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IMAGEM 1 - Imagem Jac Oliveira 
 
 
 
 
 

Caminhar rumo à transformação 
Tem sido de grande valor 

Aliar teoria à prática 
Tem sido o objetivo da formação  

A continuada, que nos leva à reflexão... 
 

Guardar na memória, não é nossa função, pois, 
Como já disse um sábio: 

Quem conta um conto aumenta um ponto. 
E eu, que não sou sábia, nem nada, digo: 

Passe adiante suas descobertas, suas ações, 
Mas, não cale suas dificuldades e aflições. 

 
A melhoria da práxis pedagógica  

Depende de mim e de você, 
Algo está sendo feito, mas, 
Algo ainda há de se fazer... 

 
Sandra França 2007 
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Que faz “cara dura” 
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Fraqueja também. 
Faz-se de forte: 
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Pensei que fosse fácil 
Falar desse SER... 

- MÃE,  
Pensei que fosse fácil, 

Falar de VOCÊ! 
Seu jeito forte, guerreiro, bravo, de ser  

Sei que tenho muito do que é seu  
E não acho ruim 

És uma flor 
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Acalentam, protegem, seduzem 

Mulher de afetividade incalculável, 
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RESUMO 
 

A formação continuada integra, com mais freqüência e determinação, as reflexões, 

estudos e pesquisas no campo da educação, mais precisamente, na década de 90. Nesta 

época as discussões tornam-se mais calorosas e propostas inovadoras surgem 

estimulando vários estudos e programas voltados para aprofundar questões acerca deste 

tema. A formação continuada passa a ser assumida numa dimensão intencional e 

planejada no sentido de provocar mudanças de atitudes no educador. Alimentada por 

um processo reflexivo, crítico e criativo, a formação continuada recupera a motivação e 

o estímulo do professor envolvido com seu cotidiano como pesquisador de sua própria 

práxis num desejo sensível e político de qualificar seu quefazer. Numa constante 

evolução, como um olho d’água, o compromisso com o educador socializador de 

conhecimento objetiva intervir com boniteza, compromisso, prazer, saber e consciência 

política junto à sociedade. Nestas perspectivas, o estudo aqui sistematizado está voltado 

para a formação de professores como processo permanentemente acabado e inacabado, 

concluído e inconcluso. Seu caminho de descobertas iluminado pelo objeto, o estudo 

desbrava-se pelos nexos da problemática, norteado pelo objetivo de compreender qual o 

rebatimento na prática docente da formação continuada dos professores de Educação 

Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos oferecida pela Rede Municipal do 

Recife-PE, em parceria com a UFPE, numa abordagem teórico-metodológica qualitativa 

de pesquisa. O universo de pesquisa a Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife-

PE proporcionou possibilidades necessárