conhecimentos e serviços. Como nos dizia Freire (1996) educar é 

antes de tudo um ato político. 

 

 

 



O educador e seus saberes no Programa Academia da Cidade 

 

 

Em nossa busca dos saberes construídos por atores-educadores de Educação Física 

atuantes em uma política pública de saúde, compreendemos que estes são plurais, construídos 

socialmente e que envolvem saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais; 

assim como o saber da ação pedagógica e o saber da experiência cultural. 

Segundo Tardif (2002) o saber da Formação Profissional do professor (das ciências da 

educação e da ideologia pedagógica), ou seja, de um conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições encarregadas de formar professores, qualificam a profissionalização do professor 

e englobam o que Gauthier et al (1998) chamou de saber das ciências da educação. Os 

Saberes Disciplinares são os selecionados pelas instituições universitárias, correspondem aos 

diversos campos do conhecimento e integram a prática docente através da formação (inicial e 

continuada), dos professores nas diversas disciplinas das IES; os Saberes Curriculares são os 

“discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição, [...] categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita” (TARDIF, 2002, p. 38), apresentados sob a forma de 

programas, objetivos, conteúdos, os quais os professores devem aprender a aplicar; e os 

Saberes Experienciais (ou saberes práticos), específicos, baseados no trabalho cotidiano dos 

professores e no conhecimento do seu meio, que brotam e são validados pela experiência, 

individual e coletiva, “sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-

ser”66, são a síntese de todos os saberes expressos na práxis educativa. 

Neste momento do estudo, nossa análise dos dados dará ênfase aos saberes 

experienciais de cada um de nossos atores-educadores. Inicialmente, abordaremos o que os 

                                                 
66 Ibid., p. 39. 



mesmos disseram compreender sobre ser professor, posteriormente, abordaremos os saberes 

construídos pelos atores-educadores numa dimensão individual, em seguida, destacaremos as 

contribuições da atuação coletiva, a partir da categoria diálogo, para a construção de saberes. 

Por fim, apresentaremos como este processo possibilitou aos atores-educadores refletirem 

enquanto atores ou não, na sistematização e construção de saberes. 

 

 

Professores ou educadores? 

 

Compreender-se como um ator-educador do processo de construção de saberes é um 

dos atributos de um professor reflexivo, que analisa constantemente a si em seu contexto e 

vice-versa, pensando certo e identificando-se como um educador, como nos diz Freire (1996). 

Quando abordados sobre esta questão, ser aprendiz, o grupo dos atores-educadores 

avenidas, afirmou que se aprende a ser professor através da prática, assim como ser professor 

é ser um facilitador, foram os destaques em suas falas.  

Percebemos isso claramente na fala da Avenida Rio Branco: 
 

[...] Eu acho que hoje, a função supervisão é muito mais de facilitador de 
informações, do que propriamente professor. Existe, para mim existe uma 
diferença entre professor e educador. Educador você não deixa de ser 
nunca, não é? Com a formação. Mas professor nem sempre você está 
sendo. O professor você tem a informação [...] Você tem a tranqüilidade de 
passar a informação com propriedade. E educador você sempre está sendo. 
Então hoje aqui, eu me vejo como uma educadora, do que propriamente 
como uma professora [...] O papel que eu me vejo hoje, não é como 
professora e sim como educadora [...] No dia-a-dia. Eu não vejo como uma 
receita de bolo... Eu acredito que foi no dia-a-dia que eu consegui isso, 
consegui separar o que seria um educador e um professor. E eu acho que 
não tem como buscar isso nas literaturas. Na prática no dia-a-dia e no 
cotidiano a gente consegue. 

 



Este ator-educador Avenida, de maneira empírica, nos fala do inacabamento do ser 

humano a partir de sua visão de estar aprendendo dia-a-dia, além de abordar o que, 

tradicionalmente, é compreendido como função do professor que é o passar o conhecimento. 

Constatamos que ser professor tem a ver sim com passar conhecimento, uma vez que 

este estabelece relações com diversos saberes, inclusive relações científicas, ou seja, é 

inerente à função lidar com informações, conhecimentos e saberes, os quais, segundo Charlot 

(2000, p. 61) baseado em Monteil (1985) são distintos: 

 

a informação é um dado exterior ao sujeito, pode ser armazenada, estocada, 
inclusive em um banco de dados; está ‘sob a primazia da objetividade’. O 
conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade 
de um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas; como tal é 
intransmissível, está ‘sob a primazia da subjetividade’. Assim como a 
informação, o saber está ‘sob a primazia da objetividade’, mas é uma 
informação de que o sujeito se apropria. 

 

O saber passa a ser considerado conhecimento uma vez que lida com a subjetividade 

do ator, construído numa relação do ator consigo e com os outros, cotidianamente, no entanto, 

nas relações estamos cotidianamente aprendendo, sendo educadores-educandos e ao mesmo 

tempo educandos-educadores (FREIRE, 1996), através de vários espaços que promovem a 

construção deste ser educador. Podemos observar tal fato claramente, na fala abaixo da 

Avenida Martin Luther King: 

 

Bem, é [...] No programa academia de cidade, a questão de ensino, pra 
mim ela tá muito, ela tá unida à aprendizagem, porque... Eu acredito que 
eu devo ter aprendido mais do que tenho ensinado... Mas se for um ensino 
prático, um ensino prático de aula, sim, esse aí eu nunca tive, mas é ... 
Como eu iniciei a fala, que eu devo ter aprendido mais do que ter ensinado, 
porque a cada momento a gente tá vendo situações novas, a gente se 
depara, seja ao nível de uma palestra, seja no nível de um seminário, seja 
no nível de uma intercorrência, de uma intervenção de uma visita a um 
posto de saúde, de um intercâmbio com o distrito sanitário, com a própria 
coordenação do programa, então pra mim isso tudo é uma aprendizagem 
[...]  

 



Outros espaços e momentos de construção de saberes sobre o ser educador dizem 

respeito às experiências que são ressignificadas e tornam-se rotinas dos educadores. É o que 

diz a Avenida Barbosa Lima: 

 

[...] Eu tenho dezesseis anos de sala de aula, então assim, eu já peguei 
todos os níveis de ensino até a quarta série. E aí pra mim é a minha 
realidade, é o meu lazer, é o que eu vivencio [...] É a questão da minha 
metodologia. Na metodologia que eu desenvolvi por conta da minha 
experiência e do meu trabalho, então eu trouxe para cá. Tive que adaptar, 
porque aqui a gente trabalha com públicos diferentes, numa situação 
diferente, mas com certeza eu trago toda a minha parte pedagógica de 
professora, que é muito forte em mim. 

 

Como nos diz Tardif (2002), com o tempo os professores aprendem a conhecer seus 

limites e aceitá-los, tornando-se mais flexíveis, estando abertos às suas próprias 

aprendizagens, estas que podem ser oriundas de várias experiências, inclusive, de saberes de 

sua experiência cultural (FRANÇA, 2003), de seus momentos de lazer, que de uma forma ou 

de outra, são mobilizados, utilizados, ressignificados, em suas ações educativas. 

Mais uma vez, destaca-se a valorização dos saberes disciplinares e da necessidade de 

se refletir sobre a ação educativa como fonte de uma maior segurança e domínio de sua 

função. Quando este fato não ocorre às dúvidas e o hiato teoria-prática aparecem, causando 

incertezas. Relembremos a narrativa da Avenida Marquês de Olinda: 

 

Tanto [...] Foi mais ou menos assim. A minha questão de como aprender a 
ser professor, não é? Eu já fui durante a [...] Desde o terceiro período [...] 
Eu comecei muito cedo e os conteúdos, eles vieram depois de eu ter errado 
bem muito, de eu ter passado muita vergonha. Mas assim, hoje em dia eu 
vejo a importância da minha graduação, você aproveitar direitinho, você 
pode tirar muita coisa assim. Eu fiquei muito marcada assim, com as 
disciplinas: biomecânica, o estagio que eu tive no laboratório, sobre o 
Exercício e Saúde, com a própria fisiologia. Que a gente fala realmente e 
sente [...] A gente sente a importância quando a gente [...] Da necessidade 
da prática, da gente colocar em prática, não é? 

 
 



Ser professor tem a ver com a consciência de sua intervenção no mundo, como nos diz 

Freire (1996, p. 115), 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder 
ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de 
posição [...] assim como não posso ser professor sem me achar capacitado 
para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por 
outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. 
Esse é um momento apenas de minha atividade pedagógica. 

 

ou seja, não é uma atividade neutra e não se encontra receita para tal. Neste contexto 

analisamos que a palavra adquire vida, transformando a realidade, tornando-se práxis. Além 

deste aspecto, mais uma vez identificamos que nossos atores-educadores consideram o fato de 

estarem sendo educador e educando. Estas vivências proporcionam novos processos de 

ressocialização (SOUZA, 2004a) como ser humano. Vejamos o que nos diz o ator-educador 

Avenida Alfredo Lisboa: 

 

Aprendi a ser professor? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. 
Por que eu acho que é uma crise existencial que existe para todos os 
profissionais, do professor em geral. E a nossa palavra começa a ganhar 
peso e você começa a criar uma certa postura, que você sabe que a sua 
palavra tem uma importância [...] Acho que as dificuldades é que fazem ... A 
dificuldade faz o homem. O profissional, o ser. Lidar com o conhecimento é 
complexo, principalmente quando a gente tá lidando com pessoas... Ser 
professor é uma responsabilidade muito grande... Como professor eu acho 
que lidar com pessoas mais idosas, pessoas mais experientes do que eu e ter 
esse respeito delas, eu acho que me ensinam bastante a ser cada vez mais 
humilde e saber que eu não sei nada, tá sempre buscando um pouquinho 
mais. 

 

No grupo dos atores-educadores, Pontes, os participantes disseram muito 

incisivamente que ser professor tem a ver com repassar conhecimentos, informações, 

orientações. Compreendemos que esta situação diz respeito às funções de estarem lidando 

com a necessidade de dar respostas aos usuários, de suas avaliações físicas, tirando dúvidas, 

orientando tipos de atividades físicas ideais. Porém, em outros momentos se contradiziam 



sobre o mesmo fato, assim, encontramos nas mesmas falas momentos onde os atores-

educadores Pontes destacaram a valorização dos saberes dos usuários como ponto de partida 

para suas ações. A Ponte Conde Maurício de Nassau faz uma análise desta natureza: 

 

[...]Você tem que tá com conhecimento no momento, ali, pra sempre tá 
ajudando, sempre passando aquela experiência sua dentro daquele 
programa, né, e a partir do momento que você tenta passar o 
conhecimento, o saber, pra alguém, você tem que saber de que forma esse 
saber vai ser passado, né, tem que saber qual a linguagem que eu vou 
utilizar, qual a melhor forma que eu vou utilizar pra que a pessoa que 
esteja a receber, ele esteja condizente àquela informação, eu não posso 
chegar pra um usuário, tendo conhecimento totalmente técnico e científico, 
que eu aprendi dentro da universidade, pra usuário que ele não vai ter 
nenhum entendimento, ou quer dizer o que, ele não vai adquirir o saber, eu 
vou ter que ter cautela no momento de passar a informação [...] Mas que 
leva ao conhecimento dele e a importância daquilo que ele tá querendo 
fazer [...] 
[...] Profissional professor, é aquele que tem o seu conhecimento adquirido, 
e não tem medo de passar aquele conhecimento que ele adquiriu como 
professor, né, ele, ele tem o prazer de transmitir informações, 
conhecimentos, e mandar, trazer de [...] Mandar buscar aquele 
conhecimento, de [...] De ter o prazer de ver o seu aluno adquirindo 
conhecimento [...] A área de educação física é uma área de educação, né 
[...] Ligado à saúde, ligado à educação, se eu sou um educador, eu tenho 
que adquirir aquele conhecimento e passar pra alguém [...] 

 

O saber experiencial deste ator-educador Ponte, anteriormente citado, nos traz muita 

riqueza quando reflete sobre sua prática. 

Quanto a este fato, França (2003, p. 103) nos diz que uma atitude desta natureza, 

 

Enriquece a práxis na medida em que se prioriza a função cultural do 
conhecimento, ampliando-se os horizontes culturais das formas de 
apropriar, sistematizar, produzir e socializar saberes para sobreviver e 
conviver a partir da apreensão do real. Trabalhar sentimentos desfrutando a 
emoção e a paixão de ser e conviver para (re) conhecer, (re) apreender e, 
sobretudo, apreender-se com e a partir de sua origem, identidade de classe, 
raça, etnia, gênero, idade. 

 

 O mesmo apresenta consciência de sua função como educador, mesmo não 

apresentando clareza teórica, no campo das discussões sobre educação, de ter de lidar com o 

conhecimento, ampliando os níveis de consciência, mas, também, respeitando a possibilidade 



sócio-cognoscitiva do usuário (COLETIVO DE AUTORES, 1992), no que diz respeito à 

adequação da linguagem, o que podemos também analisar à luz do princípio diagnóstico da 

reflexão pedagógica (SOUZAa, 2004), além de destacar satisfação pessoal ao ver sua 

atividade dando frutos junto ao educando. A fala do ator-educador Ponte 12 de Setembro, 

abaixo, e do ator-educador Rua Madre de Deus, logo a seguir, destacam estes aspectos, mas, 

nos trazem, também, entendimento de que ser professor tem a ver com talento. 

 

Eu não sei lhe dizer que tipo de educação eu utilizo, eu não sei de nada ... 
Essas coisas mais sociológicas entendeu, é... Eu, a minha intenção como 
linha pedagógica é... Eu sempre fui muito pesquisadora, gosto muito de 
descobrir as coisas, gosto muito de ficar sabendo, sou muito curiosa, e 
corro atrás pra poder saber, então, eu entendo pra mim, e quando eu 
consigo entender pra mim, eu, é... Passo muito mais fácil pra pessoa que tá, 
que eu entendo, é ... Como objetivo da minha transmissão do conhecimento, 
então, sempre fui ... Apaixonada por ... Passar esse conhecimento ... É uma 
construção minha, que sempre, eu acho entendi como se fosse correta, que 
você dava conhecimento e aí você continua associando, o quê que você 
quer, você busca da pessoa qual o conhecimento que ela tem e aí você vai... 
Explicando e tentando associar com o cotidiano da vida dela né? [...] Eu 
pude saber, perceber algumas condições, é... Eu preciso envolver alguns 
assuntos com mais realidade das pessoas pra que elas... Tenham um... 
Acesso melhor, não dá pra eu ficar falando muito cienficamente, né, eu 
prefiro na conversa com os alunos ou com a pessoa que eu... É... Escolhi 
pra passar o conhecimento, entender qual o nível que ela tem a te dar, do 
nível do conhecimento, daquele assunto especificamente, pra poder dali, 
poder construir o que eu tô querendo transmitir pra ela... Busco, é... Saber 
o que é que ela tem de conhecimento, é... Capto no meu e daí eu começo a 
construir ou modificar aquilo ali pra pessoa...Eu não sei se eu aprendi a 
ser professora, ou se eu já sou professora... Por... Por talento, porque é... E 
nas apresentações de trabalhos que a gente fazia em escola... Na... Feira de 
ciência, e tal, e eu sempre percebi que eu, que eu, eu não tenho, eu não 
tenho medo de falar... Uma desenvoltura de certa forma... De não ter 
timidez de tá comentando, de ficar conversando, de você gostar de 
transmitir o conhecimento né, então talvez a gente... É... Aprenda a 
conduzir o seu conhecimento né, mas acho que pra ser professor a gente 
tem que ter um talento nato de... Poder transmitir aquele conhecimento de 
forma mais acessível, né, talvez a formação da faculdade que eu tenho 
recebido é... Algumas, algumas, algumas pinceladas, na forma de conduzir 
né, como a gente, na questão mesmo da formação da aula, nessa questão 
da aula, como é que tem que ser... Né, como é que a gente tem que se 
portar, como... É... A gente tem conduzir, é... Como tem que construir o 
conhecimento, tem que fazer seu planejamento, tem que fazer com objetivo, 
a gente tem que saber porquê a gente tá ensinando e porquê a gente tá 
ensinando, na faculdade talvez eu aprendi exatamente isso, né, é... 
Conduzir o conhecimento, mas... Ser professora como título eu acho que, a 
gente, constrói certo, um talento novo [...] Me formei na graduação, me 



formei na pós-graduação, e meu objetivo é ser professora... De... 
Faculdade, tá, na construção acadêmica. 

 

[...] Eu me vejo com essa inclinação desde... Desde muito criança... 
Quando eu era adolescente, eu nem conhecia o termo da didática, didática 
especificamente. Mas eu sempre tive muita didática para repassar o 
conhecimento que eu tinha. Assim, trabalhos em grupos na escola, eu 
sempre encaminhava, sempre eu liderava nesse sentido assim [...] E juntou 
com o gosto pela atividade física... A facilidade pra o ensino, o gosto 
também para o ensino. Consegui ter mais a facilidade de aliar o 
conhecimento, com a prática do ensino, através da didática, da prática 
pedagógica na disciplina de prática de ensino, é quando a gente inicia 
realmente a conhecer o universo da didática escolar. Foi praticamente isso 
aí. 

 

Segundo Clermont Gauthier et al (1998), ensinar vai além de uma questão de talento, 

sendo essencial trabalho e reflexão constantes, alimentar-se de resultados de pesquisas e, 

conseqüentemente, da possibilidade de melhor atuação junto à diversidade dos educandos, em 

diversos espaços educativos. Talento não garante o êxito da ação do educador, e várias são as 

dificuldades que demonstram esta situação. Entre estas, o ator-educador Ponte do Limoeiro, 

mostra-nos algumas ao contar-nos um pouco de sua história. 

 

[...]Eu vou começar falando assim, da minha dificuldade, assim, desde 
mesmo da... Graduação, do... Da faculdade, eu tenho uma dificuldade 
imensa de... Falar em público... Acho que é uma das características 
principais de um, de um professor, é assim... Que exige se expor bem em 
público porque assim, sempre vai ter que tá, como se fala, orientando, é... 
Informando,informando... Passando conhecimento... E assim, o meu 
escolher... A avaliação física é, o... É... Não ter muito essa exposição em 
público... Foi exata... Foi, não foi nada mais do que isso assim, e além de 
gostar, eu adoro fazer a parte prática, mas es... Mas é... Estar só com uma 
pessoa assim na sala, você e aquela pessoa pra passar algumas 
informações, que vai fazer sua parte técnica assim, foi o que mais me 
chamou atenção [...] Eu aprendi a ser professora principalmente, é... Em 
poder ouvir a satisfação né, a satisfação do pessoal do... Em... Em valorizar 
o trabalho da gente, e vê a modificação... E vê que as pessoas estão 
melhorando baseado assim, é... No que a gente informou, no que a gente 
orientou... É por aí. 

 



Ver o crescimento do usuário a fez sentir-se realizada profissionalmente e lembramo-

nos de Freire (1996) quando recorda que uma de nossas brigas como seres humanos deva ser 

o de lutarmos cada vez mais contra a desesperança, resistindo aos obstáculos à alegria. 

O ator-educador Rua da Alfândega, também narra sua história a partir destes aspectos. 

 

Aí! No dia-a-dia, cada dia vai aparecendo pessoas, com mais limitações, 
pessoas novas, e com dificuldades mesmo, e eu vou ter que aperfeiçoar a 
minha prática [...] Lendo, estudando, né? Até com os meus próprios erros 
[...] A minha linguagem não é muito clara, não é possível ser o mais claro 
possível, tem que tocar mais uma mão a outra, pra tentar conseguir onde eu 
quero [...] Foi um desafio, viu? Que eu sou muito tímida, fui conquistando 
o meu espaço... Dando aula, gritando lá na frente e mostrando a pessoa 
que eu sou e que eu posso oferecer muita coisa pra eles. 

 

Uma das razões para que a práxis educativa seja estudada, diz respeito à valorização 

desta profissão. Mesmo estando em um espaço não escolarizado, as críticas a esta situação 

não foram esquecidas. Vejamos o que nos diz a Ponte Buarque de Macedo: 

 

[...] Eu não me sinto realizada profissionalmente não. Tanto que eu pensei 
em desistir até o sexto período... Porque assim, na faculdade a gente... 
Todas as nossas disciplinas práticas, vôlei, futebol, basquete, é tudo muito 
voltada para área escolar. É um curso de licenciatura, e assim, eu não me 
vejo como professora em escola, entendeu?... É muito bonito, entendeu? 
[...] Mas assim, é muito pouco reconhecido. Não tem nenhum... Muito 
pouco não, acho que nenhum reconhecimento... Não tem como a gente 
aplicar aqueles conhecimentos lindos e maravilhosos que a gente vê na 
universidade, mas que são completamente utópicos, entendeu? Porque não 
tem como a gente colocar aquilo na prática, é fora da realidade das escolas 
[...] Acho que na verdade é um desafio, né? Não sei se eu sou muito 
professora. Eu tento passar os meus conhecimentos, né? Através de 
conversas informais, porque não adianta também lá, a gente usar muitos 
termos científicos não, acadêmicos, porque muito dessas coisas eles não 
entendem. Porque como é um espaço público e geralmente em locais onde o 
poder aquisitivo não é muito grande, né? As pessoas podem não acabar 
entendendo o que você quer falar com elas. Então, você acaba tentando, 
trocando alguns termos, e assim, fica até mais fácil pra gente trocar com 
eles. 

 

Para Pimenta (2002) futuros professores, já em sua formação inicial, têm saberes sobre 

o que é ser professor, oriundos, por exemplo, de suas vivências como alunos de outros 



professores. Isto lhes dá condições de ser capazes de identificar, antes mesmo de começar a 

lecionar, de descobrir algo sobre o exercício da profissão, suas valorizações na sociedade e 

seus estereótipos. Quer dizer, já possuem um conjunto de conhecimentos sobre esta profissão. 

O não se identificar como educadora ou até mesmo professora pode estar relacionado à 

imagem muitas vezes sem prestígio da função, mas o ator-educador tem consciência de que 

sua ação requer mobilizar e utilizar saberes, adaptando-os a realidade dos usuários. 

O grupo dos atores-educadores, Ruas, destacou que, ser professor também diz respeito 

ao ser aprendiz, à valorização da experiência e talento. Porém, o aspecto da formação 

permanente (FREIRE, 1996, 43), em que seu “momento fundamental é o de reflexão sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a 

próxima prática”, ficou bastante acentuado na fala do ator-educador Rua do Bom Jesus: 

  

[...] Eu ainda estou aprendendo a ser [...]. Acho que o professor ele vai 
aprendo a ser professor no dia-a-dia, diariamente. Eu acho que a 
universidade, ela contribuiu e muito, como eu já mencionei, a minha 
experiência antes da universidade também contribuiu e muito, mas assim, eu 
acho que como professora, eu acho que o trabalho no Academia da Cidade, 
me fez perceber o quanto eu preciso tá aprendendo. E eu acho que o 
professor, ele na realidade, não é porque ele se formou, não é porque ele se 
graduou, pós-graduou, que ele pode dizer que ele é um professor completo. 
Eu acho que o dia-a-dia, acho que a prática é a melhor escola. Então, eu 
acredito que estou a cada dia aprendendo a ser professora. Que a cada dia 
eu tenho uma experiência nova, apesar de tá trabalhando no mesmo local a 
quatro anos. Mas assim, a cada dia surge um desafio, seja com os usuários, 
que seja com os amigos do trabalho, que seja comigo mesmo, que seja com as 
minha interrogações, quanto à minha própria prática, quanto ao valor da 
minha prática, quanto [...]De que maneira eu tô contribuindo com eles, de 
que maneira eu tô contribuindo comigo. Acho que tudo isso faz parte da 
formação do professor. Então assim, no dia-a-dia é que a gente constrói 
realmente os saberes. 

 

 

De forma geral, o grupo apresentou o entendimento que ser professor tem a ver com 

passar um determinado conhecimento, estar sempre aprendendo e que este aprendizado vem 



da experiência de cada um, experiência esta que é a junção de vários saberes sendo mais 

destacados os disciplinares, os experienciais e o da experiência cultural.  

No entanto, em alguns momentos, percebemos em suas falas o que poderíamos 

identificar como contradições (FREIRE, 1996; GAUTHIER, 1998) ou falta de clareza para o 

que Freire (1996, p. 31) compreende como o ser professor e seus saberes necessários, como 

“aquele que sabe, mas também [reforça] a idéia de que o aluno é aquele que não sabe e, para 

saber, depende do professor – se ele se dispuser a dar uma migalha de seu saber aos alunos...” 

e o ser educador-educando, desafiando o educando, não apenas educando, mas enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos 

atores do processo em que crescem juntos. Concluímos que nossos atores-educadores 

conseguem ter uma percepção empírica deste fato, ao agirem com tal intuito, porém, sem 

terem plena consciência conceitual de que, ao agirem assim, aproximam-se do que é definido 

por Paulo Freire como um educador.  

 

 

Saberes experienciais dos educadores no PAC e sua relação com tempo 

  

Diversas foram as referências teóricas, por nós acessadas, em que os saberes da 

experiência foram destacados como os que validam, tornam-se hábito, são fontes de análise 

das práticas dos educadores. Nestas, o tempo aparece como um fator que promove uma 

segurança à ação educativa, fato que garante valorização deste saber diante dos demais 

saberes. Tardif (2002, p. 21) nos diz que 

 

Os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o 
alicerce da prática e da competência profissionais, pois essa experiência é [...] 
a condição para a aquisição e produção de seus próprios saberes profissionais. 
Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no 



trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. A experiência 
do trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o professor aplica saberes, 
sendo ela mesma saber do trabalho sobre saberes, em suma: reflexividade, 
retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe 
fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional. 

 

Um educador não atua apenas com a cabeça, ou seu conjunto de conhecimentos, mas, 

sim, a partir de sua história de vida, que ao longo do tempo lhe proporcionou estabelecer 

relações diversas, na família, na escola, na universidade, inclusive, aquelas criadas em sua 

atuação educativa. Assim sendo, os saberes são existenciais, sociais e pragmáticos e 

compreendê-los é “compreender, portanto, sua evolução e suas transformações e 

sedimentações sucessivas, ao longo da história de vida e da carreira, história e carreira essas 

que remetem a várias camadas de socialização e de recomeços” (TARDIF, 2002, p. 106). 

Neste sentido, encontramos múltiplas falas destacando que desde o início de suas 

ações no PAC até o momento de nossa pesquisa, várias foram as mudanças ocorridas nos 

atores-educadores. 

Destacamos, entre os atores-educadores Avenidas, que a Avenida Rio Branco se vê, 

hoje, com mais propriedade sobre o Programa, sabendo como funciona o Sistema Único de 

Saúde – SUS e como gerir uma equipe multidisciplinar, uma vez que, no início, teve 

dificuldade de gerir um grupo já antigo, assim como destacou ter havido um enriquecimento 

de informações nas relações junto aos distritos. Ou seja, teve de estabelecer novas relações, 

passar por mais um processo de ressocialização (SOUZA, 2004a), além de recorrer a 

experiências anteriores à sua graduação. 

 

[...] Eu me vejo com muito mais propriedade, do que o programa exige, 
enquanto necessidade de atingir o usuário. Para que o usuário tenha um 
acompanhamento maior da sua saúde, esteja mais inserido com mais 
tranqüilidade, e mais facilidade dentro do sistema de saúde[...] 
[...] O grande significativo nessas mudanças, foi a condição de a gente estar 
inserido dentro do processo do sistema na red,... Na verdade, saber mesmo 
como funciona hoje o SUS. 



[...] Como é na prática esses atendimentos. Isso a gente não tinha no inicio. 
A gente veio amadurecendo com o processo dos atendimentos... A gente tinha 
uma equipe multidisciplinar, então tinha médicos... Tinha uma médica e uma 
nutricionista[...] 
Eu tinha a preocupação de estar sempre voltada para uma realidade 
multidisciplinar, buscando desses profissionais uma relação, uma associação 
daquele trabalho que a gente vem fazendo no dia-a-dia. Essa preocupação 
nossa, essa preocupação de dar conta desse grupo, deu com a necessidade de 
eu estar comandando isso, de estar a frente desse grupo. E dando até 
subsídios, suportes para os acadêmicos, para que eles tivessem essa 
realidade também, de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que não é 
fácil, não é comum, hoje a gente infelizmente não tem esse grupo. 
 

Estabelecer novas relações sempre é um desafio para o ser humano. Assim, não seria 

diferente para um educador. 

 

Eu tive uma dificuldade inicial, primeiro porque o espaço já existia... O que 
seria uma supervisão. Já existia um grupo formado... Então, inicialmente eu 
tive essa dificuldade de tá atingindo um grupo com essa cultura já existente. 
Aos poucos, eu fui conseguindo conquistar de uma forma mais tranqüila, 
direcionando os procedimentos que o programa exigia [...] 
[...] Eu me senti mais tranqüila, mais à vontade para trabalhar. A partir 
desse início do programa, eu vim crescendo enquanto gerente pólo, gerente 
do espaço, e me adequando sempre às mudanças. Houve N mudanças, e por 
exemplo, a principal mudança foi a inserção do programa e a necessidade 
que eu tive de estar direcionada... dentro, inserida dentro do sistema de 
saúde. 
Eu vejo que teve um enriquecimento de informações, de relações, até as 
pessoas que atuam dentro dos distritos sanitários, e isso para mim, enquanto 
não só aqui, mas enquanto formação profissional foi um ganho, porque eu 
utilizo inclusive isso em outras áreas que eu trabalho fora do programa. 
Porque eu tive experiência mais forte, enquanto acadêmica já, foi com lazer 
quando trabalhava com recreação, em acampamentos, hotéis. E aí eu trouxe. 
Isso eu utilizo até hoje, dentro da minha formação, inclusive no programa. 

 

Desta forma, o ator-educador nos apresentou vários locais onde seus saberes são 

mobilizados. 

Aprender a ser mais paciente, ser mais segura profissionalmente, mais madura e 

determinada, como destaca Tardif (2002), torna-se concreto na fala abaixo. Foram outros 

saberes construídos na práxis educativa da Avenida Martin Luther King. 

 



Bem, eu não sei se seria, mas eu acho que eu aprendi mais a ser mais 
paciente... Porque lidar com pessoas diferentes, de áreas diferentes, que estão 
com humores diferentes a cada dia, então, vai trabalhando na gente ao que... 
é... A gente vai se descobrindo, a gente vai, é... Ficando mais metódico[...] 
[...] Cresci, é... No conhecimento com as pessoas, em lidar mais, ou seja, é 
mais um trabalho como eu lhe disse, é mais uma aprendizagem... Teórica... 
Do que prática, no que significa aula, mas prática no sentido de enfrentar o 
público, no sentido de me deparar pra dar uma palestra, de participar, até de 
uma vez, uma experiência que eu tive no programa de, de fazermos uma 
dinâmica, fazer um teatro, pra mim foi, no meio de pessoas que eu não 
conhecia, morta de vergonha, e eu tive que fazer aquilo; então pra mim eu, eu 
subi um degrau, ali, então pra mim isso foi uma forte aprendizagem, não sei 
se eu respondi sua pergunta. 
Olhe, me ajudou mesmo assim, a questão de, da maturidade, é... Mais 
segurança profissional, é... Mais determinação, e... O que eu posso dizer... é... 
A questão da intervenção com as demais áreas também... Porque a gente 
constrói junto.... Mas o interessante é que a gente vê crescer o acadêmico, 
eles também participam, eles debatem, eles perguntam: mas por que isso? 
Por que aquilo? Por que não dessa forma? 
[...] É essa construção, esse... E às vezes a gente ainda não tem a resposta, 
faz ver que muitas vezes a gente ainda tem muita estrada pra caminhar pela 
frente, e fazer a gente voltar, pesquisar, buscar, questionar, debater e tentar 
responder; não mais a pergunta dele, e sim agora perguntas nossas. 

 

Freire (1996) destaca que querer bem aos educandos, aprender a ser mais humano a 

partir deles e com eles é um saber necessário à prática educativa. A fala acima nos apresenta 

este caráter, além de estar ciente da nossa inconclusão como seres humanos. 

Procurar não impor suas preferências culturais aos usuários, respeitando seus saberes 

da experiência cultural (FRANÇA, 2003), ter de buscar conhecimento sobre a gestão de 

pessoas, ter mais serenidade para resolver os problemas, maior domínio de grupo, até mesmo 

achar que a padronização de informação era possível e não foi possível, absorver novos 

conhecimentos da medicina, nutrição, para trazer para sua prática, foram saberes destacados 

pela Avenida Barbosa Lima, que apresentaram-se como desafios e conquistas, em seu tempo 

de atuação no PAC,  

 

A minha experiência cultural, ela não toca muito... Porque eu não posso 
colocar, impor ao grupo, a comunidade o que eu acredito como valores, só 
que a questão da cultura, ela,... Tenho que me despir desses preconceitos 
mesmo, de ir atrás de outras idéias. 
Também pro programa. Assim, é uma coisa particular, mas aí eu não posso 
perder o viés, porque eu não posso fazer só o que eu acho que é interessante. 



Por exemplo, tem um programa que a gente utiliza um rap, um mangue beat, 
o funk, né? As danças populares no geral, mas não que você goste de todos, 
que você esteja... Seja adepto a essas idéias, mas você tem que flexibilizar 
para que as outras pessoas tenham a oportunidade de ver e dizer também se 
gostam ou não gostam... Eu gosto dos ciclos mesmo, do junino, do 
carnavalesco... Vivencio, no dia-a-dia. Realizando com a minha família 
mesmo, no meu lazer, ouvindo músicas.  
[...] Porque a gente trabalha muito com gestão de pessoas, né? Então você 
vai atrás dessas informações novas que estão surgindo. No mercado traz 
muitas informações, então... O meu marido fez uma especialização em... 
Gestão. E aí os conhecimentos que ele trouxe, me ajudaram bastante aqui, a 
atuar no pólo... E fora da área, né?... Eu como supervisora tenho que ir atrás 
de outros conhecimentos para complementar. Até a psicologia mesmo. 
Porque quando você trabalha com um grupo muito diferenciado, você tem 
que trabalhar as diferenças e não é fácil. Eu preciso também, do 
conhecimento da estatística, para entender algumas situações. A questão do 
relacionamento mesmo. Você não está preparado para gerir uma equipe, eu 
não fui preparada para isso, eu cheguei aqui e comecei atuar. E aí fui 
desenvolvendo um perfil que eu nem sabia que tinha [..]. 

 
 

Seu saber da experiência cultural, além de ser utilizado como recurso para suas ações 

educativas, aparece também em interlocução com o respeito à diversidade cultural, de seus 

usuários educandos. O fato de gerir uma equipe multidisciplinar a fez ter de desenvolver 

novas habilidades junto ao grupo e si própria, a buscar novos saberes disciplinares, mesmo já 

possuindo experiência de sala de aula, com o ensino escolarizado, há 16 anos. Mais uma vez, 

destacamos que os saberes experienciais nos remetem a novas socializações e recomeços. A 

fala deste ator-educador Avenida traz muito claramente o que identificamos, anteriormente, 

como o saber da articulação, relativo a este contexto educativo específico e suas articulações, 

entre a equipe, os demais profissionais, a estrutura da saúde no município, nos distritos 

sanitários e entre outros aspectos já apresentados. 

Mais uma vez compreender como funciona o SUS, seus princípios, aprender sobre 

Políticas Públicas, enquanto saberes curriculares (TARDIF, 2002), adquirindo maior domínio 

de seu contexto de trabalho, de sua realidade educativa (FREIRE, 1996) foram novas 

construções realizadas pelos atores-educadores do estudo, além do saber da articulação. 

Vejamos a fala da Avenida Marquês de Olinda: 



 

[...] A questão do SUS veio acrescentar... Sim, então, os princípios, todo o 
contexto da academia estar ligado ao distrito sanitário daqui do Recife. De a 
gente ter que entender a estrutura das regiões politicamente administrativas. 
E isso tudinho mudou essa parte, não mudou, acrescentou. E realmente a 
gente tem que se apropriar do conteúdo que eu não tive acesso nem na minha 
graduação, nem na minha pós-graduação e em lugar nenhum... Essas 
questões de políticas públicas eu vim aprender aqui, na academia, com 
capacitações, com textos, leituras, seminário, né? Chega a ser um intensivo 
mesmo nessa questão. 
[...] Eu acho que é justamente assim, a gente vem crescendo na avaliação 
física, do formulário que não era fechado, eles não tinham plano de ação, 
eles não tinham meta. Algumas coisas de políticas públicas que a gente 
dominava muito pouco, não é? ... Basicamente, toda a minha prática de tá 
conhecendo toda a rede de saúde pública. Eu tive que dominar isso assim, de 
uma hora para outra, né? Tá passando isso para o usuário, que ele tá dentro 
de uma RPA, eu não tinha noção nenhuma, eu não sabia de nada assim, de 
políticas públicas e isso não era a minha prática. A minha praia era mais 
fisiologia, né? E eu tive que tá abrindo o leque dos meus conhecimentos, em 
relação a isso, para tá tendo um suporte para minha equipe, tentando 
resolver os problemas do pólo, né? Que às vezes a gente tem que... Às vezes 
não, a gente precisa apropriar. Aonde recorrer, para quem ligar, para quem 
pedir, né? Como fazer? E a gente só pode fazer isso se souber onde está 
pisando. Mais ou menos isso aí, eu tive que correr atrás, e para mim foi muito 
bom, até como cidadão mesmo. Conhecer como funciona a rede, como é o 
primeiro nível, o segundo nível, terceiro nível, de complexidade em relação 
ao atendimento[...] 

 
 

A sua experiência cultural valorizada e adaptada ao Programa, assim como ter de 

adequar sua linguagem universitária à comunidade foram saberes registrados pelo ator-

educador Avenida Alfredo Lisboa. O ter trabalhado como avaliador no Programa lhe 

possibilitou uma vasta experiência, pois se viu diante de casos muito complexos, no entanto, o 

mudar de função foi um crescimento, um amadurecimento, trouxe, para ele, a necessidade de 

mais responsabilidade com a equipe do pólo, desenvolvendo neste um novo saber ser. 

 

Eu acho que a formação do profissional de educação física, além de ser de 
excelente nível, é muito complexa e tem muito a ver com lócus onde ela é 
feita. Como pernambucano, intervenho bastante, e muito e faço questão disso, 
de valorizar muito a nossa cultura....... a questão da cultura local mesmo, de 
valorizar os nossos ritmos locais, o frevo, o maracatu, perto do carnaval, a 
gente sempre enfatiza. Quando chega dois meses antes do São João já 
começa forró... Eu aprendi na prática. Eu aprendi isso... 



[...] Amo São João, adoro a festa da lavadeira, toco maracatu, que mais?... 
Toco lá em Olinda. Então, a gente tá sempre envolvido nesse tipo de 
movimentação cultural. Valorizo as bandas locais, inclusive fiz uma proposta, 
a gente entrou na Conferência Municipal de Cultura... Para que a gente 
utilize a fomentação cultural local, entre as aulas de ginástica. 
[...] Eu acho que foi um crescimento, um amadurecimento também. Não só 
profissional como pessoal também. O aumento da responsabilidade... Eu 
acho que no discurso popular, como adentrar os conhecimentos, as pessoas, 
foi muito importante para mim. Discernir os conhecimentos e saber explanar 
isso é muito legal. Como avaliador físico você tem que ser objetivo, não 
adianta ser muito dislexo... 
[...] Acho que isso na prática o supervisor ainda continuo utilizando, e até 
mais, porque aí aumenta a responsabilidade...Você tem que dar conta de uma 
problemática não só da minha função de avaliador físico, mas também da 
avaliação física, também da nutricionista, também do estagiário, da 
professora de ginástica, da estrutura do pólo, do usuário, do planejamento, 
da articulação do distrito sanitário, do...  Enfim... 

 

O saber da experiência cultural, ricamente destacado pelo ator-educador Avenida 

acima, o qual é construído e expresso pela via das manifestações da vida cotidiana, como o 

assistir a um filme, a copa do mundo, a um espetáculo de dança, os valores culturais dos 

ciclos folclóricos, como os destacados acima, em experiências vividas junto à cultura no dia-

a-dia, alimentam a atuação profissional do ator-educador avenida, anteriormente referenciado, 

sendo mobilizado e utilizado em sua intervenção de várias maneiras, desde a práxis educativa 

em si, como em instâncias de controle social. Outro destaque desta narrativa é como este ator-

educador explica o que vem a ser um saber docente, segundo Tardif (2002), empiricamente, 

reconhecendo que estes são saberes plurais e tem a ver com o lócus em que o educador 

encontra-se. Para finalizar sua fala, a mesma avenida aborda o que nós denominamos saber 

da articulação e seus vários espaços de utilização. 

Em relação a esta afirmativa, França (2003, p. 102) nos diz que 

 

[...] a pretensa intenção de fazer ecoar aos quatro cantos do nosso país, e, 
quem sabe para ousar um pouco mais, de outros países, a riqueza cultural de 
pertencimento de um grupo de pesquisadores, que ao expressar o belo 
expressa seu cotidiano, expressa a vida para a vida, pretendendo, também, 
alçar a alma cultural de cada ator de pesquisa [...] 

 



No grupo dos atores-educadores Pontes, evidenciou-se a busca de novos 

conhecimentos, não vistos durante a graduação, principalmente, conceitos sobre SUS e Saúde 

Pública, os quais orientam sua prática, além do destaque dado ao aspecto da segurança 

adquirida com o passar do tempo. Identificando a temporalidade dos saberes de uma maneira 

muito bonita, o ator-educador abaixo descreve que a construção do saber vem desde o jardim 

da infância, sendo que na prática se mobiliza vários conhecimentos da graduação. A Ponte 

Conde Maurício de Nassau destaca a valorização das diferenças, adquirida ao longo de seu 

tempo de profissão, valorizando mais o conhecimento que se constrói juntos. 

 

[...] A construção de saberes ela não vem apenas na graduação, você vem 
de...desde o jardim da infância, que você vem construindo saberes... a 
construção do saber, ele não se faz e não se fecha, é uma abertura, o início 
com... sem fechar, quer dizer o que, a cada dia que passa, eu vou construindo 
mais saber 
[...] Hoje a minha avaliação, a avaliação física, ela tá ligada à questão 
social, psicológica e à parte técnica, porque, a social, no momento que eu vou 
acolher, eu vou fazer esse acolhimento, eu vou trazer o usuário pra perto, pra 
conversar, poder dar confiabilidade de uma coisa que ele nunca viu, 
psicológico, no momento que eu vou abordar ele, ter o conhecimento e poder 
resolver problemas que ele venha me, me passar, e técnico, no momento que 
eu utilizo os padrões técnicos da própria avaliação física pra fazer a 
identificação e diagnosticar algum, algum sintoma, algum sintoma, ou algum 
meio de poder identificar o condicionamento dele, aí eu tenho que utilizar de 
meios técnicos, aí são a junção dos três pontos. ... hoje eu sou um profissional 
diferente, um professor diferente do que eu era no início da academia... 
[...] O que contribuiu bastante, assim, que me marcou mais, dentro da, da, da 
academia da cidade é a... foram o... a interação da valorização da própria 
profissão em si, de você tá interagindo, de você poder passar essa profissão 
ao conhecimento da sociedade, você ter o meio de transmitir a importância 
da qualidade de vida,... 
Quando iniciei no programa eu era uma pessoa mais voltada ao meu 
conhecimento técnico, porque eu era o conhecimento que era mais 
apropriado, né, eu era o conhecimento que eu tinha mais segurança...  
[...] De utilização dos protocolos, da coisa, que seria mais a ação do 
protocolo, a ação do teste, coisas mais minuciosas que hoje em dia são mais 
flexíveis, tenho mais conhecimento, mais experiência, vejo, sei moldar as 
coisas, que é ideal de utilizar aquele teste no momento, se não é o ideal, se eu 
posso fazer, sem o teste ou com o teste, quer dizer o que, hoje eu tenho 
experiência, de poder... 
[...] Nem utilizar os conhecimentos técnicos e sim conversar com a pessoa, 
saber que a pessoa tá ali, apenas pra uma conversa e depois ser avaliada, 
quer dizer o que? Você saber ter o feeling de poder conhecer as pessoas que 
chegam à sua procura, do seu trabalho, e você saber promover aquilo que ela 
tá procurando. 



Outro destaque, sobre esta questão, vem da Ponte 12 de Setembro: 

 

[...] Agora como pessoa eu cresci muito, né, aí eu cresci como... Respeitar a 
diferença mais ainda de cada pessoa, porque a gente conduz com os 
estagiários, cada pessoa, um mundo diferente, às vezes fica preocupado, é... a 
gente fica muito com medo dos conhecimentos que eles, dos estagiários que 
trazem, que estão na graduação mas não trazem conhecimento quase nenhum 
especificamente, então, reforça mais a minha idéia ainda que a graduação, 
ela é falha, né, e... e em alguns aspectos, é... Como próprio assim, trabalhar 
socialmente,... 
[...] Trabalho mais político, eu aprendi também... Tenho aprendido... De 
conhecimento científico, com as reuniões dos avaliadores. 
[...] O que foi mais significativo? ...Eu acho que o respeito à individualidade. 
[...] Eu aprendi a valorizar mais o conhecimento que a gente constrói, 
assim... a busca... 
Talvez a produção de trabalhos, a produção de artigos, às vezes a gente tem 
que fazer a diferença no meio científico, a gente tem que mostrar a 
importância desse trabalho da gente, é... que a gente precisa e necessita 
diariamente tá buscando conhecimentos... Não dá pra se acomodar... Eu já 
tinha isso em mim, mas marcou mais ainda a necessidade de, de buscar 
sempre, conhecimento, né, atuais. 

 

A Ponte do Limoeiro, logo abaixo, disse que superou dificuldades como a timidez, 

pela necessidade de estar com o público e com a equipe. A Ponte Buarque de Macedo, em 

seguida, identifica que a mesma sente sua prática valorizada e se sente mais segura. Outros 

conhecimentos também foram formados com as experiências 

 

[...] Aí assim, depois que eu entrei no Academia da Cidade, eu fiz assim, eu 
superei algumas, algumas dessas dificuldades, justamente pela necessidade 
de... de ter, de tá com o público, de ter que tá passando informações, 
passando conhecimentos, e fazer palestras, e... e tá sempre assim, com a 
equipe, a equipe mesmo 

 

Com relação a minha prática pedagógica,... É, ela é reconhecida lá. 
[ ...] Ela é importante, eu consigo atingir, porque assim, eu consigo atingir os 
objetivos que são propostos, pela nossa proposta, né? Dos avaliadores, 
assim. Eu consigo atingir esses objetivos, que cabe à minha função. 
[...] Acredito que hoje eu sou muito mais experiente. 
[...] Acho que outros conhecimentos foram sendo formados, né? Através das 
experiências com as pessoas, a experiência com o programa, com políticas 
públicas, não é? Que é uma das coisas que norteiam o programa 
[...] As capacitações, as conversas, seminários, reuniões que acontecem 
semanalmente, né? Com a equipe. As reuniões especificas dos avaliadores, as 
reuniões com o grupo em geral, as discussões acho que tudo contribui. 



 

Mais voltados aos conhecimentos técnicos, com o tempo e a experiência, as Pontes 

tornaram-se mais flexíveis, tratando mais da convivência dos usuários, buscando ter 

sensibilidade (PIRES, 2000) para o encontro de pessoas de todas as idades, valorizando e 

aprendendo o sentido profundo da valorização da vida, cada qual a seu modo, construindo e 

reconstruindo saberes a partir do cotidiano. 

A construção de saberes pelos atores-educadores Ruas ficou voltada basicamente a 

estruturas das aulas e adaptação da linguagem. Relacionar-se e expressar-se para o aluno, 

identificar suas necessidades foram saberes adquiridos ao longo da prática, compreendendo 

que o professor produz saber sim, fora da escola. Vejamos as narrativas, a começar pela Rua 

do Bom Jesus. 

 

[...] A maneira com que eu me relaciono com o aluno, a maneira que eu me 
expresso juntamente com o aluno, a maneira com que eu consigo identificar 
as necessidades do aluno, esses são saberes que a gente adquire ao longo da 
nossa prática pedagógica, né? 
Saberes docentes. Eles estão sempre ligados com o professor, independente 
da área que ele atue. Ele deve estar sempre ligado aos professores... Porque 
se tem a falsa idéia de que o profissional de educação física, ele só constrói 
saber dentro da escola, no ambiente da escola, né? Mas assim, quando a 
gente parte para fora da escola, né? A gente consegue detectar aqueles 
saberes que são construídos também, seja na academia, seja em outros 
espaços em que o profissional de educação física atue. 
[...] Só que quando a gente vai realmente para a prática pedagógica, é que a 
gente vai pôr em cheque esses saberes, né? Porque os saberes não tão só lá 
teoricamente vividos pelos professores dentro do ambiente da universidade. 
[...] É quando a gente consegue detectar assim, fazer uma relação entre os 
saberes adquiridos na universidade, com os saberes que a prática pedagógica 
da gente nos traz. 
[...] Dentro da minha prática, eu procuro tá sempre mencionando a 
importância desse resgate, né? Desse resgate cultural, né? De tá sempre 
mencionando a importância do frevo, a importância do maracatu. Dos outros 
ritmos que a gente vê lá no programa que é o caboclinho, o coco, a gente vê 
outros ritmos, que a gente não nega a cultura brasileira, né? A gente procura 
enfatizar no programa os nossos ritmos, a nossa cultura. Então, com certeza, 
na minha vivência anterior à universidade, ela trouxe realmente ganhos para 
que hoje eu tenha mais facilidade de lidar com essa cultura, até mesmo 
realmente respeitá-la e fazer menção a ela. 

 



A fala do ator-educador Rua, acima transcrita, destaca o resgate da cultura local nas 

aulas, a partir também de suas experiências culturais anteriores (FRANÇA, 2003), fato este 

que lhe proporciona mais segurança ao lidar com o público, sendo este um reservatório de 

saberes dos educadores. As contradições da realidade, a fizeram aprender muito e refletir 

sobre sua prática, pois sempre aparecem oportunidades para se questionar, repensar sua 

mediação com o saber. Ela ainda nos fala de suas adaptações da linguagem a partir da 

realidade de seu contexto de trabalho. 

 

[...] Em qualquer lugar do mundo, a ginástica é sempre a ginástica. Ou seja, 
os movimentos da ginástica eles são muito ... são similares, são 
determinados, o número de repetições. Então assim, quando eu entrei no 
programa, eu tinha a idéia de que eu ia realizar uma aula de ginástica para 
um determinado grupo X, não é? 
[...] no meu caso, como eu tive, graças a Deus, a experiência de passar por 
mais de um pólo do academia da cidade, eu vi que não era só meramente 
ministrar uma aula, e simplesmente passar aquela aula para aquela 
determinada comunidade. Mas de ver quais eram as necessidades daquela 
comunidade. E aí é que eu vi que eu precisava também fazer adaptações da 
minha maneira de ministrar. Aí quando eu disse que o profissional ele 
precisa... o professor ele tá sempre aprendendo com a realidade que de 
repente que ele tá vivendo, não é? Então, não existe uma realidade pronta e 
acabada, eu acho que a vivência ela é extremamente importante. 
Primeiro adaptação ao próprio material oferecido. Que a gente no início, a 
gente tinha uma dificuldade de materiais muito grande. Então, como 
adaptar? Readaptar as minhas aulas, de acordo com que eu tinha... 
Então assim, depois foi quanto à questão do próprio usuário, né? 
[...] Eu trabalhava com usuários de comunidades carentes, como também 
trabalhava com usuários de uma comunidade de classe média, classe média 
alta, não é? 
[...] Readaptar minha linguagem, porque numa comunidade o problema que 
eu encontrei numa comunidade mais carente, foi readaptar a minha 
linguagem, ou seja, falar pra que o aluno ele pudesse compreender que eu 
estava falando... Não só usar a palavra, não só descrever o movimento de 
forma técnica, mas assim, lógico escrever de forma correta, porém, tentando 
fazer com que o aluno compreendesse a realização do movimento, né? 
Mesmo a ginástica sendo muito técnica, sendo realizada no mundo inteiro da 
mesma maneira, a gente tem que adaptá-la de acordo também com o sujeito, 
com a realidade que a gente tá vivendo. Então assim, pra mim foi um ganho 
extremo... Enquanto profissional, porque foi um desafio... Ter que repensar a 
minha prática, ter que repensar a ginástica, né? E aí assim, construir um, 
construir um novo saber a partir do meu saber, do saber que eu tava levando 
para aquela comunidade. 

 



O ator-educador Rua da Alfândega, em sua fala abaixo, mais uma vez retoma a 

questão da segurança adquirida com o tempo. 

 

[...] A cada momento tô construindo, construindo cada vez mais, porque 
querendo ou não somos referências de um conhecimento que às vezes nem 
tem, né? E é super importante para eles, estes conhecimentos. Pronto? 
Identifico e compreendo a minha construção do saber no programa, em 
seminários, palestras, temas como foco principal, eles prestam atenção a 
gente, né? 
Hoje eu tenho uma maior segurança em dar aula, e antes eu não tinha. Tendo 
a falta até de experiência com esse novo mundo, que é tá ao ar livre dando 
aula para quase cem pessoas... 
[...] Domínio de grupo, consigo traçar meus objetivos e eles... Absorverem 
com uma visão crítica de saber pra que tão fazendo, tendo consciência do que 
estão fazendo e para que estão fazendo. 
[...] Eu aprendi a dar aula. A dar aula, a ter maior contato com o público. 
Era muito difícil na faculdade apresentar trabalho e aqui foi um desafio pra 
mim no meio de muita gente dar aula. 
[...] Ninguém acredita que eu dou aula, até por timidez, assim na formação, 
eu não conseguia ultrapassar essa minha limitação. 
 
 
 

No começo, o ator-educador Rua Madre de Deus se via limitada a dar aulas de 

ginástica, mas com o tempo identificou o trabalho com outros saberes, mais afetivos, mais 

cognitivos, com outras áreas como a nutrição, a medicina. O trabalho com estagiários lhe faz 

sempre buscar, aperfeiçoar seus conhecimentos, a faz contribuir na formação deles, trocando 

sempre conhecimentos, assim como oficinas foram importantes para a construção de saberes, 

entre as vivenciadas, destaca as de dança, tanto na formação geral, como conhecimento, 

ampliando seus saberes culturais, como para ser professora. O tempo também lhe impôs um 

repensar sobre a prática no sentido de mudar seus conceitos quanto aos objetivos do exercício 

físico, vendo a estética como conseqüência do cuidado com a saúde, fato que modificou sua 

abordagem com o usuário e sua própria postura diante do mundo, desenvolvendo assim uma 

nova ressocialização, especificamente, no que diz respeito à sua recognição, ou seja, 

mudanças nas formas de compreender a nós mesmos, aos outros, a natureza, a cultura e as 



instituições sociais, e as mudanças nas emoções, nas formas de agir, reinventando-se 

(SOUZA, 2004a). 

 

[...] Eu nunca tinha trabalhado com estagiários, né? Sob a minha supervisão, 
foi o primeiro trabalho que eu fiz com essa característica, né? E eu achei 
assim, muito assim, grandioso, né? A importância muito grande, porque a 
gente por trabalhar com eles, com os estagiários, a gente tá sempre na busca 
de aperfeiçoar os conhecimentos... Um dos pontos mais altos que eu achei 
assim, no programa foi esse, a gente tá contribuindo também na formação 
dos estagiários que chegam pra gente. 
[...] Paralelo ao trabalho, com as aulas... Sempre tinham oficinas, né? 
Oficinas mais específicas relacionadas ao curso. Oficinas de doenças 
crônico-degenerativas, de biomecânica... Oficinas de dança... 
[...] No convívio com as outras colegas de trabalho, eu consegui perceber que 
foi muito válido para todas, as oficinas de dança que nós tínhamos com 
relação ao resgate da cultura, né? Da cultura pernambucana. Onde nós 
aprendemos a trabalhar, baseadas nos ciclos. No ciclo junino, no ciclo 
carnavalesco, ciclo natalino, então são danças que a gente pratica no dia-a-
dia, porque já é a questão cultural, já vai se renovando como sempre, mas na 
verdade a gente dança, mas não sabe a origem da dança, o que tem... 
[...] Conhecimento todo que tem por trás dessa realidade cultural, né? Então 
essa questão das oficinas de dança nesse sentido foram muito válidas para a 
formação da gente. Para a gente poder trabalhar com o usuário no pólo e se 
identificar ainda mais com essa questão da vivência cultural deles, né? 
 

Esta mudança também acompanhou o ator-educador Rua do Apolo, que fala a seguir. 

 

[...] Ocorreram várias. Em relação à construção da própria aula mesmo. Eu 
mudei, antes a nossa aula era mais quadradinha, em relação assim, só a 
mobilidade, só a resistência muscular e dança. E hoje, eu vejo que na 
resistência muscular, a gente fazer com um outro trabalho, dentro dele a 
gente pode dividir em níveis, e a gente antes não dividia esses níveis. E eu 
não percebia também, a questão das três turmas. A diferença entre uma 
turma e outra. O que eu poderia fazer, o que eu poderia aumentar a 
intensidade, como era que poderia... E hoje pela experiência, eu já posso 
fazer isso. 
 [...] Antes eu via como se fossem todos iguais. E hoje eu percebo que não são 
todos iguais, que cada um tem sua característica e que eu tenho que mudar, 
mesmo sendo o mesmo objetivo, mas tem que mudar, moldar em relação a 
sua turma... A gente tem ido mais em visitas em PSFs, 
 [...] Pra mim tá sendo de grande valia, porque antes eu não imaginava que 
existia essa carência nesse setor. Eu não conseguia visualizar isso aí, só 
visualizava as pessoas que estavam ou em escola ou academia ou em espaço 
público, mas que as que numa rede de PSF pudessem vir trabalhar conosco. 

 



Nesta dimensão, os atores-educadores adquiriram ao longo do tempo uma maior 

segurança e novas aprendizagens na atuação educativa. Dentre os saberes, analisamos que se 

fez foram necessário aos educadores ressignificarem suas formas de comunicação e 

linguagem, principalmente, com os usuários, através da adaptação do trato com o 

conhecimento pertinente ao seu contexto de intervenção e no que diz respeito a abordar estes 

conhecimentos de forma dialógica entre as disciplinas da Educação Física (ginástica e 

avaliação física) e entre as áreas da nutrição e da medicina, conferindo assim ao grupo o que 

Fazenda (1994) denomina de atitude interdisciplinar. 

Percebemos também que a prática consolidou saberes anteriormente construídos como 

os da experiência cultural e os disciplinares.  Enquanto a construção de um novo saber, 

compreendemos que desvelamos o saber da articulação, como um saber experiencial, que 

abre espaço para a valorização da experiência dos educadores, como nos diz Tardif (2002), 

intimamente relacionado com o hábito, o saber experiencial torna-se regra, repetido, assume 

muitas vezes a forma de uma atividade de rotina, dando mais segurança ao educador com o 

passar dos anos. 

Para nós, o que denominamos de saber da articulação refere-se a um tipo de saber que 

contém as habilidades necessárias para os atores-educadores articularem, intermediarem, 

direcionarem, e ou gerenciarem a equipe multidisciplinar no e do Pólo, nas ações rotineiras e 

transversais, bem como, junto aos gestores e profissionais da saúde, lideranças comunitárias, 

associações e ao controle social, motivo pelo qual poderíamos afirmar que, na verdade, 

existem dois tipos de saberes da articulação, um saber da articulação voltado para as ações de 

articulação internas e outro voltado para as ações de articulação externas, e que denominamos, 

respectivamente, de saber da articulação interno e saber da articulação externo, os quais se 

apresentam recorrentes nas falas de diversos outros atores-educadores. 



Estas experiências abrem espaço ao que Souza (2004a) denominou de ressocialização, 

englobando a multiplicidade de conhecimentos, fazeres e sentimentos de uma pessoa ou grupo 

cultural, confrontados com os de outras pessoas ou grupos, resultando em outros 

conhecimentos, sentimentos, ações promovendo em cada um dos atores uma maior 

socialização, uma maior riqueza cultural, simbólica e material. Identificamos tal fato nas falas 

em que nossos atores-educadores disseram com o tempo tornarem-se mais seguros, sensíveis, 

mais pacientes, passando a valorizar o saber do outro e o seu próprio saber, que dentre outros 

espaços foi construído a partir de sua experiência cultural. 

 

 

Diálogo e sua relação com a construção de saberes 

 

O diálogo compreendido como uma relação horizontal de comunicação entre os seres 

humanos (FREIRE, 2005), conseqüentemente entre conhecimentos, saberes e informações, 

como uma relação intercultural, provoca análises e reflexões possibilitando novos processos 

de ressocialização. O estar fechado à contribuição dos outros, nunca a reconhecendo e 

sentindo-se ofendido com esta contribuição promove um processo de desumanização, uma 

relação de auto-suficiência, não sendo este o ideal de nossas relações. Compreendemos que é 

através do diálogo que nos significamos como seres humanos. 

Como categoria analítica explicativa destas relações com os saberes dos atores-

educadores, categoria que move, dinamiza a construção dos saberes, o diálogo aparece em 

nosso estudo de várias formas através das falas dos entrevistados. 

De maneira geral, o grupo apontou o diálogo como fundamental para a atuação em 

equipe que o seu contexto de intervenção e trabalho exige. Dentre as falas mais significativas 



dos atores-educadores Avenidas podemos identificar que o diálogo promove ao educador, 

basicamente, construir saber na dimensão da articulação da equipe. 

Como afirmam abaixo as Avenidas Rio Branco e Marquês de Olinda, constrói-se junto 

com as outras áreas. O diálogo é fundamental, sendo o início, meio e talvez fim de tudo. 

 

Olha só, essa importância do diálogo, eu vejo da seguinte forma, existem 
atitudes interdisciplinares que eu entendo é assim, eu preciso estar buscando 
em outras áreas, alguma necessidade para estar atuando dentro da minha 
profissão... Ir sempre buscando essas informações em outras áreas, para 
atingir o nosso usuário, a nossa população[...] 
Isso é relevante, isso é uma coisa que eu percebo que tem uma modificação 
enorme em relação ao que eu comecei, o trabalho que eu comecei, para hoje, 
né? Eu vejo que tem um ganho significativo, eu enquanto profissional, e 
enquanto pessoa, trazendo essas necessidades, essas informações para essa 
população que não tem acesso na verdade. 
[...] Eu vejo que a equipe também teve um ganho significativo de 
amadurecimento, e eu vejo isso no dia-a-dia nas atitudes, nos 
comportamentos e nos direcionamentos ... O amadurecimento na prática foi o 
enriquecimento das informações que o grupo tem hoje... 
Eu fazia sempre algumas oficinas que estivessem voltadas para as áreas 
afins. Alguns momentos isolados: palestra de nutrição, palestra de medicina, 
palestra de educação física. E em outros momentos que usassem essa 
interdisciplinaridade. Tipo: vamos tentar resgatar: hipertensão versos 
exercício físico. Eu tinha que ter um resgate na área de medicina, e voltar até 
chegar ao exercício físico, qual seria essa relação? Isso foi feito, não só 
medicina, mas nutrição também, foi feito de uma forma muito em parceria 
para que acontecesse. Isso ficou claro, não só para equipe, né? Mas para os 
acadêmicos das áreas... 

 

Qual a importância, como é... É muito importante essa interdisciplinaridade 
porque uma área puxa a outra... Por exemplo, teve uma palestra de nutrição 
falando sobre hipertensão, não é? ... Veja só, uma palestra de nutrição, né? 
Sobre alimentação, direcionada para um controle especifico que é 
hipertensão, não é? Veio refletir em outra área que é a avaliação física... 
[...]Tem certas limitações, que eu tenho formação em educação física, né? 
Mas como é que eu vou fazer isso com nutrição e medicina? Acontece que 
tem assunto que é comum para todos, então, né? O que eu posso fazer é isso 
mesmo. Questão de administrar os conteúdos necessários para a prática 
presente. Se a gente elege... Claro! Tudo decidido em equipe... E nem sou eu 
muito que dou a capacitação, mas eu tenho que gerir a forma de conteúdo 
aparecer nos encontros, como é que vai ser, quem é que vai ser responsável? 
Cada um vai falar? Entendeu? Então assim, é mais gerenciar que os 
conteúdos[...] 
[...] É tudo tão ligado, né? Assim, que às vezes nem dá para: “ah, isso não é 
educação física, ah isso é nutrição”.  Às vezes não é tão fácil separar. 
De construção mesmo... Aliás, o programa da academia da cidade, tá numa 
eterna construção. Com ação de ajustes, construções... 

 



Nesta dinâmica de atividades organizadas para atender necessidades de informações e 

conhecimentos de seu contexto, os atores-educadores Avenidas, acima, ressaltaram que os 

ganhos foram significativos com as trocas dialógicas entre as áreas de conhecimento que 

compõem o Programa, o que nos faz analisar que a relação de horizontalidade corrobora a 

premissa de que o outro tem a contribuir no dia-a-dia das relações de confronto de saberes. 

Assim como a consciência do inacabamento do ser humano, de que o conhecimento é 

provisório faz com que o educador esteja aberto a novas relações e recriações. 

No entanto, o ator-educador Avenida Rio Branco analisa criticamente a falta de um 

pouco mais de diálogo entre os outros profissionais que exercem a sua mesma função. 

 

[...] Com outros profissionais no programa, eu vejo que pouquíssimos são os 
momentos que a gente tem de troca de informação nesse sentido. 
Extremamente informais. Porque eu não vejo muito espaço dentro de uma 
reunião, por exemplo, uma reunião de supervisão, eu não vejo muito esses 
momentos de troca de informações. Eu tenho uma informalidade de chegar 
junto de um supervisor mais próximo e dizer: “olha, eu tô fazendo dessa 
forma, tô fazendo assim, o que é que você acha, como é que a gente pode 
atingir” e a partir daí, ter essa troca de... Feedback, que é na verdade é isso 
que acontece. Raros os momentos que isso aconteceu. Tipo, eu faço uma 
prática aqui, que é... Solicitar aos acadêmicos e aos profissionais, relatórios 
das reuniões afins, né? Das reuniões de área. Isso eu coloquei dentro de uma 
reunião de supervisão, e foi implantado por alguns. Eles viram a necessidade 
de estar registrando isso, né? Essas informações, deixando no pólo. Isso eu vi 
que realmente aconteceu, esse interesse. Mas em momentos que são mais 
importantes, eu não vejo essa troca. 
Mas o que deveria ser uma prática não é. A troca de informações, 
extremamente rica, para você não cair nos erros em outros lugares... 

 
 

Ressaltado como um momento de construção de novas relações com seus saberes, os 

momentos de reuniões, grupos de estudos, onde os espaços coletivos são significativos para 

esta construção. Enquanto um processo que acontece dentro de uma rotina, de um cotidiano, 

espaços outros favoráveis ao diálogo e relevantes para a construção de saberes experienciais 

são destacados a seguir por um outro ator-educador, a Avenida Martin Luther King: 

 



Pra mim é fundamental. Pra mim o diálogo é fundamental, ele, ele é o início, 
o meio e se depender o final de tudo. Eu acho que independente de... Eu 
sempre trabalhei da seguinte forma: que mesmo como supervisora eu não, eu 
não me coloco em cima de um tripé, de um... Não. Eu sempre me coloco no 
mesmo nível de todo mundo porque fica mais fácil de chegarem a mim e de 
entenderem minha linguagem... 
[...] E existe exatamente isso, um prazer, eu costumo dizer que eu não 
trabalho com equipe, eu trabalho com uma família, então, cada um que entra 
ele é membro daquela família, ele vai lutar pra aquela família sempre possa 
cada vez mais crescer e cada vez mais se unificar, tendo como alvo, como 
meta, as diretrizes do programa academia da cidade, a promoção da saúde. E 
como a gente vai fazer isso? Isso é uma construção diária, que a gente senta, 
planeja, é... E vai construindo, é... Em seminários, em palestras, nas reuniões 
internas, as dificuldades que tão tendo, é... o que aconteceu durante a 
semana... 
A gente socializa, é... Em vários momentos, assim, no pólo, seja de 
intercâmbio com os usuários, que, por exemplo, se a gente vai construir 
alguma coisa, seja uma festa, seja um momento cultural seja um dia, uma 
comemoração, a gente senta com eles... Mostra as propostas nossas e 
principalmente procurar ouvi-los... 
[...] De, de sair do pólo, só assim quando a gente tem algum momento em que 
há, é... Inter-relação com outros pólos, tipo... Por exemplo, é... Carnaval... 
[...] Em relação a encontros científicos, eu... Faz tempo que eu fui a um. 
Mas chegar cedo a uma reunião permite que a gente tenha debates, cite uma, 
uma situação que aconteceu, um caso... Curioso. Um caso interessante, pra 
ouvir uma opinião de uma pessoa, de outro, de um colega, isso acontece, mas 
de uma forma remota. Então, é o mesmo meu caso. 

 

Constatamos que, neste sentido, perante o diálogo a reflexão individual é importante, 

mas o agir coletivo tem proporcionado momentos também de prazer e querer bem ao que se 

faz e com quem se faz. Nesta práxis educativa, transformando a si e ao mundo, o querer bem a 

partir das singularidades de cada ser humano tem relação direta com a “disponibilidade à 

alegria de viver... a atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência 

alegre por natureza” (FREIRE, 1996, p. 160). 

Como afirma o ator-educador Avenida Barbosa Lima, várias tentativas e utilização de 

novas tecnologias para a integração do grupo já tinham sido experimentadas, desde conversas 

informais a tentativas de socializar academicamente suas experiências no Pólo, traduzindo 

assim seus saberes experienciais em saberes da ação pedagógica (GAUTHIER et al, 1998). 

 

[...] Qualquer momento é espaço de troca... E o diálogo é o começo de tudo. 
Quando não só o diálogo resolve, a gente vai atrás de informações, a gente 



usa a Internet, a gente usa os livros... A gente tentou abrir uma Home Page... 
Mas assim, ficou meio no meio do caminho... A questão dos livros, da Xérox, 
dos textos, todos são socializados. Sempre que alguém traz uma informação 
nova, sempre que alguém vai para alguma reunião, volta para o grupo para 
discutir... Então, a gente tem as reuniões administrativas e tem as reuniões 
pedagógicas. As reuniões sempre têm esse momento de troca.  
[...] A gente precisa dar algumas respostas para a sociedade que são através 
dos números, das produções cientificas e isso tem estado muito aquém dentro 
do programa. Eu já tentei fazer algumas produções, mas não consegui 
realmente, deslanchar no processo, porque você esbarra em alguns 
problemas, tipo burocracia, até a questão financeira mesmo, porque o 
programa não tem dinheiro e nem pode. 

 

O diálogo requer que seus educadores “estejam qualificados na perspectiva do 

confronto de conhecimentos diversos, mediados pelo diálogo entre educadores e educandos” 

(CONCEIÇÃO, 2006, p. 91) e entre os conhecimentos dos atores do processo e os do 

contexto.  O diálogo surgiu como começo de tudo, uma forma de troca de informações, 

conhecimento, seja nas reuniões administrativas e pedagógicas mediando conflitos, como nos 

disse o mesmo ator-educador Avenida. 

 

[...] As três áreas no começo, elas tiveram muito problema de se entender. 
Assim, a nível de até onde eu vou e até onde você vai?... Mas a gente 
conseguiu, dentro da equipe, delimitar a questão específica de cada atuação. 
E aí foi quando a gente ganhou no salto de qualidade muito grande... A gente 
trabalhava sempre na perspectiva do diálogo... Então, o diálogo, ele foi 
fundamental para todos os momentos. 
Ele se materializava em todos os espaços. Deixa eu te dizer. A gente tinha, no 
começo a gente tinha, um supervisor, o professor de educação física, o 
avaliador professor de educação física e a professora de ginástica, também 
da área de educação física. Mais três estagiários da educação física, mais um 
médico, mais um estudante de medicina, mais um nutricionista, mais um 
estudante de nutrição. Então, a gente chegava a ter uma equipe de dez 
pessoas. Então ou você colocava todo mundo para conversar e trazer os 
problemas do grupo, que aconteciam naquele momento, naquela semana, 
então a gente tinha um momento de uma reunião pedagógica. Então toda 
sexta-feira existia o momento da reunião pedagógica. Então essa reunião era 
o momento onde a gente citava os casos mais comuns. A gente via a 
deficiência da equipe, aonde a equipe precisava solucionar o problema, então 
a gente teve problema de entender essa demanda do portador de deficiência 
mental... 
[...] Depois de quatro anos, a gente tem um domínio maior da situação, do 
público... É claro que não deixa de ser o novo não, e aí a gente está sempre 
voltando pro grupo, para resolver os problemas. Então a gente tem 
problemas com a população, tem problemas com a patologia, mas tem 



problemas de relacionamento também. E aí o diálogo, ele entra em todos os 
momentos. 

 

Em outros espaços, o diálogo interdisciplinar encontrava-se também com dificuldades,  

no sentido de não haver no grupo componentes de outras áreas. Mesmo assim, dentre os 

demais ganhos relatados, destacou-se, na fala da Avenida Alfredo Lisboa, atividades em 

conjunto como as reuniões com gestores da saúde, por exemplo, nos Distritos Sanitários, com 

os agentes de saúde, assim como nas ações com unidades de saúde da família, que findam por 

criar algumas parcerias. Ou, ainda, nas reuniões mensais com os colegas de função 

organizadas pela coordenação do PAC, nas reuniões dos acadêmicos, onde promovia-se a 

construção de novos saberes, novas aprendizagens.  

 

[...] Através de reuniões, todas as sextas-feiras, uma vez por semana, a 
reunião de equipe, para tentar com o nosso planejamento, sentar e conseguir 
fazer o que a gente planejou, né? Em equipe. E interdisciplinarmente é como 
eu estava te falando, é difícil, porque praticamente só temos profissionais de 
educação física, hoje. Uma estagiária de nutrição, e a nossa nutricionista. E 
a nossa nutricionista vai duas vezes por semana. 
[...] É entre a equipe, uma vez por semana a gente senta, e uma hora e meia a 
gente discute todas as problemáticas, tudo. Definição, planejamento, 
estratégia, tudo... Fora o que a gente conversa informalmente no dia-a-dia, 
né? 
[...] Acho que claro, a gente poderia ter melhores condições, né? ... O grupo 
da manhã e da noite, a gente procura ter um estreitamento em relação, em tá 
sempre discutindo e conversando em que é que a gente pode contribuir com 
uma equipe e a outra. Essas duas equipes também, articuladas, são sempre 
introduzidas dentro dos distritos sanitários, e a gente tá aberto, a gente 
conseguiu abrir um espaço lá... Na reunião do agente de saúde, enfim, do 
núcleo gestor do distrito sanitário... 
[...] Quando eu trabalhava com a equipe incentivando a produção científica, 
então isso já é socializado totalmente...  A gente sempre sentava em grupo e 
discutia a temática do estudo da pesquisa em si, deliberado funções, cada um 
fazia de certa forma, uma parte daquele trabalho. No geral, a gente sentava, 
fazia a conclusão, e a partir do momento que o trabalho é apresentado, então 
tá socializado, está sendo socializado. 
[...] É, ou então... Também a questão de unidade de saúde, também fazem 
contato com a gente, e quando a gente vai para lá, acaba trocando idéia 
sobre o nosso trabalho, a função. Os nossos trabalhos, a gente acaba também 
tentando criar algum tipo de parceria, para que faça um trabalho conjunto. 
Mas as dificuldades do dia-a-dia, sempre acabam. Não consegue dar conta 
disso, então não consegue encaminhar muito... Eu adoro também os textos 
que eu leio, o material que eu acabo tendo em mão, eu gosto de socializar em 
equipe. Tirar xérox, criar grupo de discussão, nas reuniões que a gente 



trabalha durante aquela semana, não que seja uma coisa tão sistemática, 
assim, todas as semanas... 
[...] Renovou os estagiários, aí eu já chego com outra coisa. Chego com 
coisas diferentes, ou com coisas que eles não viram ainda. É importante, eu 
acho que para ter uma noção da lógica do nosso trabalho. 
 

 

Analisamos, portanto, que como Gerentes dos Pólos, responsáveis pela articulação de 

informações, conhecimentos, saberes, em diversos níveis e espaços de seu contexto de 

trabalho, como a articulação com os usuários, os educadores e demais profissionais do Pólo, 

entre seus colegas de função, entre os outros educadores e profissionais de outros Pólos, entre 

os gestores do PAC e dos demais serviços de saúde, entre as demais categorias profissionais 

da saúde, entre as instâncias do controle social, requeria basicamente desta função uma 

capacidade de diálogo e articulação permanente para que as ações inerentes ao Programa e às 

suas ações transversais fossem realizadas com qualidade, compondo uma rede de relações.  

Assim, o diálogo e sua linguagem numa visão de totalidade deve fundar-se na 

realidade dos atores, ou seja, “para que haja comunicação eficiente entre eles, é preciso que 

educador e político sejam capazes de conhecer as situações estruturais em que o pensar e a 

linguagem do povo, dialeticamente, se constituem” (FREIRE, 1980a, p. 102).  

Para o grupo dos atores-educadores Pontes, o diálogo também apareceu como 

categoria fundamental em tudo, porém, buscando mais os elementos da linguagem do que 

outros, como em relação aos atores-educadores Avenida. 

A fala do ator-educador Ponte Conde Maurício de Nassau é reveladora. 

 

[...] O diálogo, ele é fundamental em tudo, em tudo... desde o grupo gestor de 
um programa, até o diálogo com a própria usuária... entre os profissionais 
que trabalham, em si, fazendo o conjunto e o plano de ação pra ser, seja 
passado, e o diálogo desses profissionais com os próprios usuários.... 
[...] Dentro do programa, inicialmente a gente tem o diálogo com os 
usuários, ele é muito grande... muito positivo, agora o diálogo dentro da 
própria academia, que fica um pouco a desejar.... é... a gente precisa de mais 
abertura ... mas não existe uma abertura, existe grupo dentro de um 
programa macro... eu mesmo não sei de tudo que se trata, dentro de uma, de 



um programa ao qual... isso é uma deficiência no diálogo, na minha visão... 
porque não se repassa tudo que seria pra ser repassado... 
[...] Nós temos dois tipos de diálogos, dentro da minha visão, temos o diálogo 
internamente do pólo... e temos o diálogo externamente ao pólo 
[...] Diálogo internamente é o diálogo tratado dentro do pólo em si, o que os 
profissionais do pólo... 
[...] O diálogo interno nosso, de soluções de problemas, e temos o diálogo 
externo, que quando o problema vem a surgir de forma macro, nós 
precisamos de intervenção de um grupo maior, de intervenção mais acima de, 
de questões políticas, numa questão maior, aí temos que entrar em, em... em 
contato diretamente com o grupo gestor, pra que seja resolucionado, e temos 
também o diálogo e reuniões, onde são, onde são repassados, funções e 
tarefas e planos de ações para ser efetivos no dia-dia, essas ações são 
questões macro, onde se reúne os grupos,, na maioria das vezes, grupos 
específicos, não reuniões conjuntas e sim, específicos de cada área, reuniões 
de freqüência de ginástica, reuniões específicas do profissional de avaliação 
física, reuniões específicas do coordenador da área que se chama supervisor 
e reuniões específicas de estagiários 
 

[...] Com essa equipe multidisciplinar, a gente tenta juntar o conhecimento 
todo, e colocar em prática uma ação comum, que é o benefício tal do 
exercício físico e do conhecimento da prevenção pra os usuários. 
[...] Desde o estagiário de medicina que vem com aquela visão do hospital, 
do atendimento médico, a gente tem que fazer um trabalho com ele de como 
ele, a trabalhar a questão política, a questão pública, a questão de atenção 
básica, né, e até quebrar arestas dele ser comandado pelo profissional de 
educação física; 
[...] Mas depois eles notam que não tem nada, isso não vai deixar a desejar 
ninguém, e até as arestas que a gente, nós, como profissionais de educação 
física estamos quebrando, de comandar programas voltados à saúde. 

 

 
 Também nos fala o ator-educador Ponte 12 de Setembro: 

 

Um traz uma coisa diferente, aí a gente mostra, divulga, ó... ó, e isso assim, 
aquele teste, aquele questionário, aí eu aprendi muito mais aqui no academia 
da cidade do que no próprio, é... Na própria faculdade específica... 
Faculdade, a graduação especificamente sobre isso, né, porque a, eu acho 
que a gente trata com conhecimentos mais novos, a possibilidade de 
discussão é maior do que a possibilidade... Do que na, na graduação ou na 
pós-graduação.... Aí acho que a gente tá entre colegas, é... E então fala, 
falou, pergunta, pesquisa, e questiona, e aí você trata como se fosse “téte a 
téte”, e aí você perde talvez o medo da relação e estigma que a gente faz do 
professor, que tem conteúdo, e do aluno que não tem nada, né... E aí... Eu vi 
que fica mais fácil, a gente, é... Bota... Bota você pra pesquisar, aí outra 
pesquisa, depois traz na reunião, constrói, discute, é... Livremente, né, sem 
ter é... Problema de crítica. 
[...] Você consegue aprender mais, eu acho que em grupo de estudo, me 
possibilitou, como o grupo de avaliador físico, me possibilitou um 
crescimento muito maior do... Do conteúdo que eu trabalho hoje, do que é... a 
pós-graduação, ou até mesmo a graduação... Mas também pra construir um 



protocolo de avaliação que seja mais conveniente pra... O grupo que a gente 
trabalha... Hoje em dia. Além da construção desse protocolo, a gente também 
se reuniu pra fazer a construção de um plano de ação... Quais são as, as 
obrigações... Como deve se conduzir, e determinar, o que é que deve ser 
realmente feito, e como deve ser feito pra que aconteça uma padronização,... 
[...] E respeitando-se claro a individualidade e a... A particularidade de cada 
pólo e de cada avaliador, mas conduzindo pra um caminho mais ou menos 
igual né... 

 
 

[...] A profissão de Educação Física ela tá muito interligada nessas três é... 
Nessas duas outras profissões, né, nessas duas áreas de conhecimento... 
Poder agregar as informações, que a gente vai dar uma, um conhecimento 
mais abrangente e mais coeso não só pra os estagiários que estão em 
processo de formação, mas também pra os usuários. 
Onde a gente teve acesso às três profissões trabalharem ao mesmo tempo, na, 
no momento de construção nas reuniões da sexta-feira, acontecia, né, nas 
reuniões aí cada um falava, a gente determinava de repente um assunto, 
obesidade, então o médico falava do... Da formação fisiológica, quais são as 
doenças que vêm intervir, e aí o professor de educação física falava só pelo 
treinamento, porque trabalhava daquela forma, quais as... Ideal, entendendo 
aquelas modificações que sofre devido à obesidade, e a nutricionista também 
falava, ela contribuía pra aquilo, ó então é por isso que a gente precisa 
comer menos, ou então, é... Mudar a alimentação, orientação nutricional, que 
é melhor comer isso do que comer aquilo, então isso existe, né, é existiu. 
[...]Eu percebo que a academia da cidade é diferente porque a gente trabalha 
com profissionais que se permitem, escutar o que o outro tem pra falar, né, o 
que o outro pode contribuir, então, é... Ficou bem legal a gente ter 
trabalhado com os estagiários de medicina que estavam em processo de 
formação, então eles observaram e entenderam que, é... Educação física não 
é só um, dois, três, né, e a gente tá ali pra aprender com eles e eles tão ali pra 
aprender com a gente, né... Eles estavam percebendo a educação física 
diferente, eles estavam dando valor à profissão de educação física, mas 
também como também de nutrição... Aumentando ainda mais o respeito, dos 
limites da ação, né... Todo mundo respeita o caminho de ação profissional de 
cada um, mas sabendo que existe a necessidade de troca de informações, pra 
que haja um trabalho realmente completo. 

 

Nas falas acima a dialogicidade apareceu, inicialmente, a partir de duas relações 

apresentadas por Freire (2005). O diálogo, propriamente dito, numa relação de 

horizontalidade e a provável instalação de um antidiálogo, numa relação de verticalidade entre 

os atores, findando na não comunicação, foi destaque do ator-educador Ponte Maurício de 

Nassau em identificar que se necessita de mais abertura para sua realização de maneira plena. 

Já, o ator-educador Ponte 12 de Setembro analisa bem a função tradicional do professor, e sua 

atitude bancária, assim como, destaca a segurança adquirida com a experiência e com a 



possibilidade das ações coletivas, como no grupo de estudo, de vivenciar a construção de 

saberes experienciais a partir de uma relação de comunicação horizontalizada, dialógica, 

numa construção de escuta, uns dos outros, em que não há docência sem discência. 

Ainda, segundo Freire (1996, p. 131), analisamos que “no processo da fala e da 

escuta a disciplina do silêncio a ser assumido com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que 

falam e escutam é um ‘sine qua’ da comunicação dialógica”. 

Esta disciplina permite, entre as áreas do conhecimento, uma abertura a uma atitude 

interdisciplinar (FAZENDA, 1994), esta, inerente à vida do ser humano, que é um ser que 

estabelece uma pluralidade de relações, inclusive afetivas, favorecendo as trocas de 

conhecimento. Assim, as Pontes a seguir vêem a importância de uma área precisar da outra e 

dos momentos de integração do grupo. O trabalho entre as áreas era muito rico, pois as 

orientações eram unificadas e se adquiriu mais conhecimento, mais informação. 

O ator-educador Ponte do Limoeiro coloca suas análises abaixo: 

 

[...] Eu acho que assim... Era mais rico antes, quando existia a... A multi... 
É... Multidisciplinar né, quando as orientações eram um... Unificadas e dadas 
em cada setor do... De profissão... e contribuiu, contribuiu... a ajuda porque é 
informação mais que a gente tem, é conhecimento mais que a gente adquire. 
[...] De qualquer forma, por mínimo que seja de uma palestra que a gente 
escutou, de alguma coisa, a gente sempre... Adquire mais algum 
conhecimento, guarda mais uma coisa, mais algum... Alguma informação, e 
assim, contribuiu muito e mais...  
Pra socialização do grupo, mais interação pra, até... tá tendo a oportunidade 
de conviver mais com o grupo todo que você trabalha. ... A contribuição disso 
aí, desse congresso, foi mais a nível assim de... Interação social do grupo 
[...] Eu acho de fundamental... Essa ação interdisciplinar, até porque é... o 
ser humano é um ser muito complexo 
[...] Acontece assim... É... Da gente vê a, a necessidade e... É... E da 
importância... De cada um, intervir na sua área... E junto, ninguém é... 
Ninguém... Como é que se diz, ninguém interfere na área do outro, mas todos 
precisam um do outro. 
[...] Até onde eu participei... Tive a sorte assim, de ter profissionais, é... 
Muito assim... Não sei se aberto ou se é... Consciente dessa, dessa 
necessidade, mas até onde é... Eu participei, os profissionais que formaram 
as equipes que eu trabalho, graças a Deus, conflitos de assim... 
Interdisciplinar, nunca tive. 

 



Enquanto que o ator-educador Ponte Buarque de Macedo aborda, também, a questão 

do espaço como um estímulo ao trabalho em equipe. 

 

E trabalhar num espaço público, um parque... Arborizado, um espaço legal, 
que tá sendo revitalizado, a gente tenta. E trabalhar ao céu aberto, sabe? É 
muito diferente do que tá trabalhando num lugar fechado, onde as pessoas 
pouco se falam, porque têm que trabalhar muito, você fica enfornada dentro 
de uma sala, não fala praticamente com ninguém, a gente só faz medir, medir, 
medir, dá os resultados e pronto. E lá não, a gente tem um espaço que a gente 
pode, além de medir as pessoas, a gente pode conversar, e trocar, tem mais 
tempo. E o espaço favorece isso. 
[...] Toda a experiência é valida, nem que seja para que você... “Ah, isso aqui 
eu não vou falar nunca”, entendeu?... Sim, é outra coisa assim, que dá muita 
força para a gente continuar... Eu e a supervisora, e aí é muito bom, a gente 
se dá muito bem, a gente tem uma relação muito boa, então isso também 
segura as pontas... A gente nunca teve nenhum problema de relação pessoal 
com ninguém, e eu acho que as áreas se completam, sabe? 
[...] A gente conversa nas nossas reuniões pedagógicas, e nas nossas reuniões 
semanais nos pólos. 
[...] E a gente tá sempre tentando falar a mesma linguagem, então a gente 
assim, se entende. Um complementa o trabalho do outro. A medicina tá na 
sua área especifica, mas chega pra mim e diz, ou então coloca lá no 
formulário que a pessoa tem alguma limitação, que eu tenha mais cuidado 
com isso, e eu vejo e falo para a pessoa que se ela tem alguma limitação, que 
ela evite fazer tais exercícios,... 

 

Para os atores-educadores Ruas a categoria diálogo também apareceu em sua práxis 

educativa através de momentos em que socializavam experiências, como nas reuniões 

quinzenais do Núcleo de Ginástica e entre as diferentes áreas e disciplinas, reuniões as quais 

vinham sendo poucas no momento, mas que contribuíram para a construção de seus saberes 

como afirma logo abaixo o ator-educador Rua do Bom Jesus. 

 

A gente tinha momentos de reunião, que foram muito construtivos, que a 
gente tava sempre debatendo a nossa realidade... Foi um dos momentos mais 
importantes, porque eu tava de certa forma trocando conhecimentos com 
outros profissionais, né? Com a realidade de outros profissionais, com a 
realidade de outras comunidades... Então nós geralmente buscávamos fazer 
algumas pesquisas, apresentar essas pesquisas em encontros, não é? Em 
formular artigo. Nós tínhamos de uma forma muito mais organizada do que 
atualmente, a questão de alguns temas que a gente buscava discutir não é? 
[...] De certa forma a gente tá atuando de forma mais solta, sem o 
encaminhamento, né? E acredito que essa questão tem comprometido sim... 



Eu entendo o saber não como uma coisa pessoal, mas sim como algo que vai 
além do pessoal, que tem que tá na esfera social, né?... Num programa de 
saúde pública, onde a gente tá sempre pregando a política pública... 
[...]  Gente precisa tá trocando conhecimento... tá ficando mais 
individualizado do que mesmo coletivo.... As funções elas não são 
dicotomizadas, elas são inter-relacionadas. Então a avaliação física, ela tá 
relacionada com a ginástica... A gente precisa saber com que público a gente 
tá trabalhando... Pelo menos diagnosticar, né? Com que público eu tô 
trabalhando. E aí eu não posso fazer um trabalho sozinha... Então assim, os 
saberes, eles se complementam... Mas eu preciso dos outros saberes. Então, o 
saber da avaliação física, é tão importante para mim, quanto o meu saber, o 
nosso saber na realidade, é importante também para avaliação do avaliador, 
né? Então assim, é extremamente importante que a gente tenha essa 
consciência e que a gente se inter-relacione. Os saberes se inter- relacionem. 
Que não seja algo assim, partido. 

 

As atividades coletivas foram importantes porque sempre havia algo novo, se avaliava 

o que se fazia. Ocorrendo através de reunião semanal, com seminários, incentivo a trabalhos. 

Com as reuniões semanais conhecia-se um pouco mais os usuários. Com os estagiários, em 

diálogo, tentou-se mostrar que todos estão ali para aprender, através das reuniões se 

socializava o conhecimento, construindo novos saberes, como nas reuniões da equipe de 

ginástica, nas quais a Coordenadora incentivava esse tipo de trabalho, em encontro de 

pesquisa com relatos de experiências de cada pólo, com as professoras dos pólos juntas, 

através de oficinas, seminários, relatos de experiências. Vejamos o que disse o ator-educador 

Rua da Alfândega: 

 

[...] Importância de sempre ta pesquisando, sempre ter coisa nova pra saber, 
sempre avaliar as questões que já tínhamos na faculdade, mas que hoje já 
vemos com outra visão, não é?... Nas reuniões semanais? Com seminários... 
Em incentivo a trabalhos, a apresentação de dados da realidade... 
Experiências, não é?... E esse espaço é importante pra conhecer mais a 
clientela que a gente tá trabalhando, né? 
Mas quando a gente une, pra essas discussões, tentamos conhecer ainda mais 
essas pessoas que estão sendo atendidas por nós... Nem imaginamos que têm 
certos problemas, certas limitações, com essas reuniões semanais, 
conseguimos conhecer um pouco mais os nossos usuários. 
[...] Com os estagiários... É uma relação de diálogo, tentar mostrar que aqui 
nós estamos para aprender... Eu só cheguei aonde eu cheguei, foi dando aula 
mesmo, quebrando a cara, ficando nervosa, como eles ficam, muitos. 
Todo mundo aqui tá pra construir, não é... Conhecimentos. Cada um com a 
sua área especifica, podendo, ajudando um ao outro. 



[...] Só locais... Só as reuniões da equipe de ginástica. Partindo da 
coordenadora responsável pela equipe, que incentivavam esses tipos de 
trabalho pra gente... Encontro de pesquisa, revistas cientificas e trabalhos 
científicos. 
Através de relatos de experiência de cada pólo e trabalhos com pólos, de 
professoras de outros pólos. 

 

Nesta rica fala destacamos vários espaços que promovem o diálogo e, como narrado, 

novas experiências a partir da reflexão crítica sobre a prática, a partir das necessidades de 

quem participa destas, além das relações de poder (COLETIVO DE AUTORES, 1992) 

dinamizadas de forma horizontalizada entre os atores. 

Mais enfatizado no contexto do pólo, mesmo porque era neste espaço em que os atores 

encontravam-se diariamente, o diálogo sempre aparecia mediando as ações entre a equipe, 

assim como, as troca de experiências positivas nas reuniões do grupo de ginástica, nas 

reuniões pedagógicas, com repasse de reuniões de outras áreas. Entre a equipe e a 

comunidade, ouvindo as necessidades deles e mediando conflitos com os usuários, realizando 

palestras, conhecendo a realidade da rede de saúde para além das ações dos pólos, com lideres 

comunitários, idas a Postos de Saúde da Família - PSF’s, nos eventos pontuais, onde os 

atores-educadores Ruas, também aprendiam, cresciam, construíam, outros saberes.  No 

entanto, destacou-se que o diálogo com a Coordenação Geral estava mais distante. 

Informação que podemos conferir através das narrativas do ator-educador Rua Madre de 

Deus, a seguir: 

 

[...] Eu acho ele mais presente, dentro do contexto do espaço físico do pólo. A 
equipe se comunica muito bem, a gente tá sempre trocando experiências, o 
diálogo é sempre presente, né? E da equipe para a comunidade também. 
Sabe, a questão de ouvir as necessidades deles, o que eles esperam da gente, 
e que a gente possa corresponder de uma forma que satisfaça essas 
necessidades. 
[...] A questão do diálogo nosso com a coordenação geral do programa, já 
fica mais distanciada... Pelo menos nesses últimos meses, a gente não... O 
contato tem sido assim, muito... Pouco freqüente. A gente não tem contato e 
conseqüentemente a gente não consegue ter um diálogo. 
[...] Ocorre sistematicamente...  Nas sextas-feiras... O nosso dia de reunião 
interna, onde a gente tem um espaço reservado pra elaboração do 



cronograma da semana. Sexta-feira termina a semana, nessa sexta a gente 
reserva o espaço para programar a semana seguinte, né? 
E nessa elaboração sempre surgem assim, as dúvidas, as dificuldades e a 
gente pontua essas dificuldades e cada um se encarrega de pesquisar sobre 
aquele assunto e a gente posteriormente traz e coloca a discussão, pra 
ampliar os conhecimentos... Faz a gente tirar da cabeça da gente, que o... 
Assim, o meu trabalho é esse, eu vou fazer esse, o seu é esse, você vai fazer 
somente esse, né? Tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? 
Assim, a gente entrelaça as áreas, de modo que durante as palestras a gente 
constrói tantos conhecimentos junto, que durante as palestras o conhecimento 
que eu absorvo da nutrição, eu tenho segurança pra chegar e tirar uma certa 
dúvida de um usuário que chega me perguntando sobre alimentação, né? 
[...] São as construções dos saberes, né? A gente tá sempre andando assim, 
de mãos dadas, né?... Então se essa correlação de necessidade existe, a gente 
intermedeia essas correlações juntamente com várias áreas dos saberes que 
são a nutrição, a medicina e a educação física, são as áreas que se 
relacionam no programa. 
[...] Eventos pontuais... Nós participamos, a equipe, participa fora do Pólo... 
A gente extrapola o espaço do pólo e vai fazer a nossa intervenção dentro do 
programa saúde da família. Então, nesse momento é que a gente sai do pólo e 
leva o conhecimento da gente pra essas pessoas que muitas vezes não 
conseguem chegar até a gente no Pólo, né? 
[...] Uma ampliação do que já acontece no dia-a-dia no pólo. Que a gente 
evidencia as mesmas carências, as mesmas necessidades... É uma visão que a 
gente tem extra Pólo, mas que no pólo a gente evidencia isso diariamente... 

 

Outro ator-educador Rua, também destaca as contribuições deste processo, da mesma 

forma que o ator-educador Rua do Apolo. 

 

Contribuía e muito, porque a minha dificuldade passada pra outro 
profissional, podia ser interpretada e resolvida de uma forma que o outro 
profissional pudesse ajudar. E hoje a gente não tem. 
[...] O grupo era... Se reunia praticamente de quinze em quinze dias. O grupo 
de ginástica... Pela necessidade de uma construção no plano de ação, pra ser 
desenvolvido com a comunidade. Então, depois que a gente conseguiu 
construir, aí a gente passou pra se reunir de vinte e vinte dias, ou cada... 
Uma vez por mês. Mas aí a gente já via as dificuldades que estavam 
acontecendo, utilizando aquele plano de ação que foi realizado pelo grupo. E 
as dificuldades eram expostas, pra vê o que era que... Qual a solução que a 
gente poderia tomar e que rumo a gente poderia caminhar... A gente discutia, 
a gente discutia em relação a outras questões, a gente lia texto voltado pra 
questão da sociedade, a gente assistia filme voltado pra questão cultural e a 
gente conversava sobre vários aspectos. 
[...] As atividades coletivas em relação ao grupo, enquanto equipe, é 
primordial, porque um não consegue fazer o seu trabalho se o outro não tiver 
em conjunto, não tiver ajudando. 
[...] Acho de fundamental importância, em vários locais, tanto na construção 
do plano de ação em ginástica, quanto com os lideres comunitários, com PSF 
e com a comunidade. Porque através de você falar e escutar que você pode 
construir alguma coisa. 



[...] Com o grupo da ginástica, a gente também, questão ao nosso plano de 
ação, a gente não pode ficar só preso àquele plano que foi realizado, mas sim 
tentar construir um novo, ou se for o caso de precisar construir um novo. 
[...] Tem que ter muito diálogo em relação a essa construção... 

 

Mesmo assim, apareceram falhas nesta comunicação; o último ator-educador Rua, a 

Rua do Apolo, em sua reflexão crítica, destaca algumas conquistas do diálogo, mediando 

conflitos e promovendo novas ressocializações, entre os grupos, mais uma vez como processo 

‘sine qua’ da comunicação dialógica. 

 

[...] Eu acredito que falta muito é a questão de um retorno da avaliação 
física, para as professoras de ginástica... Na nutrição não existe o retorno de 
que determinada pessoa vai fazer a ginástica, vai fazer a atividade física em 
jejum, geralmente ela faz isso, e aí a nutricionista não repassa isso pra gente, 
e a gente durante a nossa aula, eu durante a aula, eu tenho que tá sempre 
perguntando às pessoas: “vocês se alimentaram?” e mostrando a 
importância da alimentação para aqueles usuários. 
[...] No início eu vi uma atitude... Eu acho que foi relaxando essa questão... 
[...] São várias camadas, vários níveis sociais e culturais também. Então há 
conflitos em relação até a eventos que a gente possa realizar no pólo... No 
início do programa... Essa questão era muito dividida. 
Você que tem um nível socioeconômico mais baixo fica mais afastada do que 
aqueles que têm um nível socioeconômico mais alto. E hoje através de várias 
conversas, e antes até em eventos tinham grupos que fazia crachá e fazia 
festa fechada e só entrava aquelas pessoas que pagavam determinada cota, se 
tivesse o nome no crachá. E os outros que não tinham condição de pagar não 
entravam nas festas. E aí o grupo, principalmente a professora de ginástica, 
com várias conversas e mostrando que não é com essa questão de nível 
econômico, que isso significa que ninguém é melhor que ninguém. 
[...] Mostrando que poderia se unir pra conseguir um objetivo em prol da 
comunidade e não só num determinado grupo. E aí hoje a gente consegue 
fazer festas, onde... Impressionante as pessoas que não têm condições de 
pagar, aí vem outro grupo e diz: “não, você pode vir, a gente dá um jeito. A 
gente reúne aqui o grupo e faz uma cota e você vem!” 

 

Analisamos que nas falas de nossos atores-educadores Avenidas, Pontes e Ruas, o 

diálogo aparece numa atitude interdisciplinar (FAZENDA, 1994), através do reconhecimento 

do movimento dialético, revendo sempre o velho para torná-lo novo, refeita no diálogo e 

como possibilidade de releitura crítica e de múltiplas perspectivas dos fatos ocorridos nas 

práticas dos nossos atores-educadores, referentes às três áreas de atuação do Programa e das 

disciplinas da área da Educação Física.  



Outro fator recorrente revelou uma parceria, que surgiu da necessidade de troca, 

constituindo um Pólo interdisciplinar, onde a obrigação alterna-se pela satisfação, a 

arrogância pela humildade, a solidão pela cooperação, a especialização pela generalidade, o 

grupo hegemônico pelo heterogêneo e a reprodução pela produção do conhecimento entre os 

atores do processo, buscando o respeito ao modo de ser de cada um e a possibilidade de 

efetivação de pesquisas interdisciplinares. No entanto, este espaço não se isenta de 

contradições e conflitos, como vimos em várias falas quando o diálogo em determinadas 

instâncias não ocorria satisfatoriamente, seja entre os diversos níveis hierárquicos do 

Programa – coordenação - educadores ou entre algumas equipes específicas de pólos, 

refletindo o fato de a realidade não se apresentar de maneira igual à idealizada, mas sim 

conflituosa, complexa. 

Quanto ao saber da ação pedagógica, como o saber experiencial dos professores, a 

partir do momento em que se torna público e que é testado através das pesquisas 

(GUAUTHIER et al, 1998), constatamos que muitos são os anseios do grupo em passar por 

esta experiência e que para quem teve esta oportunidade a mesma configurou-se como mais 

um momento de trocas, de construção de saberes, realizado a partir de suas experiências em 

seu local de trabalho, fazendo crescer não apenas os atores-educadores, assim como as áreas 

de estudo envolvidas no processo. Atribuímos, mais uma vez, ao saber experiencial, as 

características de ser também um saber temporal, evolutivo e dinâmico, transformando-se 

constantemente e construindo-se durante a carreira profissional. 

Carreira esta permeada pelo diálogo, o qual só é possível, como nos diz (FREIRE, 

1996) quando nossa segurança é fundada na convicção de que sabemos algo e de que também 

ignoramos algo, a que se junta a certeza de que podemos saber melhor o que já sabemos e 

conhecermos o que ainda não sabemos, inaugurando, com este gesto uma ação dialógica. 

 

 



Algumas pedras no caminho... Da construção de saberes 

 

Embora não seja o objetivo deste trabalho avaliar a implantação e ou implementação 

do Programa em foco, optamos por transcrever as falas dos atores-educadores, relativas à 

condições objetivas de trabalho. Entre eles apenas 02 (dois) não se referiram à falta de 

recursos materiais, de manutenção dos materiais existentes e da própria estrutura física do 

Pólo, bem como, à falta de diálogo, e a precariedade dos vínculos trabalhistas, como 

importantes e, em alguns casos, fundamentais, para qualificação de sua atuação educativa. 

Todos os demais, ou seja, 11 (onze) disseram existir uma relação direta com a falta de 

condições mínimas necessárias para construção de saberes, as quais, segundo eles, 

influenciam, diretamente, nas práticas vividas e no grau de satisfação dos usuários. Para 

melhor entendermos, analisaremos mais adiante algumas falas.  

Outro ponto importante, que não podemos deixar de levar em consideração, é o fato de 

que os locais de implantação do Programa e conseqüentemente de atuação dos atores-

educadores, ou seja, praças e parques da cidade, configuram-se como um novo espaço de 

atuação do mundo do trabalho da Educação Física. Por este motivo, os profissionais que 

atuam neste Programa podem ser considerados pioneiros, na forma como este tipo de 

intervenção é oferecida à população. 

Desta forma, como a maioria dos atores-educadores está no grupo desde o início do 

lançamento do Programa, muitos vêm ajudando a construir a proposta do mesmo, bem como, 

têm acompanhado as mudanças administrativas ocorridas ao longo de todo o processo de 

implantação e implementação. 

Como a realidade não é isenta de conflitos e de contradições, o estar construindo 

saberes não evita que nossos atores-educadores permaneçam ansiando por um modelo ideal, 

pois, embora os pólos sejam referidos como espaços em que muitos se sentem realizados 



profissionalmente, porque trabalham com o que gostam, grande parte do grupo afirmou, com 

certa veemência, que aspectos estruturais e, em alguns casos, a ausência de comunicação, têm 

dificultado e desestimulado as ações dos mesmos. 

O que demonstra a necessidade, quase que imediata, de maior atenção e rapidez, por 

parte dos gestores, na solução das questões colocadas por eles, o que certamente refletirá na 

realização de um serviço mais qualificado e na melhoria das ações desenvolvidas pelo grupo.  

Estes fatos corroboram com o que diz Tardif (2002, p. 89), sobre professores que, em 

situação 

 

[...] precária vivem outra coisa e sua experiência relativa à aprendizagem da 
profissão é mais complexa e mais difícil, pois comporta sempre uma certa 
distância em relação a identidade e a situação profissional bem definida dos 
professores regulares. 

 

 Como já citado anteriormente, apenas dois atores-educadores não destacaram a falta 

de material, de equipamentos e sua manutenção, como importantes para o andamento de suas 

ações educativas. No entanto, aspectos como a falta de vínculo trabalhista, representação 

política do profissional de Educação Física e questões políticas, bem como, mudanças 

abruptas na gestão do Programa, além da falta de reposição e manutenção do material e dos 

espaços físicos, foram recorrentes nas falas, e para essa mesma maioria, estes fatos impedem 

o andamento e a implantação completa da proposta central do Programa. 

Apesar destes incômodos, a grande maioria dos atores-educadores Avenidas, Pontes e 

Ruas, afirmaram gostar do que fazem e acreditarem na proposta. O que pode ser constatado 

por suas falas, a seguir transcritas, a começar pela do ator-educador Avenida Alfredo Lisboa. 

 

[...] A satisfação pessoal é a minha maior motivação pra tá dentro do 
Academia da Cidade. Porque já passei por muita dificuldade e ainda passo 
dificuldade nesse programa. A ponto de desistir, mas de saber, mas de saber 
que é isso que eu gosto de fazer, me faz passar por cima de muita coisa, pra 
dar essa contribuição, essa pequena parcela de contribuição... Tenho um... 



Estímulo principalmente é a minha motivação de ver o profissional de 
educação física reconhecido como um profissional de área de saúde. Inserido 
dentro do sistema de saúde, tendo o seu campo de trabalho, seu mercado 
legitimado, tendo concurso público para isso, eu acho que desde o começo do 
Programa até agora, esse foi o meu principal estimulo. Eu fiz uma promessa 
para mim mesmo, que eu não ia sossegar enquanto eu não tivesse, eu não 
visse um concurso público para profissionais de educação física, para 
entrarem na prefeitura. Eu acho que o que a gente fez, a gente participou 
desse processo histórico, foi um desgaste muito grande, para a gente de 
repente perder um campo de mercado de trabalho, que eu acho que é 
importantíssimo e fundamental para a população. O Brasil em geral, não só o 
Recife, como para Pernambuco, mas para todas as cidades do mundo, dentro 
do que o SUS propõe... Acho que é um mercado de trabalho que pode 
determinar também a formação das graduações dos profissionais de 
educação física...  
Abrir um campo do mercado de trabalho como esse, pode estimular dentro da 
própria graduação, uma formação de profissionais de educação física, uma 
formação mais ampla, uma formação como educador, uma formação mais 
humana... 

 

O ator-educador Avenida Alfredo Lisboa analisa ainda com maior amplitude a questão 

da estrutura e manutenção: 

 

Precariedade é o que eu digo: precariedade são questões de caneta. Eu acho 
que tudo é a questão de caneta... Se a gente pudesse ter pessoas que de certa 
forma valorizasse a nossa proposta, o nosso programa, política pública de 
saúde, ainda existe, mas não é só pelo fato de existir que já se basta, né? Eu 
acho que deve existir um incentivo maior, precariedade, a gente praticamente 
não tem reposição de material, não existe a reposição de material. Nós 
sobrevivemos hoje em dia com parceria com os distritos sanitários, né? Acho 
que incentivo ao próprio profissional em relação ao vínculo trabalhista... Eu 
acho que falta uma presença política, profissionais de educação física, em 
todos os locais, em todas as regiões do Brasil, o profissional de educação 
física, ele não tem presença política... Como isso aparece dificultando o 
nosso trabalho. Quer dizer, a forma como a gente trabalha já é num horário, 
pelo menos o meu, um horário muito sacrificante. Acordar de 4 horas da 
manhã, 4 e meia da manhã, todos os dias, para quem trabalha com atividade 
física e tem que ganhar a vida, tem um dia todo pela frente, você acaba se 
desgastando mais ainda... Eu acho que a própria metodologia, como a gente 
consegue passar o conhecimento, a gente poderia estar sendo mais 
enfocada... A gente vai criando soluções, dentro das dificuldades. É bom, 
estimula a criatividade. Estimula a articulação política, estimula um bocado 
de coisas, mas assim é um incentivo que não é estimulado. 
 

O ator-educador Avenida Rio Branco contribui, também, com suas considerações: 
 

Essas mudanças efetivas no programa de coordenação, direção do programa, 
faz com que a gente fique meio que perdido enquanto... Identidade mesmo... E 



se eu não buscar isso... Nos usuários do programa, esse estímulo que 
contribui... Eu vejo que eu não consigo levar. Eu vejo sempre da seguinte 
forma: meu estímulo está naquelas pessoas que eu atendo diretamente. Então 
eu busco nelas essa força de continuar. Se eu não tivesse isso, eu acho que 
com certeza, por essas mudanças, enfoques diferentes de direcionamento do 
programa, eu já teria desistido... Quem me dá força de continuidade é o 
usuário... Mas eu vejo que o estimulo está no dia-a-dia, quando o usuário 
chega e vê que a gente na verdade é uma ponte, para que consiga algum 
atendimento médico, ou algum direcionamento... Uma delas é a própria 
estrutura de trabalho. A gente sabe que tem... Eu tenho materiais aqui que 
são utilizados que já deviam ter sido substituídos e não são... A instabilidade 
profissional... A historia de concurso público vai surgir, não sei se vai surgir 
esse ano, não sei como vai ser. Mas tá muito precário, já passou época de a 
gente passar dois, três meses sem receber, então isso é precário. Porque a 
gente tem que se deslocar, isso tudo tem um custo. Então, os materiais... Até 
mesmo a formação continuada dos profissionais, que eu não vejo muito que 
aconteça, sabe?... Mas para eles não é o grupo de estudo... A gente tem um 
grupo de patologias aqui, que eu tenho que discutir com o meu estagiário, o 
que é, o que seria uma diabetes, o que seria uma hipertensão? E isso a 
coordenação não dá suporte, é uma forma precária de atender. A 
coordenação hoje, de área, poderia estar muito mais efetivo, e hoje a função 
cabe a mim e ao professor... 

 

Demonstrando não estarem ausentes do processo de reflexão crítica da realidade do 

campo de atuação do profissional de Educação Física e desejando mudanças na representação 

do profissional reconhecido pela área da saúde, as falas dos atores-educadores, acima citados, 

conseguem demonstrar com determinada lucidez que praticamente todos os atores-educadores 

estão cientes das obrigações e papéis que devem ser desempenhados por eles e quais cabem 

aos diversos níveis de gestores públicos, mas, também, percebendo que precisam, enquanto 

categoria, coletivo, lutar tanto por boas condições de trabalho como pela estabilização da 

profissão neste campo do mundo do trabalho (SHERER, 2005).  

Por outro lado, apesar de Tardif (2002) destacar a instabilidade causada por 

determinadas mudanças que são recorrentes como obstáculos para criação de vínculos, o 

grupo, pelo trabalho cotidiano coletivo com os colegas e com a comunidade demonstrou ter 

adquirido um vínculo afetivo muito forte (GUIMARÃES, 2004), o que revela em suas 

narrativas a importância dada aos usuários do Programa e estes como seus maiores estímulos 

para continuarem mesmo diante de dificuldades que, inclusive, segundo eles, chegam a 



provocar perda de identidade, diante da instabilidade profissional e das mudanças 

administrativas.  

Outro aspecto destacado como precário foi a falta de diálogo, entre os profissionais de 

um mesmo Pólo e, em determinados momentos, com os gestores do Programa.  Também se 

apresentou como precariedade o salário, congelado há bastante tempo, em contrapartida ao 

aumento das responsabilidades com a redução da equipe original para um equipe menor, com 

a ausência de alguns profissionais, assim como,  os atrasos de pagamento, entre outras 

questões referentes aos trabalhos em equipe. Mas, sempre destacando os usuários como seus 

maiores estimuladores. Se não vejamos: 

 

Aí o que me estimula, é saber que eu tô sendo assim, muito relevante na vida 
do usuário, né?... Porque no pólo do programa, a gente se depara com outros 
tipos de carências, né? É muita carência afetiva, muita carência assim, de 
repertório motor... Me desestimula é porque a proposta central do programa, 
ela é muito bonita, muito romântica, e a gente vê e a gente acredita muito, e a 
gente sabe que é possível buscar e alcançar o objetivo da proposta, mas 
muitas vezes as questões políticas impedem que a gente caminhe como a 
gente deseja... A gente trabalha com muita dificuldade de recursos 
materiais... A gente poderia disponibilizar mais coisas para as pessoas que 
nos procuram, mas a gente é muito limitado nesse sentido, né? 
Rua Madre de Deus 
 

Estímulo, hoje eu não tô tendo mais, porque material sucateado, só 
cobranças e sem muitas novidades sem ter o que passar para as pessoas... A 
estrutura do pólo muito precária... Mesmo utilizando os diálogos, nada foi 
modificado.. O que estimula... Só a ida dos usuários. Quando vê que um falta, 
quando tem o feriadão, eles sentem falta da gente e eles quando voltam pra 
ginástica se sentem bem... Ver os seus colegas, conversar, parece uma festa... 
Só a questão dos usuários é que me deixa motivada a acordar quatro e meia 
da manhã pra trabalhar... A gente tá com o salário congelado há quatro 
anos. Teve o aumento da função, teve o aumento da carga horária, e aumento 
do salário não. 
Rua do Apolo 

 

[...] Prejudica um pouco o andamento, por exemplo, materiais que você 
utiliza vão se deteriorando e você não vai repondo aquele material, quer 
dizer o que, inicialmente você tem uma qualidade de primeira linha, de 
repente você vai caindo aquela qualidade ,se você não tem uma reposição de 
material que você deixe, tinha desde o início do programa, você vai caindo a 
sua característica de programa de qualidade, né... E vou também da melhor 
forma com o material que eu tenho, agora, não deixar a qualidade cair, o 



material ele é apenas o instrumento, mas eu acho que o saber e o 
conhecimento, ele é mais do que o instrumento, mas como profissional, você 
sabendo que você teve o conhecimento e o material, isso com certeza você 
cresceria muito mais. 
Ponte Conde Maurício de Nassau  

 

[...] Estimulo é... Veja bem, eu acredito na proposta do programa, entendeu? 
Eu acho que o programa, mais uma vez eu vou dizer, fantástico. Agora, essa 
situação que você aí colocou, interfere, até interfere na nossa prática, de 
certa forma, porque eu estou a um bom tempo no programa e a gente não vê 
muitas coisas mudarem. A gente tem muitas promessas, porque a gente 
precisa ter uma condição básica, né, de trabalhar. E muitas vezes essa 
condição básica, não é oferecida. Então, a gente tenta como aquele ditado, 
aceita tirar leite de pedra...Você ter um espaço, né? Pra avaliação física em 
especifico, você ter um espaço fechado, que você precisa que a pessoa levante 
a blusa, levante a bermuda, a calça e tal... Tem que ter os equipamentos 
básicos... Fita antropométrica, tem que ter um compasso de dobras cutâneas, 
tem que ter um tensiomêtro, tem que ter um estetoscópio, tem que ter uma 
balança de precisão... É complicado, porque você assim, é aquela história, 
era feliz e não sabia, você tinha tudo, e hoje em dia a gente às vezes não tem 
nada. A gente não tem mais a nutricionista, a gente não tem mais o médico, 
às vezes a gente não tem estagiários, às vezes a gente não tem equipamento, 
mas a gente ainda acredita na proposta, sabe? A gente acredita nas pessoas. 
O bem que a gente faz às pessoas... E assim, eu me sinto útil lá, eu acho que o 
meu trabalho é bem feito, eu consigo passar alguma coisa de bom para eles, 
entendeu?... Você vê o bem que tá fazendo para ela, não é só físico, é mental 
também. 
Ponte Buarque de Macedo 

 

O estímulo para trabalhar é a questão da motivação. Motivação eu entendo 
como sendo um fator interno, ou eu busco a motivação para mim, estar aqui, 
ou assim, está bem difícil. Porque quando você tem uma perspectiva do que 
você tinha que era muito bom você tem agora que é mais ou menos bom... 
Que era uma equipe completa, que era material, recurso, fundamental, para 
uma boa atuação. E aí você começa a ficar desgastado e com pouca 
credibilidade dentro da população... 
Avenida Barbosa Lima 

 

A questão da equipe ‘completa’ esbarra no próprio sentido do serviço de saúde 

municipal, o qual visa estabelecer relações de referências e contra-referências entre o 

Programa e as especialidades médicas da rede de saúde. Deve haver um intercâmbio entre as 

ações dentro do sistema, fato este que retirou da equipe dos Pólos, por exemplo, o profissional 

de nutrição, uma vez que a rede de saúde já continha esta especialidade, devendo os 



profissionais fazerem o encaminhamento para o local devido, caso haja a necessidade de 

acompanhamento. 

A partir da análise das falas podemos afirmar que o diálogo passa por vários 

momentos, como o diálogo numa perspectiva horizontal, mais recorrente nos Pólos, entre as 

equipes e as comunidades; mas acontecendo com menos freqüência, ou não acontecendo, em 

outros momentos, é o que se destaca nas falas seguintes: 

 

O estímulo é que você tá trabalhando com pessoa, retorno do usuário que tá 
se sentindo bem, que tem um ciclo de amigos, que conseguiu abaixar a 
pressão, que conseguiu melhorar relacionamento. Assim, é esse retorno 
maravilhoso, do laço afetivo que a gente cria com o usuário. Da 
possibilidade de tudo que você aprendeu, dentro da sua graduação, pós-
graduação, em tudo, de cursos e congressos e você poder colocar isso em 
prática, isso é muito gratificante. E a questão precária é justamente a 
burocracia e a manutenção dos equipamentos.... Para mim, o estimulo é você 
ter a possibilidade de gerir uma equipe que pode contribuir muito... 
Contribuir pra construção do conhecimento para o usuário se apropriar, dele 
ser autônomo... E deixar ele autônomo, dele ter o conhecimento que eu tenho, 
né? E de saber utilizar conforme a necessidade... A coordenação está aqui 
para me dar suporte, mas a questão de me estimular para eu realizar minha 
atividade, eu acho que a estimulação vem interna minha. Não é algo 
externo... A precariedade é uma conseqüência do não recurso que a 
academia tem... A defasagem ela existe, falando em relação à manutenção do 
quiosque, do material, que ela é precária, é um fato... Não temos suporte 
necessário para que isso aconteça. E às vezes não é nem muito culpa da 
academia, mas em relação ao estímulo... Assim, eu sou bastante estimulada e 
acho que não é somente eu, mas toda equipe. E estar elaborando trabalhos 
científicos, não é? Não sei se está dentro da sua pergunta, mas é quase uma 
cobrança, de eu estar correndo atrás, pra tá qualificando, tá 
contextualizando... Assim, teoria, colocando teoria, dentro da nossa prática, 
justificando... Na medida que eu vou atrás do conteúdo, que eu estudo, que eu 
me aproprio do conhecimento, acho que tá crescendo. 
Avenida Marquês de Olinda 

 

 

Falta de formação continuada e de uma Coordenação de Área mais atuante, foram 

questões também levantadas por alguns atores-educadores: 

 

Quanto à questão do estímulo, eu acho que o meu maior estímulo é o usuário, 
ele é o meu maior estímulo, né? Ele é que me faz repensar diariamente como 
é que eu tô atuando, como é que eu tô me comprometendo com o meu 



trabalho, né?... Eu acredito que a instituição poderia capacitar mais a gente, 
acredito que a instituição poderia chegar mais próximo da gente, eu acredito 
que a instituição poderia viver mais a nossa... Mais no nosso dia-a-dia... 
Então eu tenho sentido muita falta da capacitação, de capacitações dentro da 
área que eu atuo, dentro da ginástica. Não só quanto à construção da 
ginástica, mas de outros setores como a própria avaliação física, né? Da 
relação interpessoal, acho que a gente tá precisando muito de capacitações 
quanto à questão interpessoal... 
[...] Porque eu não vejo o programa só do ponto de vista quantitativo, mas 
sim qualitativo... Eu acho que a comunicação também é algo, fator que tem 
sido comprometedor do nosso trabalho. Então a gente não tem se 
comunicado mesmo com as instâncias maiores... 
Rua do Bom Jesus 

 

Precário é... Os materiais, dificulta muito no nosso dia-a-dia. A má utilização 
deles, durante o período, que não há conservação, não há uma manutenção 
constante. Fica difícil sem microfone, fica difícil sem som, né?...Estímulo é 
que... Eu gosto do que eu faço. Então assim, eu tento ultrapassar essas 
barreiras, pra que eu conquiste mais e mais usuários, vindo pra cá.... Aí, o 
estímulo é meu mesmo. E gostar do que faço e aceitar o programa, ir atrás... 
No começo... Oficinas, com seminários, com dinâmicas de grupo... A falta de 
estímulo... A ausência de pessoas responsáveis para dar continuidade ao 
nosso trabalho. E até mesmo a gente mesmo que tá um pouco passivo nessa 
situação né? E ninguém tá se mexendo para dar continuidade... 
Rua da Alfândega 

 

[...] E se a gente não recebe estímulo, né, é... da própria, o apoio da própria 
prefeitura em relação à prática da atividade, é... Dificuldade no material, 
dificuldade de... das mudanças que a gente planejou, que a gente estudou, que 
a gente se reuniu e viu que são viáveis, e não acontecem é... no meio 
administrativo 
Ponte 12 de Setembro 

 

Freire (1996) destaca que a formação permanente permite ao educador refletir 

criticamente sobre sua prática, adquirindo maior rigorosidade e inteligência sobre sua atuação, 

saindo de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica. É um momento 

fundamental para mudança, para a transformação da realidade. 

Neste sentido, os aspectos puramente materiais são secundários, porém, importantes 

para a operacionalização das finalidades. Assim, mais uma vez as narrativas do grupo dos 

atores-educadores Ponte, fez uma relação direta com a questão da infra-estrutura, 

equipamentos e a construção de saberes. Vejamos a seguir: 

 



[...] Hoje eu me sinto totalmente desestimulada... Não em relação... Tem um 
dos pólos que eu trabalho, que até que não, desde, faz quatro anos, eu estou 
lá desde o início e assim, tem uma boa estrutura, até que tem equipamentos, 
agora tem o outro, coitado, e assim, acordar de manhã, de quinze pras cinco 
da manhã já não é fácil, e quando você vai pra um lugar onde você não tem 
estrutura, não tem equipamento, não tem... é... Incentivo assim, nenhum, 
nenhum de melhora... Incrível como você tem... é... Você chega a escutar 
assim, é isso e vai piorar... então, como é que a gente pode tá num lugar, tá 
trabalhando, é... e escutar um negócio desse e se sentir estimulado pra 
continuar? E assim, aumenta a responsabilidade, aumenta a coisa pra fazer, 
mas não aumenta, não tem incentivo assim, de melhora de estrutura, de 
melhora de equipamento, e até assim... é... Capacitação mesmo pra gente, e... 
não tem nada, é só exigência... Do início, houve. Houve estímulo, é... Assim, a 
gente chegou a fazer capacitações, chegou a ir a congresso, reuniu todo 
grupo, e, e foi a congresso, apresentou alguns trabalhos e tudo, mas assim, 
evoluiu, chegou num ponto parou... E... Agora assim, é... a gente tá 
buscando... se reunir mais vezes...Como a proposta que a gente montou... 
Através das reuniões, que é... a reunião é... Mensal, aí a gente passa as 
experiências que a gente teve, que ocorreu nos pólos.,.. Experiências.. .é.. 
Novas ou experiências mesmo que seja de outro pólo, de outra ...é... 
Comunidade, de outra população, sempre acrescenta um pouquinho mais já 
no que a gente sabe, e às vezes assim, uma prática que é utilizada por um 
colega, a gente pode acrescentar no que a gente faz, melhorar um pouco e 
vice-versa. 
Ponte do Limoeiro 

 

Desta forma, a busca constante pelo estímulo, nos e dos usuários, para sua ação 

educativa, foi recorrente entre os atores-educadores. Tais anseios apareceram desejando ser 

um elo entre eles e o sistema de saúde, saber que, apesar das dificuldades, as pessoas se 

sentem bem com seu trabalho, que o intercâmbio com o Distrito é positivo. O estímulo é fazer 

o que gosta, tem a ver com motivação, que é um fator interno, onde buscam motivação em si 

mesmos. Estímulo é também o retorno do usuário, sua saúde, seu ciclo de amigos, melhoria 

de sua autonomia, colocar em prática o que se aprendeu, estar estudando, elaborando 

trabalhos científicos.  

A questão do estímulo e precariedade, como diz Tardif (2002), faz o profissional 

pensar, analisar se deseja continuar na profissão de professor, uma vez que seus saberes 

parecem não serem valorizados socialmente, ou seja, o grupo parece apresentar um grande 

potencial, mas encontrava-se desmotivado, por razões diversas como as apresentadas 



anteriormente. Mesmo assim, acreditamos que a construção de saberes, por parte destes, foi 

muito rica. O que deixou transparecer um desejo de continuar neste campo de trabalho. 

 

 

O que este processo promoveu nos educadores 

  

Quando questionados sobre o processo de participação na pesquisa, sobre que reflexão 

poderia ter provocado, identificamos que todos os atores-educadores disseram neste momento 

terem conseguido parar para pensar sobre sua prática, destacando sua relação com o dia-a-dia, 

fazendo uma auto-avaliação, avaliando seu comprometimento profissional, descobrindo 

quantos conhecimentos mobilizavam e utilizavam e não tinham consciência ou ainda 

identificando a necessidade de uma formação permanente. Esta reflexão serviu para eles 

analisarem vários aspectos. 

Compreendemos que se identificar como construtor de saberes requer dos professores 

a reflexão sobre o que realizam em sua prática pedagógica, participando, como nos diz 

Zeichner (1993, p. 16) ativamente na formulação tanto dos propósitos e objetivos do seu 

trabalho, uma vez que os professores também têm teorias, além de contribuir para uma base 

codificada de conhecimentos na ação educativa. Entendendo a riqueza de suas experiências, 

residentes na prática dos bons educadores, e que seu processo e melhoria deve começar pela 

reflexão sobre a sua própria experiência, que o tipo de saber inteiramente tirado da 

experiência dos outros (mesmo dos outros professores) é, no melhor dos casos, pobre e, no 

pior, uma ilusão. 

Como toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento, segundo Giroux 

(1997) nasce deste fato a essência do que significa encarar os professores como profissionais 

reflexivos, fato que não visa à separação entre a conceitualização, o planejamento, a 



organização de um dado saber, de seu processo de implementação e execução. Tal processo 

torna o pedagógico mais político e o político mais pedagógico, postura fundamental, pois o 

pedagógico também se envolve em relações de poder e o político torna-se mais pedagógico no 

sentido de incorporar em determinadas propostas interesses que tenham uma natureza 

emancipadora, problematizando, questionando as relações com o conhecimento, utilizando o 

diálogo crítico em prol de um mundo com mais qualidade para todos. 

Por exemplo, para os atores-educadores abaixo, o processo serviu para que eles 

pudessem refletir sobre qual seria seu papel, atualmente, dentro de sua profissão, para se 

avaliarem, trazendo-lhes mais consciência de seu papel e potencial e uma auto-reflexão dos 

saberes que estão mobilizando. Esta auto-análise, também, apresentou um momento difícil, o 

pensar sobre o que se faz, sobre sua função. Em outras situações, provocou uma mudança de 

comportamento, uma nova motivação para continuar o trabalho, ao sentir-se valorizado 

participando da pesquisa e conscientizando-se de sua real contribuição para a sociedade. O 

ator-educador Avenida Rio Branco faz sua colocação a respeito. 

 

[...] O que me chamou atenção na pesquisa, foi muitas vezes acontece da 
gente não parar para avaliar certas coisas. Precisa alguém estar mostrando 
para que a gente avalie. E inevitavelmente com a pesquisa, com o texto, com 
as perguntas direcionadas, eu parei para refletir qual seria hoje, onde eu 
estaria hoje dentro da minha profissão. Como eu poderia estar atingindo a 
minha profissão. Isso fez com que eu resgatasse muita coisa. 
[...] Às vezes a gente passa e percebe que tá se avaliando, mas não está tendo 
critérios para essas avaliações. Isso aí mostrou que a gente tem que ter um 
caminho, um direcionamento melhor, dessa forma. 
 
 

O ator-educador Avenida Martin Luther King segue num caminho parecido. 

 

Primeiro, eu fiquei... Super nervosa, né, de ter que falar com microfone na 
frente, só de imaginar isso eu fiquei com uma tremedeira de perna... Mas se 
tratando de você que é uma pessoa que já conheço, fiquei um pouco mais 
calma, vi que eu teria que... Falar do que é a realidade do cotidiano, e... 
Resolvi enfrentar mesmo. 



[...] Querendo ou não quando você se depara com a situação que você vai ter 
que enfrentar como essa que você me fez, faz com que você, rebobine algumas 
coisas... Algumas vivências, 
[...] Você pára e vê que realmente a coisa... Você analisa, você reflete e vê 
que pondera algumas coisas que você deixou de fazer, que poderia ter feito, 
pra algo agilizar mais ou mesmo que... Poxa, se eu tivesse a vivência que eu 
tenho hoje, tal coisa eu faria ou não teria feito... 

 

O ator-educador Avenida Marquês de Olinda, destaca, abaixo, a tomada de 

consciência de seu papel e seu potencial: 

 

Eu acho que como eu te falei, a gente vem estimular a auto- avaliação do meu 
papel, né? Minha auto avaliação, a gente pode melhorar, traz a consciência, 
a consciência do meu papel. Refletindo a consciência do meu papel, que a 
gente não consegue da minha equipe, o potencial da gente. Eu acho que é 
mais... Ele vem contribuir mais para uma auto reflexão, será que a gente ta 
caminhando numa estrada legal, como a gente poderia estar melhorando 
nessa interdisciplinaridade. Para mim, ela tá servindo para isso, para uma 
auto reflexão do meu trabalho, dos saberes que a gente tem em mãos... 

 
 

Suas reflexões condizem com os dizeres de Freire (1996, p. 43) sobre o pensar certo, 

que é o pensar sobre a prática, pois 

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] Por isso é 
que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
de reflexão sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. [...] quanto mais me assumo 
como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo 
assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me [...] 

 

A narrativa do ator-educador Ponte Buarque de Macedo é esclarecedora deste fato: 
 

[...] Normalmente a gente não tem assim, muito tempo para parar, pensar e 
vê como tá a nossa prática, pra tá analisando, né? Como é que tá a nossa 
prática, como é que a gente tá se organizando, ou está desorganizado pro 
dia-a-dia mesmo. E foi o momento que eu parei, confesso que foi até difícil 
assim, eu sei, porque sempre para mim é difícil fazer uma auto-análise da 
minha prática, mas eu acredito que foi bom, para eu ver que eu realmente, 
assim, eu vejo que há uma contribuição no que eu faço para a sociedade, 
entendeu? Não é só uma falácia não, não é falando por falar não... ... Me 



sinto gratificada por isso. Lembrei, né? Também dos momentos não bons 
assim... 

 

 

Desta forma, a mudança também foi destaque nas reflexões de alguns de nossos 

atores-educadores, como no caso da Avenida Alfredo Lisboa. 

 

É importante, eu tô fazendo praticamente uma auto-análise aqui. É 
importante porque você às vezes, não, às vezes não, você nunca se dá conta 
realmente do que você faz. Você vai no dia-a-dia executando, fazendo, claro 
com sua lógica política, com a sua postura, o que você pensa que é certo.... 
[...] Mas aí para pensar realmente com a minha função, o que eu devo fazer, 
como eu deveria estrategicamente tá funcionando, ou então pedagogicamente 
como eu lido sobre isso, sobre aquilo, às vezes a gente não se atenta muito a 
isso não. Então é importante o questionário, faz uma análise geral do nosso 
papel, nossa função, até um enriquecimento, porque você a partir daí faz essa 
reflexão, traz o que? Traz uma mudança de comportamento, pode trazer em 
certas ocasiões, em certas situações que você se coloca, e você dentro de tudo 
que a gente conversa, do que a gente já conversou aqui, que eu vi aí, pensei, 
refleti, você começa, dá uma inquietação, né? Dá aquele comichãozinho que 
a gente se sente tão pequeno, o fogo parece que tá apagando, mas não, tá 
acessinho ali para... Interessante.  
Faz com que a gente se motive para continuar o nosso trabalho. Interessante. 
Legal, a valorização também, saber que tem uma pessoa, uma profissional, 
que já foi nossa companheira de trabalho e tá fazendo mestrado, valorizando 
o nosso trabalho, pra mim é uma satisfação, orgulho em saber que tá sendo, 
tá participando disso aqui. 

 

Alguns atores-educadores narraram que nunca tinham parado para pensar sobre o que 

vivem, sobre o que praticam no dia-a-dia, concluindo que se fazia necessário pensar e 

ressignificar sua rotina, pensando o Programa, repensando sobre ser profissional de Educação 

Física e no seu comprometimento com sua prática. Outros perceberam que não estavam no 

PAC apenas para fazerem avaliações físicas, que a ação é muito global, não percebendo onde 

e quando estavam construindo seus saberes. Vejamos as falas a seguir dos atores-educadores 

Ponte do Limoeiro e Rua do Bom Jesus, respectivamente. 

 

[...] Me fez assim, pensar, um montão de coisas, assim, me deu um montão de 
trabalho, porque eu nunca tinha parado pra pensar... São perguntas até 



assim... que, é... a gente vive, a gente... Pratica, tá no dia-dia da gente, mas 
por nunca... Parar pra pensar um pouquinho, às vezes fica complicado pra 
gente... Falar e até organizar o que se, o que se tem, pra poder externar... Foi 
bom e que eu acho que... Das outras vezes eu vou melhorar mais... Melhorar 
as informações que eu quero passar, sabe, melhorar o jeito de falar, 
melhorar....A gente tem que ter mais outras dessa pra poder a gente... Ir 
melhorando.... Na realidade o dia-a-dia faz com que a gente até esqueça um 
pouco sobre a própria construção do saber. 
 
[...] Pra um professor, eu acho que a gente tem que tá sempre repensando 
realmente essa dinâmica no dia-a-dia, né? Para que a gente não se prenda na 
mesmice. Eu acho que a mesmice acaba com toda construção de qualquer 
coisa. Então a gente precisa pensar e ressignificar essa rotina diária... 
E aí assim, eu acredito que tanto o texto, como esse questionamento que a 
pesquisa propõe, tá me fazendo assim, realmente não só a pensar no 
programa, os elementos que o programa tem trazido para que eu possa 
crescer ou alguns elementos que o programa tem trazido pra que realmente 
tenha comprometido a minha prática. Pelos dois lados, mas assim, acima de 
qualquer coisa, repensar, parar para pensar um pouco sobre a minha 
atuação enquanto profissional de educação física. 
Eu acho que dá um certo vexame na cabeça, pelo fato de você parar em um 
determinado momento, refletir, repensar e rever, ver também qual é o seu 
comprometimento com a sua prática, não é? 

 

Como nos diz Saviani (2004) uma reflexão qualificada requer ser radical, rigorosa e 

de conjunto, sobre determinado objeto, no caso de nosso contexto, a construção de saberes 

dos atores-educadores e o identificar-se como construtor dos mesmos. Compreender-se como 

“professor reflexivo” ajuda os educadores a tomarem consciência da sua identidade 

profissional, o que os levará a permanentes descobertas sobre seus desempenhos com 

qualidade superior, desenvolvendo seu saber profissional (ALARCÃO, 2004).  

Numa conjuntura desta natureza, de maneira ampliada, se percebeu o ator-educador 

Ponte 12 de Setembro e a Ponte Conde Maurício de Nassau. Eles nos falam a seguir. 

 

[...] Me chamou atenção pra perceber que o que eu trabalho, eu não trabalho 
simplesmente pra fazer uma avaliação física, a gente trabalha, é... Num 
âmbito muito maior, que a gente tá ali, e tendo que levar em consideração o 
diálogo, a interdisciplinaridade... A visão política, a construção de saberes, 
ao que e, é... A individualidade do, dos usuários, da individualidade dos 
estagiários, eu acho que só fez reacender, é... Pra chamar a atenção de que, 
isso existe né e que a gente não pode esquecer, e a gente faz diariamente no 
cotidiano, isso a gente nem percebe, mas aí chamou atenção pra isso né, que 
a ação, é muito global e o que tudo que você faz, tem um sentido, tem um 



objetivo e tem uma orientação, né, e... aí... Me chamou atenção pra poder eu 
saber, meu Deus do céu, não sei se eu descobri...  
Chamar atenção pra isso né, onde é que eu tô construindo, os meus saberes 
né... e de que forma eu construí... e de que forma eu tô passando essa 
construção dos meus saberes, mas, chamou atenção só pra observar essa 
forma né, que eu acho a partir de agora eu vou observar, mais um pouquinho 
melhor do que antes... 
 
 
[...] Fazendo reflexão sobre o texto que me foi passado é... me fez resgatar 
muitos conhecimentos anteriores, né... Conhecimentos e saberes também que 
estavam pouco esquecidos na minha linha profissional, né... e isso é sempre 
bom porque a partir do momento quando você resgata um conhecimento novo 
ou que não era novo, já era de nível mais... que fica um pouco esquecido, 
devido ao seu corre-corre de trabalho na verdade, você... vê que você tem que 
voltar um pouco e sempre tá se reciclando e buscando mais conhecimento pra 
que não fique tão longe da realidade né, e não focado apenas em um ponto 
só, profissionalmente... Espero ter ajudado de alguma forma, porque, na 
verdade isso é uma construção de saber, a partir do momento que eu tô lhe 
ajudando eu tô crescendo profissionalmente também. 
[...] Esse texto ele faz uma reflexão, muito grande, em termo do que eu tô 
trabalhando e o que, o que a minha alma... o que, o que tá me trazendo de 
benefício na minha vida profissional, o quê que eu tô fazendo? se é a reflexão 
inicial do texto, o que você está fazendo, profissionalmente? né, será que você 
tá sendo um mero trabalhador ou você tá construindo algo mais? né, é... a 
primeira reflexão é essa né, e... Conhecimentos novos, até de, nomenclaturas 
novas, que eu adquiri a partir do momento que li o texto... 

 

Abrir os olhos para questão da existência de que os diferentes saberes são importantes, 

mas nem sempre se dá o valor a essa prática, mesmo vivenciando um processo ‘sofrido’, 

refletir sobre a sua rotina, foram aspectos relatados, concluindo que faziam muita coisa e não 

percebiam. O ator-educador Rua do Apolo inicia a narrativa abaixo: 

 

Em termos de refletir sobre novo, não... Porque a gente já tá pensando no que 
vem acontecendo no pólo a muito tempo. A equipe já vem debatendo sobre 
essas questões, mas... 
Sobre a prática? Isso aí, aí sim... Achei essa coisa da entrevista muito nova 
pra mim, porque eu nunca tinha visto a entrevista ser gravada. De certa 
forma a gente não fica muito a vontade, mas tenta ajudar de alguma forma. 
[...] Também me fez pensar melhor, o que é que a gente pode fazer quando a 
nossa prática de atividades com os usuários, nosso cotidiano, na nossa rotina 
e sentar com o grande grupo e ver que caminho que a gente deve tomar, o 
que a gente pode fazer? Deu mais pra gente refletir e mesmo triste, vendo o 
pólo, vendo o Academia da Cidade desfazendo, a gente pensa em que 
estratégia tomar... 
Porque ele é um projeto que a gente acredita que pode dar certo, e que dava 
certo. E que tipo, alguns atropelos vem passando por grandes dificuldades de 
continuar na cidade do Recife. 



 

O ator-educador Avenida Barbosa Lima nos fala de suas dificuldades e em seguida o 

ator-educador Rua da Alfândega dos seus saberes: 

 

Foi bem sofrido, né?! Não... É interessante, porque você... Como eu tinha te 
dito antes, a gente tem que resgatar todas as informações de memória 
mesmo, porque você vai exercendo a sua prática, você fazendo, você vai 
executando ações. Quando alguém pede para você refletir a prática, aí 
você vai pensar:  poxa, eu fazia tanta coisa, ou faço tanta coisa e nem 
sabia! 
 

Me fez abrir os olhos mesmos para essas questões, saberes, né? São muito 
importantes e que nem sempre a gente dá esse valor em nossa prática. 
Saberes técnicos, prática, né? Saber dar a informação da gente, 
experiências culturais, nossa prática social, vários existem. 

 

Tardif (2002) já havia nos alertado para este fato, de que, mesmo sendo um saber 

plural, o saber docente é pouco valorizado e muitas vezes o educador mantém com estes uma 

relação de exterioridade, acreditando que não constroem saberes ao longo do tempo e que 

estes podem vir a desvelar novas produções no campo educativo, e para a Pedagogia, 

alimentado suas reflexões, suas teorizações sobre o cotidiano educativo. 

Assim, este processo também promoveu reflexão sobre a necessidade da formação 

permanente, sobre a visão do que vem a ser um educador e da necessidade de se partir do 

usuário para planejar e elaborar os objetivos de trabalho, para o ator-educador Rua Madre de 

Deus. 

 

Aí, eu acho que parte pra questão da construção de saberes, ela tá muito 
relacionada com o planejamento participativo, porque a gente vai buscar a 
necessidade dos usuários, das pessoas que procuram o serviço do programa. 
A gente vai buscar as necessidades, para poder planejar e elaborar os nossos 
objetivos e nossas metas. Então essa questão de construção de saberes, da 
prática pedagógica, faz a gente refletir na necessidade dessa busca, né? Não 
de simplesmente repassar o conhecimento do movimento de... Aquela história 
antiga, que o professor de educação física, só conta: um, dois, três, quatro. 
[...] Contribuiu nessa perspectiva de ampliação do conhecimento, de que eu 
preciso, eu não todos nós da área... Não só da área de educação física, mas o 



professor, educador de uma forma geral. Ele tá mais, ele teve um respaldo 
teórico mais consistente com relação a essa questão da construção do saber e 
da prática pedagógica. Me fez refletir que eu tenho que ir buscar mais 
conhecimento nesse sentido. 
[...] A leitura do texto... Ele dá uma visão assim, que a... A gente precisa 
ampliar os conhecimentos da gente na área pedagógica. Para atuação no 
campo da educação física. A gente não se limitar apenas a questões técnicas, 
né? 
[...] Eu não acredito que você possa repassar conhecimentos sem se 
preocupar com a questão da construção... De você poder contribuir na 
formação da personalidade... Você poder contribuir no despertar de muitos 
conceitos, né? A visão que a gente tem de educador, né? Que é essa de você 
poder contribuir na formação... 
[...] Contribuir na formação do aluno que passa por mim, pra ele despertar 
na vida e despertar pra uma condição de uma vida mais feliz. 
 

Com estas falas, vamos chegando ao fim de nossa caminhada, refletindo a partir de 

nossas inquietações iniciais, que buscavam desvelar saberes construídos pelos atores-

educadores de Educação Física em um Programa pertencente a uma Política Pública de Saúde 

no Recife, os quais foram, ao longo de todo este percurso, emergindo e configurando uma 

rede de saberes para atuação desses atores-educadores. As reflexões finais apontam para o 

nosso inacabamento como seres humanos, e para o fato de que muito ainda temos por 

desvelar, pois muito podemos criar, recriar, reconstruir, nos reconstruir. Ao mesmo tempo, 

sentimos estar retornando ao ponto inicial com novas inquietações, porém, com nosso 

reservatório repleto de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLTA AO PONTO DE PARTIDA?  

SIM, MAS... 

SEMPRE EM BUSCA DE NOVAS ANDANÇAS... 

 

 

 

 



Andanças67 

 

Vi tanta areia andei 
Da lua cheia eu sei 

Uma saudade imensa 
 
 

Vagando em verso eu vim 
Vestido de cetim 

Na mão direita rosas, vou levar 
 
 

Olha a lua mansa a se derramar (me leva amor) 
Ao luar descansa meu caminhar (amor) 

Meu olhar em festa se fez feliz (me leva amor) 
Lembrando a seresta que um dia eu fiz (por onde for quero ser seu par) 

 
 

Já me fiz a guerra por não saber (me leva amor) 
Que esta terra encerra meu bem-querer (amor) 
E jamais termina meu caminhar (me leva amor) 

Só o amor me ensina onde vou chegar (por onde for quero ser seu par) 
 
 

Rodei de roda andei 
Dança da moda eu sei 
Cansei de ser sozinha 
Verso encantado usei 
Meu namorado é rei 

Nas lendas do caminho onde andei 
 
 

No passo da estrada só faço andar (me leva amor) 
Tenho o meu amor pra me acompanhar (amor) 

Vim de longe léguas cantando eu vim (me leva amor) 
Vou e faço tréguas sou mesmo assim (por onde for quero ser seu par) 

 
 

Já me fiz a guerra por não saber (me leva amor) 
Que esta terra encerra meu bem-querer (amor) 
E jamais termina meu caminhar (me leva amor) 

Só o amor me ensina onde vou chegar (por onde quero ser par) 

 
                                                 

67 Composição: Edmundo Souto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós. 

 



              

Ao chegarmos a este momento das andanças, com alegria e saudade, nos lembramos 

de cada um dos caminhos percorridos, os quais foram muitos, cada um com suas surpresas, 

desafios e conquistas. Pois pudemos evidenciar o quanto a práxis educativa se faz cheia de 

meandros e arte. Cheia de surpresas e também conflitos de que esta construção teórica em 

mãos foi o resultado de um longo, por vezes muito prazeroso processo e, em outros 

momentos, doloroso, ansioso, apressado caminho. 

Assim, no intuito de ser radical, rigorosa e de conjunto, buscamos desvelar e analisar 

que saberes são construídos na dinâmica da práxis educativa dos professores de Educação 

Física em intervenção no Programa Academia da Cidade, compreendendo-o como um saber 

plural, influenciado pelas interações realizadas pelos atores do processo educativo, através do 

diálogo entre saberes. 

Das análises realizadas a partir dos dados colhidos no lócus de pesquisa, identificamos 

que várias foram as dimensões destacadas sobre os saberes necessários à práxis educativa. 

Estes saberes têm a ver com olhares sobre a ação educativa para além dos muros das 

escolas. Assim, nos diz Mascarenhas (2004, p. 15) 

 

Não é muito comum, nos cursos de formação de professores e nas pós-
graduações em educação, discutirmos os processos educacionais que se dão 
em outros espaços sociais. Na realidade, há dificuldades para enxergá-la e 
analisá-la além das fronteiras da escola. O nosso olhar é míope e nossa 
percepção de educação ressente-se de uma certa clausura. Mas, se 
observarmos um pouco mais atentamente, ao redor, vamos ver que as 
fronteiras são tênues e há nisso uma grande riqueza e possibilidade de 
trocas e interações. A educação é um processo rico e complexo, sendo 
elemento vital para a constituição da vida em sociedade e, também, 
instrumento por excelência da socialização dos indivíduos. Sabemos que 
sem socialização não há continuidade da vida social, pois ela é o processo 
pelo qual uma pessoa aprende a ser membro de uma sociedade e a educação 
é o meio através do qual a socialização se realiza. 

 

A partir desta análise nos questionamos sobre a formação destes educadores no sentido 

de que a perda da natureza pedagógica não acarretará ainda mais a dificuldade de se 



identificar como construtor de saberes, como atores-educadores? Por exemplo, será que a 

formação numa perspectiva educacional, no sentido das licenciaturas não dariam mais 

possibilidades de visualizarmos o mundo de maneira mais ampla? Até que ponto em um 

espaço de educação não formal as disciplinas pedagógicas, que discutem a formação humana, 

foram dispensadas na prática pedagógica dos atores-educadores?  

Identificamos e analisamos que ao longo do estudo que tais aspectos foram relevantes 

na formação dos atores-educadores, que existe uma dinâmica educativa para a Educação 

Física além dos muros das escolas. 

Compreendendo-a desta maneira desvelamos que uma das fontes dos saberes 

mobilizados e utilizados pelos atores-educadores advêm de sua formação inicial e continuada, 

especificamente, dos saberes da formação pedagógica e disciplinares, como reservatórios de 

conhecimentos para suas ações, lhes garantindo mais segurança para o trabalho como a base 

de conhecimentos adquirida para ser profissional de Educação Física. 

Ao apresentar três pressupostos defendendo que o ser pode produzir sua vida, 

ultrapassando seus limites, suas possibilidades de relação e transformando o meio em que 

vive, França (2003, p. 189), nos diz que 

 

É condição inegociável, compreender que, atualmente, devido aos avanços 
da ciência, da tecnologia, das relações sociopolíticas, as informações 
necessitam ser transformadas em conhecimentos, tornando-os bens mais 
úteis à humanidade. Só assim daremos conta da diversidade cultural. 
Mesmo com todos os limites expressos nos diversos setores da vida, as 
práticas no domínio do lazer são substanciais para definir os possíveis 
estilos de vida. Nessa direção o conhecimento científico é pertinente e 
estabelece relações mútuas e influências recíprocas, pondo um elo 
indissolúvel entre unidade e diversidade. 

 

A formação continuada, no nível de pós-graduação (Especialização) tem servido como 

um momento de aprofundamento de seus conhecimentos e saberes, assim como de reflexão 

sobre a própria prática, o que nos remete a consciência de inacabamento, promovendo ao ser 



humano novas reflexões críticas sobre a prática, conferindo-lhes, também, maior segurança 

em suas ações educativas. 

Identificamos que os mesmos utilizavam outras fontes de aprendizagem na busca de 

uma constante atualização de seus conhecimentos, a partir de uma auto-formação. Em suas 

falas, destacou-se a leitura como atividade mais recorrente, seguida pelas pesquisas na 

Internet, grupos de estudo, participação em encontros científicos, conversas formais e 

informais, palestras. Aparecendo ainda como fonte de aprendizagens aspectos como cursos, 

capacitações e cinema. 

No tocante à participação política, apenas dois atores-educadores declararam participar 

ativamente de alguma ação política ou de fóruns do controle social. Os demais participantes 

da pesquisa declaram-se ‘apartidários’ ou não se envolverem com política ou instâncias desta 

natureza, como conselhos de moradores, entidades da sociedade civil. No entanto, a partir da 

natureza de suas ações constatamos que, articular, buscar estabelecer redes, uniões é fazer 

política num sentido amplo e não partidário, desenvolvendo habilidades no trato das relações 

humanas.  

Desta forma, estão realizando uma ação política no sentido mais amplo, ou seja, a 

partir do momento que lutam por conquistas coletivas através de ações, atitudes, habilidades, 

que nos parecem inerentes às suas funções, de forma que, numa rede de conhecimentos e 

serviços, estão fazendo articulação política. 

Estão, assim, educando para a vida, a partir de uma práxis educativa dialeticamente 

sincronizada com saberes, numa práxis bela, sensível, revolucionária, lúdica, politizante e 

politizada, assim como, motivante para seus atores. Estabelecida a partir de dimensões 

multifacetadas, entrelaçadas e inseparáveis, articulando elementos referentes ao trabalho, a 

ludicidade, a corporeidade, a cultura, a subjetividade, a sensibilidade, ao saber (FRANÇA, 

2003). 



Sobre os saberes curriculares, como o saber que se apresenta sob a forma de 

programas, objetivos e conteúdos, os quais os professores devem aprender a aplicar, desvelou-

se, neste contexto, que as funções dos atores-educadores Avenidas se pautam por ser de 

articulação entre várias instâncias, dentro e fora do Pólo; dos atores-educadores Pontes de 

mapearem as necessidades físicas de cada usuário e dos atores-educadores Ruas de 

oferecerem uma oportunidade de prática de exercícios, e que experiências anteriores ao 

término da graduação foram importantes como espaços iniciais de reflexões sobre a prática. 

Aspectos que foram marcantes para a identidade de vários atores-educadores. Para a atuação 

mais organizada e consciente e orientações para intervenção neste campo de trabalho, tiveram 

de adquirir formação também sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre Políticas 

Públicas, fato que lhes rendeu uma maior segurança ao lidar com o público, colegas e 

gestores, assim como, se configurou não apenas como um novo saber curricular, mas também 

como um saber social, uma vez que, sendo cidadãos, conheceram um pouco mais da 

organização da saúde pública como um todo. 

No entanto, os saberes da experiência surgiram como a fonte principal de saberes dos 

atores-educadores, relacionando-se intimamente com o tempo e com a dialogicidade. 

Nestas relações, os atores-educadores nos mostraram que ser professor tem a ver 

basicamente com passar o conhecimento, mas que nesta relação estão sendo educadores e 

educandos ao mesmo tempo, ou seja, que estão sempre aprendendo, e que este aprendizado 

vem de forma mais consistente da experiência de cada um. Aprenderam a ser educadores 

sendo educadores. Neste novo desafio do saber ser, várias sensibilidades tiveram de ser 

desenvolvidas, como o falar em público, vencer desafios, adquirir segurança. 

Desta forma o aspecto da temporalidade lhes deu mais segurança, ampliando os 

saberes da experiência em ser educador, como os identificamos, lhes atribuindo ao longo do 



tempo uma maior segurança quanto a seus conhecimentos e saberes assim como um maior 

domínio de grupo. 

Nesta caminhada, os saberes da experiência cultural saltaram aos nossos olhos como 

um conjunto do reservatório de saberes dos atores-educadores, como mais um dos elementos 

que resultou numa maior habilidade e valorização da cultura local junto aos colegas e aos 

usuários-educandos assim como adquirindo novos conhecimentos sobre esta ao longo de sua 

experiência profissional. Analisamos que, 

 

Nesse sentido, desvelando a base epistemológica dentre outros caminhos 
trilhados, apontar para o redesenhar nossa ‘paisagem educacional’ a fim de 
se adquirir uma compreensão do verdadeiro, do belo e do bom, 
vislumbramos a expressão da sensibilidade humana em práxis,... 
circunscritas pelo saber da experiência cultural, em que a educação e a 
corporeidade são fontes de produção, sociabilização e apropriação do 
conhecimento, numa perspectiva de criação e transcendência humana. 
(FRANÇA, 2003, p. 190) 

 

Nas relações do ser educador-educando os atores-educadores construíram ao longo do 

tempo novos saberes relativos à forma de comunicação e linguagem, trato com o 

conhecimento, e nas relações de poder, puderam nos dar elementos concretos da realização de 

uma práxis educativa. 

Na forma de comunicação e linguagem, a partir de uma perspectiva mais dialógica, 

configurando-se como relações horizontalizadas entre os integrantes da equipe, entre este e os 

usuários, buscaram, a partir do respeito aos saberes de cada ator, ampliar seus níveis de 

ressocialização, utilizando, basicamente, a adaptação da linguagem de acordo com a exigência 

do contexto. 

Nas relações de poder, o diálogo promoveu uma relação horizontalizada entre a equipe 

e, principalmente, com os usuários, ouvindo suas necessidades para, a partir destas, 

elaborarem seus planos de ação junto aos mesmos e buscando não impor seus conhecimentos 



aos atores do processo, como atitudes de invasão cultural. Porém, as relações de poder ainda 

surgiram um pouco verticalizadas, em relação aos gestores do PAC.  

Através da adaptação do trato com o conhecimento, oriundo da multidisciplinaridade 

das diversas áreas componentes do Programa, pertinente ao seu contexto de intervenção, 

destacou-se, principalmente, a abordagem a estes conhecimentos de forma dialógica entre as 

disciplinas da Educação Física e entre as áreas da nutrição e medicina, conferindo ao grupo 

um diálogo numa perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar. 

Deste processo, percebemos que princípios como o da organização, da sensibilidade, 

da adaptação e da escuta, foram fundamentais para a construção de saberes pelos atores-

educadores do PAC e que desta dinâmica emergiu o que denominamos de saber da 

articulação, o qual estabelece um diálogo com e entre os atores-educadores, com outros 

atores sociais, sendo o grupo das Avenidas o que mais necessitou desenvolver este saber, 

porém, os demais atores-educadores não ficaram aquém do processo. Este saber nasceu da 

necessidade real, configurando-se como uma habilidade para articular, intermediar, 

direcionar, e ou gerenciar diversos atores sociais, participantes da dinâmica do PAC e seu 

contexto, como por exemplo, a equipe multidisciplinar no Pólo e entre os Pólos, nas ações 

rotineiras e transversais, junto aos demais atores sociais, como os usuários, os demais 

profissionais do Programa, os gestores e profissionais da saúde, do SUS, lideranças 

comunitárias, associações e o controle social, entre outros. 

O diálogo apareceu como fundamental para a atuação da equipe que o seu contexto de 

intervenção e trabalho exige, apesar de aspectos precários influenciarem na construção de 

saberes no sentido da falta de material, equipamentos e sua manutenção, assim como os 

vínculos trabalhistas precários, dificultarem o encaminhamento das ações na sua práxis 

educativa. Diante destes dados, o problema inicial, quanto à dificuldade do coletivo em se 

identificar como professores sistematizadores e construtores de saberes, a partir da reflexão do 



cotidiano de sua práxis educativa, de suas intervenções, da dificuldade de teorizar sua própria 

prática, foi confirmado, uma vez que quando questionados sobre o processo de participação 

na pesquisa, sobre o que esta reflexão proporcionou, identificamos que todos os nossos atores-

educadores disseram, neste momento, terem parado para pensar sobre sua prática. 

Assim, a práxis como uma atividade histórica, social, livre e criativa, através da qual o 

ser humano modifica a si próprio e ao mundo, que transforma objetivamente o mundo natural 

ou social para satisfazer determinada necessidade humana, resultando em uma nova realidade, 

subjetividades e novas conjunturas sociais, adequadas a finalidades, que transformam o 

mundo, natural e humano, pôde ser desvelada através deste estudo, uma vez que os atores do 

processo não só tiveram, ao longo do tempo, de se reinventar, como, também, participaram de 

uma reinvenção de uma determinada Política Pública de Saúde no município do Recife, 

reconstruindo seus saberes e a própria realidade objetiva. 

Como nos diz Vazquez (1977, p. 247) 

 

Do ponto de vista da práxis humana, total, que se traduz na produção ou 
autocriação do próprio homem, a práxis criadora é determinante, já que é 
exatamente ela que lhe permite enfrentar novas necessidades, novas 
situações. O homem é o ser que tem de estar inventando ou criando 
constantemente novas soluções. Uma vez encontrada uma solução, não lhe 
basta repetir ou imitar o que ficou resolvido; em primeiro lugar, porque ele 
mesmo cria novas necessidades que invalidam as soluções encontradas e, 
em segundo lugar, porque a própria vida, com suas novas exigências, se 
encarrega de invalidá-las. 

 

Com este processo de construção do conhecimento, aflorados a partir do campo de 

estudo, temos a certeza de que provocamos os atores-educadores na tomada de consciência, 

no desvelamento da constante construção de saberes, assim como, a nós mesmos, 

considerando o nosso inacabamento e de que muito temos de caminhar na construção de uma 

humanidade cada vez mais humana, assim como esperamos ter contribuído na construção de 

novos saberes. 
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ANEXO 3 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Profª Gina da Silva Guimarães 
Orientadora: Profª Drª Tereza Luiza de França 
QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Prezado (a) Professor (a) 

 
É com satisfação que desejamos apresentar nossa intenção de pesquisa junto aos professores 

de Educação Física do Programa Academia da Cidade. 
Como participantes do Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do Mestrado 

em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), buscamos com 
esta investigação contribuir com as discussões a respeito das problemáticas sobre a prática pedagógica, 
especificamente sobre a construção dos saberes docentes. Nosso objetivo com este estudo é 
compreender e desvelar a construção dos saberes docentes na prática pedagógica dos professores de 
Educação Física em intervenção numa Política Pública de Saúde no Município do Recife, sendo nosso 
campo de estudo o Programa Academia da Cidade, analisando as repercussões desses saberes 
mobilizados e construídos como prática social na direção de uma práxis educativa. Espaço este, 
ampliado do mundo do trabalho do professor de Educação Física, assim como inovador, ou seja, 
buscamos levar a discussão sobre prática pedagógica para além da intervenção no campo escolarizado. 

Especificamente objetivamos analisar que saberes são mobilizados e construídos na dinâmica 
da prática pedagógica dos professores de Educação Física em intervenção no Programa Academia da 
Cidade, reconhecendo esta dinâmica como um par dialético, pois ninguém mobiliza um saber que não 
tenha sido construído anteriormente e a mobilização é a estrutura básica para a produção de novos 
saberes. Analisamos também que muitas vezes os professores estão produzindo novos saberes sem 
terem a real percepção do fato, ou ainda que mesmo mobilizando e construindo novos saberes a prática 
expressa apresenta alguns limites no sentido da realização de uma práxis educativa, que podemos 
caracterizar como em fase de transição. 

O projeto propõe como procedimentos e instrumentos metodológicos de investigação, a partir 
de uma abordagem qualitativa, o estudo documental, a aplicação de questionário para seleção dos 
sujeitos (professores (as)) participantes da pesquisa; a entrevista narrativa, a qual acreditamos, nos 
revelará a dinâmica dos saberes docentes mobilizados e construídos pelos (as) professores (as) e caso 
seja necessário a observação de aulas, com vistas à ampliação das possibilidades de investigação. 
Neste sentido solicitamos ao (a) colega o preenchimento do questionário a seguir o qual servirá para 
conhecê-lo (a) um pouco mais e, como já apresentado, para posterior seleção dos sujeitos da pesquisa. 

Para finalizar salientamos que os dados revelados neste questionário serão tratados de forma 
reservada, sigilosa, além de colocarmos a disposição dos (as) professores (as) o acesso ao projeto do 
Mestrado, qualificado em Junho de 2005, dispondo-nos para maiores esclarecimentos a qualquer 
momento. 

 
 

Antecipadamente agradecemos. Profª Gina Guimarães 
 

 

 

 



 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: ___________________________________________________________________ 
Idade: ____________ 
Endereço residencial: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Telefones: res. __________________________    cel: _____________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
FORMAÇÃO: 

Ensino Médio: _____________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ________________________ 
Instituição: Pública (    )                                         Particular (    ) 
 
Ensino Superior: ___________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ________________________ 
Instituição: Pública (    )                                         Particular (    ) 
Trabalho de conclusão de curso (título): 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Outro: 
___________________________________________________________________________ 
 
Pós – Graduação:  (   ) Especialização  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
Curso: 
___________________________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ________________________ 
Instituição: Pública (    )                                         Particular (    ) 
Trabalho de conclusão de curso (título): 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Outros cursos de formação continuada: (   ) Especialização  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 

Tempo de docência: _______________________ 
Tempo de docência no Programa Academia da Cidade (anos e meses): __________________ 
Pólo em que trabalha: _________________________________ Turno: __________________ 
Tempo de docência no seu Pólo (ano/mês): ________________________________________ 
Função que exerce em seu pólo: _________________________________________________ 
 
Possui outro vínculo empregatício? (    ) Não            (    ) Sim 
Se sim, em que área, lugar?             (    ) Escola                               (    ) Academia   
(    )Projeto social                             (    ) Clínica/centro de saúde    (    ) Ginástica laboral 
(    ) Personal Trainer                        (    ) Recreação                        (    ) Hotéis     (    ) Clube    



 

(    ) Outro (favor especificar): __________________________________________________ 
  
Participa ou é filiado (a) a alguma entidade coletiva?  (   ) sim                       (   ) não 
Se sim, qual? (   ) Sindicato   (   ) Entidade Científica   (   ) Partido político   (   ) Conselho 
(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
Qual sua função nesta entidade: _________________________________________________ 
 
TRABALHOS APRESENTADOS (comunicação oral, relatos de experiências, artigos em 
revistas, capacitações, seminários nos últimos 4 anos) que tenham relação com sua 
intervenção, seu trabalho no PAC. 
Tema: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ano: ___________ Evento: ____________________________________________________ 
Tema: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ano: ___________ Evento: ____________________________________________________ 
Tema: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____Ano: ___________ Evento: ________________________________________________ 
Tema: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ano: ___________ Evento: ____________________________________________________ 
Tema: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ano: ___________ Evento: ____________________________________________________ 
 
Caso se enquadre nos critérios de seleção dos sujeitos da referida proposta de pesquisa acima 
citada, aceita participar do procedimento da entrevista e qual sua disponibilidade de dia (as) e 
hora (as) para a entrevista narrativa? 

(   ) sim                                (    ) não 

Dia (s)/hora: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Caso necessário, aceita a presença da pesquisadora na prática investigativa da observação 
durante sua intervenção (nas aulas) do Programa, assim como disponibilizar planejamentos, 
planos de aulas, roteiros e avaliações das mesmas?  (    ) sim              (    ) não 

 
Mais uma vez obrigada pela disponibilidade! 

Gina Guimarães 

Recife, Março de 2006 
 



 

ANEXO 4 
 
Planilha de critérios AVALIADORES/PROFESSORAS DE GINÁSTICA/SUPERVISORES 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

TEXTO ROTEIRO PARA ENTREVISTA-NARRATIVA  
 
 

Mestranda: Gina Guimarães 
Orientadora: Dra. Tereza Luiza de França 

 
 

No mundo do trabalho o campo da Educação Física tem se ampliado ao passar do 
tempo. Este fato, também, resulta do processo de discussões que tem se intensificado, 
inclusive buscando respaldo teórico no campo da educação. Neste movimento o papel do 
professor ganha novos contornos e novas relevâncias no sentido de produtores de saberes 
quando, realmente em seu dia-a-dia, fazem a prática pedagógica acontecer. 

No entanto, os professores ainda são vistos ou se identificam como meros executores 
de programas, conhecimentos produzidos nas universidades ou centros de excelência, mesmo 
com o avanço de determinadas discussões que não o reconhecem como tal. 

Estimuladas pelas inquietações provocadas empiricamente no espaço em que 
atuávamos profissionalmente, das observações e diálogos in lócus, durante supervisões 
pedagógicas realizadas em uma Política Pública de Saúde que desenvolve um Programa com 
Práticas de Atividades Físicas1 na Cidade do Recife, revelaram-se questões que pouco a 
pouco, apontavam indicadores para a elaboração de uma problemática centrada na 
mobilização, utilização, produção, construção de saberes dos (das) professores (as) em 
intervenção neste Programa, numa perspectiva investigativa com aprofundamento de cunho 
epistêmico, metodológico e aplicativo2, de caráter sistemático e consciente sobre a 
complexidade do tema que mergulha nos passos e compassos acerca da reflexão profissional. 

Assim, frente ao desafio proposto pelo contexto percebíamos a busca de alterações 
teórico-metodológicas, de relações de poder, de formas de comunicação e linguagem na 
prática pedagógica destes (as) professores (as). 

Nasce assim a intenção do estudo sobre a mobilização e construção de saberes 
docentes neste contexto, nesta práxis educativa, aliada à intenção de contribuir com reflexões 
sobre mais um campo de intervenção da área da Educação Física, para além dos muros das 
escolas, alimentando conseqüentemente análises tanto na formação inicial como na formação 
continuada e nesta intervenção em si, fato que provavelmente acarretará novos olhares, uma 

                                                 
1 A política de Saúde do Município do Recife é pautada nos princípios básicos do SUS – a 
Universalidade, a Equidade e a Integralidade. O Programa Academia da Cidade (PAC) subordina-se 
a tais princípios sendo composto por uma equipe multiprofissional (professores de Educação Física, 
nutricionistas, médicos e estagiários das respectivas áreas) atuando em praças e parques públicos da 
cidade (nos horários da manhã e da noite) oferecendo ao público “avaliação médica, nutricional e 
física-funcional; prescrição e orientação de caminhada-corrida; aulas de ginástica; palestras; debates 
e seminários sobre temas relacionados à promoção da saúde e qualidade de vida” (PCR/SS/PAC, 
2004). 
2 A partir dos estudos de França (2003) compreendemos que o cunho epistêmico nos dará condições 
de reconhecer determinadas discussões a respeito da prática pedagógica, dos saberes docentes, da 
dimensão do diálogo, de uma atitude interdisciplinar e da contradição da realidade; o cunho 
metodológico terá por base a abordagem etnometodológica e o cunho aplicativo ficará a cargo das 
contribuições finais de tais reflexões neste contexto e no mundo do trabalho da Educação Física. 



 

auto-reflexão dos (as) professores (as) para com os serviços do Programa junto às 
comunidades. 

Partimos da premissa que o professor é sim um produtor de saber, que este saber é 
verdadeiro, pois diz da realidade vivida por estes sujeitos em sala de aula3 . Acreditamos que 
a relação com os saberes e a atuação da Educação Física em espaços não escolarizados deve 
seguir o mesmo princípio, todos são espaços educativos e que os professores são construtores 
de saberes. 

Para esta compreensão partimos do princípio de que uma prática pedagógica é 
 

...uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e 
inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão 
da prática social que pressupõe a relação teoria-prática ” e “ é essencialmente 
nosso dever, como educadores, a busca de condições necessárias à sua 
realização (VEIGA, 1994, p. 16). 

 
Esta prática social não esta desvinculada de um projeto histórico de sociedade, não é 

neutra, assim como apresenta elementos que caracterizam sua especificidade como uma 
instituição pedagógica, ou seja, com normas códigos, leis que a estruturam; apresenta um 
conjunto de saberes e/ou conhecimentos sistematizados; apresenta sujeitos cognitivos ou 
cognoscentes, visando à transmissão, apropriação e construção de conhecimentos e uma 
determinada concepção metodológica que orientará a prática pedagógica (SANTANA, 1991). 

Desta forma a análise sobre a prática pedagógica, sobre a intervenção dos (as) 
professores (as) ganha relevância, voz, diante dos estudos acadêmicos, destacando-se a 
necessidade de sempre estarmos estudando a mesma, buscando uma real articulação teoria-
prática, buscando como critério de verdade da teoria pedagógica a própria intervenção do 
professor, a partir de sua mobilização e construção de saberes nas mais diversas áreas do 
conhecimento, entre elas a Educação Física. 

É no contexto desta realidade dinâmica e complexa que foi delimitado nossa 
problemática de pesquisa que é analisar a mobilização e construção dos saberes docentes na 
práxis educativa de professores de Educação Física em intervenção numa Política Pública de 
Saúde. Acreditamos que o ensino é uma “mobilização de vários saberes que forma uma 
espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas 
de sua situação concreta de ensino” (Gauthier et al, 1998, p. 28).  

A partir deste reservatório especificamente objetivamos analisar que saberes são 
construídos na dinâmica da prática pedagógica dos professores de Educação Física em 
intervenção numa Política Pública de Saúde – o Programa Academia da Cidade, 
analisando as repercussões desses saberes na construção de uma práxis educativa, pois como 
esclarecido anteriormente partimos da premissa que o professor é sim um produtor de saber. 

Entendemos que ninguém mobiliza um saber que não tenha sido construído 
anteriormente e a mobilização é a estrutura básica para a produção de novos saberes. Nesta 
construção identificamos como relevantes o diálogo, uma atitude interdisciplinar, a partir 
da compreensão da realidade como dinâmica e contraditória, aspectos fundamentais para a 
construção de saberes na perspectiva de uma práxis educativa. 

                                                 
3 Sala de aula aqui entendida para além de um espaço de educação escolarizada, entendida como um espaço 
pedagógico que contenha uma determinada organização para lidar com determinado conhecimento com vistas a 
uma dada finalidade. 



 

Assim no desejo de contribuir para a área da Educação Física com estas reflexões e 
com os dados da realidade oriundos da intervenção da área em uma Política Pública de Saúde 
no Recife, apresentamos as seguintes perguntas para nortear nossa entrevista: 

 

1 – Que saberes são utilizados em sua prática pedagógica no contexto do Programa 
Academia da Cidade? Ou seja, que contribuições, que conhecimentos de sua formação, das 
disciplinas, de propostas curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, de 
sua experiência cultural, de suas experiências gerais com o ensino, da ação pedagógica em si, 
você identifica e utiliza no seu processo de ensino no Programa Academia da Cidade (PAC)? 

2 – Como você vê em sua prática pedagógica, no seu cotidiano de ensino no PAC, a 
construção de saberes? 

3 – Entendemos que na mobilização e construção de saberes são relevantes o diálogo 
pedagógico, fato este que se concretiza numa atitude interdisciplinar manifesta da 
compreensão da realidade como dinâmica e contraditória. Como você identifica e compreende 
a presença e a importância do diálogo e da atitude interdisciplinar na mobilização, construção 
de saberes em sua atuação no Programa? Em que espaços, momentos, situações estas questões 
foram e/ou são mobilizadas? 
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ANEXO 6 
ENTREVISTA NARRATIVA 
Quadro resumo: AVENIDAS 
Perguntas roteiro: Avenida Rio 

Branco 
Avenida Martin 
Luther King  

Avenida 
Barbosa Lima 

Avenida 
Marques de 
Olinda 

Avenida Alfredo 
Lisboa 

Formação: inicial, 
continuada. 

Base que poderia ser 
mais sólida, tendo 
um direcionamento 
mais eficaz. 
 
Pós-graduação: 
Promoção da Saúde 
– útil para dar 
informação ao 
usuário. 
 
 

Deu suporte para 
atuar principalmente 
as disciplinas 
básicas de cada 
campo. 
 
Pós-graduação: 
fundamental, deu 
mais segurança. 
 

Da graduação se 
utiliza partes do que 
foi visto. 
 
 
Pós-graduação: 
ganho apenas 
financeiro, de mais 
pontos no currículo, 
ganho de conteúdo 
foi muito pouco, dá 
para fazer algumas 
pontes.   

 
Pós-graduação: 
especialização em 
fisiologia – muito 
aproveitada, 
principalmente em 
seminários com a 
equipe. 

Um caminho, um 
abre portas. 
 
Pós-graduação: 
dificuldades 
financeiras, fez já 
trabalhando no PAC. 
Deu um 
embasamento maior 
para discutir, 
dialogar com outras 
disciplinas, com 
médicos, 
nutricionistas, de 
conhecer seus 
discursos e saber 
atuar, intervir como 
profissional de Ed. 
Física nesse 
contexto. 

1 – Que saberes são 
utilizados em sua 
prática pedagógica 
no contexto do 
Programa 
Academia da 
Cidade? Ou seja, 
que contribuições, 
que conhecimentos 
de sua formação, 
das disciplinas, de 
propostas 
curriculares, das 
ciências da 
educação, da 
tradição 
pedagógica, de sua 
experiência 
cultural, de suas 
experiências gerais 
com o ensino, da 
ação pedagógica em 
si, você identifica e 
utiliza no seu 
processo de ensino 
no Programa 

Experiências pré-
profissionais 

Não teve em escola. 
Atuou profissional-
mente só depois da 
graduação, mas teve 
experiência com a 
área de recreação e 
lazer em acampa-
mentos e hotéis. 
 
 

Cursava Enferma-
gem antes de entrar 
no curso de Educa-
ção Física, ao mês-
mo tempo dava au-
las de natação. Foi 
atleta de natação. 
Fez curso de Teatro 
para ajudá-la a com-
bater a timidez e 
trabalhar a voz. 

Professora do ensino 
fundamental a 16 
anos, lida muito com 
o lúdico, com 
brincadeiras. 

Dava aula em 
academias: 
hidroginástica, 
musculação, desde o 
3º período Aprendeu 
alguns conteúdos 
depois de estar na 
prática.  
Fez estágio no 
laboratório dentro do 
Programa Exercício 
e Saúde. 

Destaca os estágios 
não curriculares 
como muito 
importantes (com 
esportes, no 
Programa Exercício 
e Saúde), por causa 
do conhecimento e 
das experiências e 
posturas de alguns 
professores, assim 
como a liderança o 



 

 falar com o público. 
Deu aula particular 
de física e 
matemática para 
pagar cursinho. 

Saberes 
disciplinares e 
curriculares  

Didática, psicologia, 
sociologia. 
Função do 
supervisor é muita 
de articulação, com 
DS, lideranças 
comunitárias, com o 
OP, associação de 
bairro. 

Didática (fundamen-
tal) direcionar o tra-
balho, a partir da 
proposta. 
 
Ser voltado a uma  
aréa  multidiscipli-
nar, é muito interes-
sante. 

Treinamento, as 
Metodologias – de 
forma geral todas as 
disciplinas 
contribuem para sua 
prática, mesmo se 
for uma partezinha. 
Propostas com a 
cultura corporal, 
promoção da saúde, 
psicologia, didática. 
Idéia nova, 
espetacular: de estar 
em parques e praças 
públicas com uma 
equipe 
multidisciplinar.    

Fisiologia, anatomia, 
biomecânica, dança, 
recreação, são 
suporte para as 
ações de sua 
supervisão. 
 
Gerenciar a equipe, 
fazer com que tudo 
aconteça, 
capacitando a 
equipe.  

Treinamento 
esportivo, fisiologia 
do exercício, 
psicologia, 
sociologia, 
antropologia, 
biomecânica. 
 
O supervisor 
promove menos 
contato com os 
usuários, usa então o 
ParQ para se 
aproximar mais. Sua 
função é mais a de 
articular o grupo 
(estagiários com a 
equipe; eventos; 
assessores políticos; 
lideranças 
comunitárias; 
lideranças culturais). 

Academia da 
Cidade (PAC)? 

Outras fontes de 
aprendizagem 

Internet, artigos de 
revistas científicas 
da área de saúde 
pública, nutrição, 
elaborando palestras, 
grupos de estudo. 

Livros, pesquisas na 
Internet, conversas 
com pessoas de 
dentro e de fora da 
área de Educação 
Física. 
Não tem 
participação política. 

Leitura, cinema, 
conversas. 

Recorre muito a 
leitura, participação 
em congressos de 
temáticas sobre 
saúde.  

- Leituras de revistas 
da área de Educação 
Física (CBCE); 
cursos; palestras 
(sobre gestão de 
pessoas/liderança); 
grupo de estudo 
(com a equipe do 
pólo, para concurso 
do Programa); 
Internet (curso de 
línguas a distancia). 



 

 - Politicamente se 
sente engajado como 
cidadão e durante 
eleições apóia 
nominalmente 
alguém que tenha 
proposta 
interessante. 

Ser professor (a)? Hoje se identifica 
mais como facilita-
dora de informação, 
do que como profes-
sora. Educador você 
é sempre, se vê 
assim atualmente. 
Foi aprendendo no 
dia-a-dia. Não vê 
como uma receita de 
bolo, inclusive sepa-
rar professor de 
educa-dor. O pro-
fessor passa a in-
formação, o educa-
dor...... 
 
A prática é a junção.    

No PAC se vê mais 
como aprendiz. Em 
sala de aula nunca 
atuou, mas se vê 
aprendendo todo a 
momento, numa pa-
lestra, num seminá-
rio, numa  intercor-
rência, numa visita a 
PSF, ao Distrito As-
nitário, com a Co-
ordenação do PAC.   

Atua no ensino fun-
damental a 16 anos, 
aprendeu com sua 
experiência,  traz a 
sua experiência, sua 
parte pedagógica 
muito forte para o 
PAC. 
  
Tem em sua família 
muitas professoras. 
Parece que em sua 
essência tinha de ser 
professora. 

Aprendeu por tenta-
tiva e erro, desde o 
3º período. 

Faz essa pergunta 
todos os dias. A 
dificuldade é que faz 
o homem o profissio 
nal, o ser.  
 
É uma responsabili-
dade grande lidar 
com pessoas mais 
idosas o faz buscar 
ser mais humilde e 
estar sempre buscan-
do um pouquinho 
mais... 

2 – Como você vê 
em sua prática 
pedagógica, no seu 
cotidiano de ensino 
no PAC, a 
construção de 
saberes?  

3 – Entendemos 
que na mobilização 
e construção de 
saberes são 
relevantes o diálogo 
pedagógico, fato 
este que se 
concretiza numa 
atitude 
interdisciplinar 
manifesta da 
compreensão da 
realidade como 
dinâmica e 
contraditória. 
Como você 
identifica e 
compreende a 

Mudanças ocorridas 
em sua prática 
pedagógica no PAC 
ao longo do tempo 

Se vê com mais 
propriedade sobre o 
Programa hoje, sa-
bendo como funcio-
na o SUS.  
 
A equipe era multi-
disciplinar o que lhe 
exigia este olhar.  
 
No início teve difi-
culdade de gerir um 
grupo já antigo. 

Aprendeu  a ser mais 
paciente, ser mais 
segura profissional-
mente, mais madura, 
determinada. 

Prucura não impor 
suas preferências 
culturais aos usuári-
os. 
 
Teve de buscar com-
hecimento sobre a 
gestão de pessoas, 
pois não foi prepara-
da para gerir equipe. 
 
Hoje tem mais sere-
nidade para resolver 

Compreende como 
funciona o SUS, se-
us princípios, a estru 
tura, a saúde no um-
nicípio, dos distri-
tos sanitários. 
 
Aprendeu sobre Pó-
líticas Públicas    

Exp. Cultural é valo-
rizado e adaptado ao 
PAC.  
Teve de adequar sua 
linguagem  universi-
tária a da comuni-
dade. 
 
Também trabalhou 
como avaliador no 
Programa e isto lhe 
deu muita experiên-
cia, pois se viu 



 

 
Houve um enrique-
cimento de infor-
mações, relação jun-
to aos distritos. 
 
Trouxe experiências 
 
 

os problemas, tem 
maior domínio de 
grupo. 
 
Achava que a padro-
nização de informa-
ção era possível e 
não podia ser. 
 
Teve de absorver  
muitos conhecimen-
tos da medicina, 
nutrição, para trazer 
para sua prática. 

diante de casos mui-
to complexos. 
O mudar  de função 
foi um crescimento, 
um amadurecimento, 
mais responsabilida-
de com a equipe do 
pólo, como avalia-
dor  era mais obje-
tivo. 

presença e a 
importância do 
diálogo e da atitude 
interdisciplinar na 
mobilização, 
construção de 
saberes em sua 
atuação no 
Programa? Em que 
espaços, momentos, 
situações estas 
questões foram e/ou 
são mobilizadas? Atividades co- 

letivas 
 
 
 

Se constrói junto 
com as outras áreas. 
 
O diálogo é funda-
mental, início, meio 
e talvez fim de tudo. 
 
É uma construção 
diária.  
Socializam, 
dialogam em vários 
momerntos: no pólo 
com os usuários, 
com outros pólos, 
chegando cedo em 
reuniões. 
 
Encontros científi-
cos esporaduica-
mente. 

Diálogo começo de 
tudo, é uma forma 
de troca de informa-
ções, conhecimento, 
nas reuniões admi-
nistrativas e peda-
gógicas. 
 
Houve problemas de 
entendimento entre 
as áreas no começa 
das ações dos pólos. 

Uma área puxa a 
outra. 
 
Socializam 
conhecimento em 
seminários mensais. 
 
O PAC está em 
eterna construção 
com ajustes. 
 
Reunião com os su-
pervisores, capacita-
ção.  
 
 

O trabalho entre as  
áreas estas difícil, 
pois só existe atual-
mente o professor de 
Educação Física e a 
nutricionistas apenas 
duas vezes na sema-
na. 
 
Falta estrutura para 
se reunir e planejar. 
 
Atividade em com-
junto com as réu-
niões do DS, dos 
agentes de saúde; 
nas reuniões mensais 
com os colegas de 
função organizadas 
pelo Coordenação 
do PAC. 
 
Nas reuniões dos 
acadêmicos.. 
 



 

Incentivava a equipe 
a produzir cientifi-
camnete e a soci--
lizar. 
 
Socializa seus com-
hecimentos como 
textos artigos. 
 
Ações com as uni-
dades de saúde finda 
por criar algumas 
parcerias. 
 
Nas discussões em 
grupo com a equipe 
do pólo a partir de 
uma temática de 
estudo. 

 

Estímulo e 
precariedade 

Pouca troca de infor-
mação entre os 
supervisores das coi-
sas, positivas e 
negativas dos pólos. 
 
Mudanças na coor-
denação, direção do 
PAC, provocando 
perda de identidade. 
 
Busca o estimulo 
nos usuários e ser 
uma ponte entre eles 
e o sistema de saúde.  
 
Falta substituição de 
material. 
 
A instabilidade 

As reuniões 
poderiam ser mais 
objetivas. 
 
O intercâmbioc com 
o distrito é possitivo. 
 
Seu estímulo é fazer 
o que gosta. 
 
Fazer seu nome 
profissionalmente, 
se encontrar com os 
usuários. 
 

Estímulo tem a ver 
com motivação, que 
é um fator interno. 
 
Busca motivação par 
si mesma. 
 
Antes era muito 
bom, hoje mais ou 
menos bom, fica 
desgatasda. 

Estímulo é o retorno 
do usuário, sua 
saúde, seu ciclo de 
amigos,  melhor ser 
autônomo. 
 
Colocar em prática o 
que aprendeu, ta 
estudando, 
elaborando trabalhos 
científicos. 
 
Precário é a 
burocracia e a 
manutenção de 
equipamentos.  
 
 

Falta capacitação 
para o grupo. 
 
Falta reposição do 
material. 
 
Falta vinculo 
trabalhista e 
presença política do 
profissional de 
educação física. 
 
Precariedade tem a 
ver também com 
opções políticas. 
 
Trabalha com o que 
gosta. 
 
Deseja ver o 



 

profissional, atraso 
de pagamento, falta 
de formação 
continuada, de 
coordenação de área 
mais atuante 
 
 

profissional de 
educação física 
reconhecido na área 
da saúde. 

 

Situa as questões 
sócio-econômicas 

Faz pensar mais 
ações / serviços para 
os usuários dentro 
do pólo, que é de 
poder aquisitivo 
médio / baixo. 

Todos são iguais, 
devem ser tratados 
da mesma forma. 
 
Culta ou analfabeta 
nenhum deles tem 
experiência ou com-
hecimento de Educa-
ção Física. 

Existe um público 
mais carente e outro 
mais esclarecido, 
busca então dar infor 
mação de acordo 
com a clientela. 

É preciso que se 
coloque o PAC a 
serviço da Comuni-
dade, fazendo mape-
amento das comuni-
dades, por exemplo, 
conhecer a comuni-
dade. 

 

 
 
 
 
 

Reflexão que ele 
promoveu 

Para refletir qual 
seria seu papel hoje 
dentro de sua profis-
são, para para se 
avaliar. 
 
Que precisa haver 
critérios para essa 
avaliação. 

Ficou muito nervosa 
 
Parou para analisar, 
refletir sobre algo 
que deixou de fazer. 
 
Que faria coisas 
diferentes hoje, com 
a vivência que tem. 

Foi um processo 
sofrido. 
 
Refletir sobre a pra-
tica e concluir que 
fazia muita coisa e 
nem sabia. 

Fez uma auto-avalia-
ção de seu papel. 
 
Trouxe mais consci-
ência de seu papel e 
potencial. 
 
Auto-reflexão dos 
saberes que tem em 
mãos. 

Fez uma auto-análi-
se, pensar sobre o 
que faz, sobre sua 
função, trazendo 
uma mudança de 
comportamento, 
uma nova motivação 
para continuar o 
trabalho. 
 
Fez sentir-se valori-
zado participando da 
pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA NARRATIVA 
Quadro resumo: PONTES 

 

Perguntas roteiro: Ponte Cd. Maurício 
de Nassau 

Ponte 12 de Setembro Ponte do Limoeiro Ponte Buarque de 
Macedo 

Formação: inicial, 
continuada. 

Universidade como supor-
te básico de conhecimen-
to. 
 
Pós-graduação deu conhe-
cimento a mais para traba-
lhar na área. 

 
 
 
 
Pós – mais aprofundamen-
to dos seus conhecimentos  

 
 
 
 
Pós em Educação Física 
Adaptada. Contribuiu mais 
para o PAC. 

Em serviço – capacitação 
pelo SUS. Pós-graduação 
mais ou menos. 

Experiências pré-
profissionais 

Trabalhou dentro da ação 
popular. Estagiou no 
Programa Exercício e 
Saúde, Projeto Santo 
Amaro e nos Centros 
Sociais Urbanos.   
 
Foi atleta de futsal. 
 
Descobriu outros campos 
de atuação da Educação 
Física participando de 
Encontro de Estaudantes, 
pois reconhecia apenas a 
Educação Física Escolar 
ou como trinamento. 

Veio de família de profes-
sores, via esta profissão de 
forma positiva, sempre 
gostou de dança, entrou na 
área por causa da dança. 
Também descobriu outra 
realidade na Faculdade. 

Fez estágio durante a 
graduação, sendo essa 
ação positiva. 

Antes da faculdade já 
havia participado de 
grupos de dança, de capo-
eira e praticava esportes. 
 
Estagiou no Programa 
Exercício e Saúde, ainda 
no 1º ano do Programa 
realizou muitas avaliações. 
 
Fez prática de ensino no 
laboratório da Universida-
de. 

1 – Que saberes são 
utilizados em sua 
prática pedagógica 
no contexto do 
Programa 
Academia da 
Cidade? Ou seja, 
que contribuições, 
que conhecimentos 
de sua formação, 
das disciplinas, de 
propostas 
curriculares, das 
ciências da 
educação, da 
tradição 
pedagógica, de sua 
experiência 
cultural, de suas 
experiências gerais 
com o ensino, da 
ação pedagógica em 
si, você identifica e 
utiliza no seu 
processo de ensino 
no Programa 

Saberes 
disciplinares e 
curriculares  

Destacou disciplinas co-
mo: psicologia, a questão 
técnica da avaliação física 
e questões sociais em ge-
ral. 
A função do avaliador está 
na linha de frente do PAC; 
não tem muito reconheci-

Fisiologia do exercício, 
anatomia, Educação Física 
Adaptada, medidas de ava-
liação, fisiologia aplicada. 
 
A proposta busca transmi-
tir o conheciemnto dando 
possibilidade à população 

Medidas e avaliação e 
Educação Física. 
 
 
Acha a proposta maravilho 
as, sente que saiu pouco 
do papel e que a Educação 
Física é um pouco discri-

Filosofia, Sociologia, a 
Antrpologia, treinamento 
esportivo, medidas e 
avalçiação em Educação 
F´sica. 
 
 
Analisa as condições 



 

mento por ser muito novo 
no sistema; faz mapea-
mento dos grupos de risco 
das pessoas que procuram 
/ usam o PAC. 

para pratica de exercício, 
de forma correta, a partir 
da necessidade de cada 
um, faz avaliação indivi-
dual, pergunta, conduz, 
encaminha para hospital, 
US, consulta médico, se 
necessário. Orienta em 
busca da autonomia.  

minada. Existe o papel 
técnico do avaliador, mais 
também o de orientar para 
construção de um saber, 
tirando dúvidas sobre os 
temas, vai além do pólo, 
chega as famílias dos 
usuários. Apesar das dúvi-
das serem recorrentes.  

mínimas de saúde do 
usuário, faz anamenese, 
interrogatório. Orienta as 
pessoas para a prática de 
um exercício ideal para 
ela; o objetivo não é perfo-
rmance, ficar saradão, mas 
melhorar a qualidade de 
vida em geral. 

Acade-mia da 
Cidade (PAC)? 

Outras fontes de 
aprendizagem  

- Cursos, congressos. 
 
- Faz parte do conselho 
distrital de saúde, ser 
eleito foi uma demons-
tração de confiança da 
comunidade.  

- Pesquisa muito, faz 
leituras de artigos, 
pesquisa na Internet por 
coisas de Saúde Pública; 
gosta de ler revistas – 
científicas e de assuntos 
gerais mais conceituadas. 
- É apartidária, mas 
acredita na política no 
sentido de conscientização 
dos deveres do cidadão. 
Passa os conhecimentos, 
mas não consegue instigar 
as pessoas pra buscarem 
seus direitos como 
cidadãos. 

- Leituras; algum curso, 
capacitação, grupo de 
estudo que tentaram fazer 
no Pólo; 

- Encontros científicos da 
área de Educação Física; 
conversas formais e 
informais. 

2 – Como você vê 
em sua prática 
pedagógica, no seu 
cotidiano de ensino 
no PAC, a 
construção de 
saberes? 

3 – Entendemos 
que na mobilização 
e construção de 
saberes são 

Ser professor (a)? O professor passa o conhe-
cimento o saber para al-
guém observando a lin-
guagem. 
 
O professor tem um com-
hecimento e não tem medo 
de passá-lo, tem prazer em 
transmiti-lo. 
 
O educar adquiri o conhe-
cimento e passa para al-
guém.  

Não tem clareza de sua 
linha pedagógica de Edu-
cação. 
 
Sempre foi apaixonado 
por passar o conhecimen-
to. 
 
Busca o conhecimento da 
pessoa e a partir daí vai 
associando o conhecimen-
to ao cotidiano dela. 
 
Talvez já fosse professora 

Aprendeu a ser professora 
a partir da valorização de 
seu trabalho, do que infor-
mar, orientar. 
 
Escolheu a avaliação física 
por não ter muita exposi-
ção ao público, pois era 
muito timida. 
 
Ser professor exige se ex-
por bem em público, para 
informar, passar o conhe-
cimento. 

Não se sente valorizada 
profissionalmente, porque 
não se vê como professora 
de escola, uma vez que sua 
graduação foi em licencia-
tura, profissão pouco re-
conhecida. 
 
Não sabe se é professora, 
apesar de tentar passar 
seus conhecimentos.  
 
Faz adaptação na sua fala 
para poder trocar conheci-



 

por talento, pois já perce-
bia na escola que não tinha 
medo de falar. 
 
Pra ser professor tem de 
haver um talento nato e 
com o título se constrói 
um talento novo.   

 
 

mento com os usuários. 
 
  

Mudanças ocorridas 
em sua prática 
pedagógica no PAC 
ao longo do tempo 

Teve de buscar  novos 
conhecimentos sobre SUS, 
saúde pública. 
 
Na prática se trabalha 
todos os conhecimentos da 
graduação, juntos. 
 
A construção do saber 
vem desde o jardim da 
infância. 
 
Vê a profissão mais valori-
zada. 
 
Era mais voltado ao com-
hecimento técnico. 
 
Hoje com a experiência é 
mais flexível, trata mais da 
convivência  

O que aprendeu na facul-
dade não foi uma cons-
trução definitiva. 
 
Trabalha muito com pa-
lestras. 
 
Cresceu muito no sentido 
de respeitar mais cada 
pessoa, cada estagiário que 
as vezes chega com quase 
nenhum conhecimento es-
pecífico. 
Aprendeu o trabalho mais 
politico, a valorizar mais o 
conhecimento que constro-
em juntos. 

Superou dificuldades co-
mo a timidez, pela neces-
sidade de estar com o pú-
blico e com a equipe. 
 
Participar de congressos, 
também contribui, se 
adquire mais conhecimen-
to, o grupo interage mais.  

Sente sua prática valori-
zada e se sente mais expe-
riente. 
 
Outros conhecimentos 
foram formados, com as 
experiências, com as pés-
soas, com políticas públi-
cas, com as capacitações 
 
As conversas, seminários, 
reuniões semanais, com 
equipes, com as reuniões 
dos avaliadores. Tudo con-
tribui.  

relevantes o diálogo 
pedagógico, fato 
este que se 
concretiza numa 
atitude 
interdisciplinar 
manifesta da 
compreensão da 
realidade como 
dinâmica e 
contradito-ria.  

Como você 
identifica e 
compreende a 
presença e a 
importância do dia-
logo e da atitude 
interdisciplinar na 
mobilização, 
construção de 
saberes em sua 
atuação no 
Programa? Em que 
espaços, momentos, 
situações estas 
questões foram e/ 
ou são 
mobilizadas? 

Atividades co 
letivas 

O dialogo é fundamental 
em tudo. 
 
Existe 2 tipos de diálogo – 
o internamente ao pólo e o 
externamente ao pólo. 
 
Na equipe multidisciplinar 
tenta-se juntar todo conhe-
cimento e colocar em 

Faz trabalhos, construções 
de palestras, textos, junto 
com os estagiários. 
 
Consegue aprender mais 
em grupo, como o grupo 
dos avaliadores físicos.  
 
O diálogo ocorre diária-
mente, obrigatoriamente 

A ação interdisciplinar 
vem do ser humano,  que é 
um ser muito complexo, 
assim Vê a importância de 
uma área precisar da outra. 
 
O trabalho entre as áreas é 
muito rico, pois as orien-
tações eram unificadas e 
se adquire mais conheci-

Gosta de trabalhar com o 
que faz e no ambiente que 
favorece trocas de conhe-
cimento, entre os profis-
sionais das diferentes are-
as. 
 
As trocas de experiência 
são mais entre a sua equi-
pe do pólo. 



 

prática uma ação comum. 
 
Reuniões, palestras, gru-
pos de acompanhamentos 
(hipertensos, diabéticos) 
 
A construção do Plano de 
Ação do grupo foi um 
momento de crescimento. 
 
Gosta de participar de 
congressos, aprendeu mais 
a socializar o que faz. 
 
No Distrito Sanitário e 
como conselheiro distrital 
explicar o trabalho do 
PAC. Também nos CAP’s, 
PSF’s. 
 
Com os estagiários, 
coordenadores e profes-
sores, numa linguagem 
mais parecida. 

nas sextas-feiras, nas 
reuniões, assim como 
diariamente tirando suas 
dúvidas. 

mento, mais informação.     

Estímulo e 
precariedade 

Falta mais diálogo dentro 
do próprio programa. 
 
Falta concurso, estar den-
tro dos direitos trabalhistas 
corretos. 
 
Melhorar manutenção de 
equipamentos, limpeza. 
 
O Programa precisa ser 
oficializado, ter uma renda 
fixa. 

Não ser prioridade a de-
sestimula. 
 
Não recebe estímulo ao 
ver dificuldade material, 
de por o planejado em 
prática. 
 
O que a mantém estimu-
lada é a resposta do usuá-
rio. 
 
Sentiu-se estimulada ao 
participar de congressos, 
ao ver um vínculo profis-

Trocar experiências com 
os colegas, incentivar a 
participação em  encontros 
científicos, a montagem da 
proposta, as reuniões men-
sais foram momentos posi-
tivos.  
 
Desestimulo vem da falta 
de estrutura, equipamen-
tos, capacitação.  

Falta de material e estru-
tura  para o trabalho causa 
desestímulo. 
 
Saber que, apesar das difi-
culdades, as pessoas se 
sentem bem com seu tra-
balho, a estimula.  
 
   



 

sional mais forte dos pro-
fissionais com a Prefeitu-
ra.  

 

Situa as questões 
sócio-econômicas 

Perfil econômico menor se 
entrelaça também com o 
conhecimento, portanto re-
quer mais cuidado no re-
passe da informação, para 
que haja entendimento. 

 Busca tratar todos igual-
mente, mas precisou fazer 
adaptações na linguagem 
para ficar mais fácil e a 
todos, mais popular. 

Busca não usar a 
linguagem técnica, com os 
usuários, mas sim com 
pessoas da área. 
 
Sabe tratar com conheci-
mentos específicos da 
Educaç.ão Física com 
leigos. 

 
 
 
 
 

Reflexão que ele 
promoveu 

O fez resgatar conheci-
mentos anteriores de como 
esta trabalhando, o que 
esta fazendo. 
 
Só a leitura  já traz uma 
construção de saber, um 
benefício profissional. 

Percebeu que não esta no 
PAC apenas para fazer 
avaliação física, que a 
ação é muito global e ela  
não percebia onde esta 
construindo seus saberes, 
como construiu. Vaia 
observar mais este fato. 

Nunca tinha parado para 
pensar sobre o que vive, 
sobre o que prática no dia-
a-dia, vai buscar falar 
melhor da próxima vez. 

Normalmente não pára 
para analisar sua prática. 
 
Foi um momento difícil 
para auto-análise, mas foi 
bom par ver sua real 
contribuição para a socie-
dade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA NARRATIVA 
Quadro resumo: RUAS 

 

Perguntas roteiro: Rua do Bom Jesus Rua da Alfândega Rua Madre de Deus Rua do Apolo 
Formação: inicial, 
continuada. 

Importante para respaldar 
a prática. 
 
 
 
Pós-graduação - comple-
mentou e a fez se apropri-
ar de outros conhecimen-
tos. Aprofundamento. 

Base para chegar aonde 
chegou.  
 
São uma base para 
começara ter uma prática 
pedagógica fora da 
faculdade. 
 
Pós-especialização, deu 
continuidade a seus con-
hecimentos. 

Seus saberes usados no 
PAC têm por base a 
formação inicial. 
 
Pós-aperfeiçoamento em 
atividades para academias 
de ginásticas e especia-
lização em treinamento 
esportivo. 
 
Ampliar seus conheci-
mentos.   

* Destaca  discussões no 
interior do curso sobre 
atuação na escola ou fora 
dela. 
 
Pós- tem feito ela 
relacionar mais a teoria 
com a prática, aprofun-
dando seus conhecimen-
tos. 
 
 

Experiências pré-
profissionais 

Fez dança (dança popular), 
Jazz, contemporâneo, fez 
também ginástica. 

Foi usuária de academias  
particulares, praticando 
ginástica e musculação. 
Ao chegar na faculdade 
fazia a relação do que 
aprendia com o que já 
tinha vivenciado, 
assimilando mais a teoria 
com as experiências ante-
riores. Dando-lhe mais 
facilidade para dar aulas, 
tendo mais clareza das 
possibilidades e limites 

Natação para bebês, 
ginástica, hidroginástica, 
jogava basquete, futebol, 
vôlei, handebol, na escola. 
Foi atleta de handebol. 
Gosta de dança, pratica 
atualmente no pólo. Seu 
outro lazer é brincar com a 
filha. 

Já trabalhava com 
dança(jazz). Fez também 
dança popular e moderna. 

1 – Que saberes são 
utilizados em sua 
prática pedagógica 
no contexto do 
Programa 
Academia da 
Cidade? Ou seja, 
que contribuições, 
que conhecimentos 
de sua formação, 
das disciplinas, de 
propostas 
curriculares, das 
ciências da 
educação, da 
tradição 
pedagógica, de sua 
experiência 
cultural, de suas 
experiências gerais 
com o ensino, da 
ação pedagógica em 
si, você identifica e 
utiliza no seu 
processo de ensino 
no Programa 
Academia da 

Saberes 
disciplinares e 
curriculares  

saberes disciplinares e 
as disciplinas foram 
importantes para com-
preender o ser humano, a 
psicologia, a antropologia,  
expressão do homem para 
organizar o planeja-mento 

Metodologia, ética, fisio-
logia, biomecânica, treina-
mento, avaliação física, 
metodologia científica, di-
dática. 
 
Destaca da proposta o 

Biomecânica, fisiologia, 
anatomia, ética, prática de 
ensino. 
 
Proposta que traz a 
questão da 
interdisciplinaridade, de 

Didática, biologia, 
fisiologia, anatomia, 
filosofia – no intuito de 
compreender o homem de 
forma mais ampla, mais 
completa. 



 

das atividades didáticas, 
de didática da EF .... de 
um plano de aula  
 

princípio da inclusão, da 
participação de todos, da 
igualdade diante de um 
grupo heterogêneo (de 
várias idades, raças, 
valores) e dava mesma 
aula. 

temas trans-versais, de 
promoção a saúde numa 
visão mais de cidadania, 
mais ampliada.  

Cidade (PAC)? 

Outras fontes de 
aprendizagem  

 - Busca participar de 
encontros de pesquisa. 
- A parte política não tem 
muita pertinência. 

- Através de livros, 
palestras. 

- Através de leituras, 
Internet, livros. 
 
Participação em simpósios 
(2003 e 2004). 
 
Sua participação política 
se da mais através do PSF 
e reuniões com lideres 
comunitários. 

Ser professor (a)? Ainda está aprendendo a 
ser. Se aprende no dia-a-
dia. 

A prática, o dia-a-dia vai 
aperfeiçoando o professor.  

Vê essa inclinação desde 
muito criança, pois sabia 
repassar o conhecimento, 
mesmo sem saber o que 
era didática. 
 
A disciplina prática de 
ensino ajudou a aliar os 
conhecimentos da educa-
ção física com a didática. 
 

 2 – Como você vê 
em sua prática 
pedagógica, no seu 
cotidiano de ensino 
no PAC, a 
construção de 
saberes? 

  

3– Entendemos que 
na mobilização e 
construção de 
saberes são 
relevantes o diálogo 
pedagógico, fato 
este que se 
concretiza numa 
atitude 

Mudanças ocorridas 
em sua prática 
pedagógica no PAC 
ao longo do tempo 

Relacionar-se ................. 
para o aluno, identificar 
suas necessidades. São 
saberes adquiridos ao 
longo da prática.  
 
O professor produz saber 
sim, fora da escola. 
 
Busca esta fazendo resgate 
da cultura local nas aulas, 

Procura valorizar a cultura 
popular e resgatar 
conhecimentos anteriores, 
enfatizar a prática regular 
de atividade física. 
 
Identifica a construção de 
seu saber no PAC em 
seminários, palestras.  
 
Hoje tem mais segurança 

No começo se via limitada 
a dar aulas de ginástica, 
mas com o tempo 
identificou o trabalho com 
outros saberes, mais 
afetivoos, mais 
congnitivos, com outras 
áreas como a nutrição 
mdicina. 
 
O trabalho com estagiários 

Mudou ao longo do tempo 
a forma de construção da 
aula. 
 
No saber diferenciar os 
níveis e as motivações das 
turmas. 
 



 

a partir também de suas 
experiências anteriores. 
 
O usuário a faz aprender 
muito e refletir sobre sua 
prática. 
 
Precisou fazer adaptação 
na forma de ministrar aula 
a partir da necessidade do 
grupo (do material, dos 
diferentes grupos de 
usuários, de sua língua-
gem)  
 
Mudou sua visão de 
comunidade, de aula. 
 
As dificuldades, so 
desafios das ação em si 
fazem o professor se 
questionar, repensar sua 
mediação com o saber. 

em dar aulas com esse 
novo mundo,  ao ar livre, 
as vezes com quase 100 
pessoas. 
 
Consegue ter domínio do 
grupo ter mais contato 
com o público.   
 
Conseguiu ultrapassar o 
problema da timidez. 

lhe faz sempre buscar, 
aperfeiçoar seus 
conhecimentos a faz 
contribuir na formação 
deles, trocando sempre 
conhecimentos. 
 
As oficinas (doenças 
crônico-degenerativas, 
biomecânica e dança) fo-
ram importantes, destaca 
as de dança tanto na 
formação geral como para 
ser professora. 
 
Mudou seus conceitos 
quanto aos objetivos do 
exercício físico, não mas a 
estética pela estética, mas 
sim  como conseqüência 
do cuidado com a saúde. 
Fato que mudou sua 
abordagem com o aluno,  
recebeu proposta para 
voltar a trabalhar em 
academias particulares 
mas recusa. 

interdisciplinar 
manifesta da 
compreensão da 
realidade como 
dinâmica e 
contraditória. 
Como você 
identifica e 
compreende a 
presença e a 
importância do dia-
logo e da atitude 
interdisciplinar na 
mobilização, 
construção de 
saberes em sua 
atuação no 
Programa? Em que 
espaços, momentos, 
situações estas 
questões foram e/ou 
são mobilizadas? 

Atividades co 
letivas 

Socializavam experiências 
nas reuniões quinzenais do 
Núcleo de Ginástica, as 
quais tem sido poucas 
atualmente. 

As atividades coletivas são 
importantes porque sem-
pre tem coisa nova, se 
avalia o que se faz. 
 
Ocorre através de reunião 
semanal, com seminários, 
incentivo a trabalhos. 
 
Com as reuniões semanais 
conseguem conhecer um 
pouco mais os usuários. 

Mais presente no contexto 
do pólo, no diálogo entre a 
equipe e entre a equipe e a 
comunidade, ouvindo as 
necessidades deles, reali-
zando palestras onde ela 
também aprende.  
 
Com a Coordenação Geral 
é mais distante. 
 
Eventos pontuais, tendo 

Trabalho coletivo, da 
equipe, com discussões 
sobre as ações do PAC nas 
comunidades. 
 
Idas a PSF; 
 
Troca de experiências 
positivas nas reuniões do 
grupo de ginástica. 
 
Não existe trabalho isola-



 

 
Com estagiários, com o 
diálogo tentam mostrar 
que todos estão ali para 
aprender. 
 
Socializavam conheci-
mento e construíam novos 
saberes. 
 
Nas reuniões da equipe de 
ginástica, a coordenadora 
incentivava esse tipo de 
trabalho,  em encontro de 
pesquisa com relatos de 
experiências de cada pólo, 
das professoras dos pólos 
juntas. 
 
Através de oficinas, 
seminários, relatos de 
experiências. 
 
Na construção do plano de 
ação.  
 

uma visão mais ampla do 
que já se vê no pólo. 

do, uma área ajuda a outra. 
 
Nas reuniões pedagógicas, 
com repasse de reuniões 
de outras áreas. 
 
Nas idas aos PSF’s, nos 
eventos pontuais. 
 
Conhecer a realidade da 
rede de saúde para além 
das ações dos pólos. 
 
Com lideres comunitários. 
 
Com a comunidade / usu-
ários do pólo. 
 
Mediando conflitos com 
os usuários.  
 
 
 

 

Estímulo e 
precariedade 

Falta de material de qua-
lidade. 
 
Falta de capacitação. 
 
Os poucos encontros tanto 
do ponto de vista 
quantitativo quanto 
qualitativo. 
 
Falta de comunicação. 

Materiais precários, falta 
de manutenção. 
 
Falta de responsável para 
dar continuidade ao 
trabalho, a passividade do 
próprio grupo desestimula. 
 
Seu estímulo é gostar do 
que faz. 

Seu estímulo é ser relevan-
te na vida do usuário. 
 
Questões políticas que 
impedem o andamento da 
proposta central do Pro-
grama. 
 
Dificuldade de recursos 
materiais. 

Falta mais diálogo entre a 
avaliação física e as 
professoras de ginástica e 
com a nutrição também, 
foi relaxando essa questão 
com o tempo. 
 
Os usuários. 
 
Salário congelado versus  
aumento das funções. 
 
Material sucateado. 



 

 
Estrutura do pólo precária. 

 

Situa as questões 
sócio-econômicas 

Necessidade de adaptação 
da linguagem. 

 Busca dar a mesma 
atenção aos usuários, 
mesmo que aja uma 
barreira inicial entre eles, 
por causa de diferenças 
sócio econômicas. 

Uso do diálogo para me-
diação de conflitos entre 
os usuários. 

 
 
 
 
 

Reflexão que ele 
promoveu 

O dia-a-dia faz o professor 
se esquecer da construção 
do saber. 
 
A mesmice acaba com a 
construção de qualquer 
coisa. 
 
È preciso pensar e 
resignificar a rotina. 
 
Fez pensar p PAC, 
repensar sobre ser 
profissional de educação 
física, pensar no seu 
comprometimento com 
sua prática. 

Fez abrir os olhos para 
questão dos diferentes 
saberes. 
 
São importantes mas nem 
sempre se da o valor a essa 
prática. 

Construção do saber 
relaciona-se 
Com planejamento 
participativo (diálogo). 
Parte da necessidade do 
usuário para planejar e 
elaborar os objetivos. 
Refletiu também para 
necessidade de buscar o 
conhecimento, não só 
repassá-lo. Buscar mais 
conhecimento no campo 
da prática pedagógica. 
Refletir sobre a visão de 
educador, que é poder 
contribuir na formação da 
personalidade e no 
despertar de muitos 
conceitos.  

Não reflete sobre o novo 
pólo, se aborda questões já 
refletidas pela equipe. Fez 
refletir sobre a prática, 
mesmo vendo o pólo, o 
PAC se desfazendo. Fez 
pensar sobre sua ação com 
os usuários de sua rotina, 
de seu cotidiano. 
 
 Apresentou incômodo 
com a gravação das 
entrevistas.     

 
 
 


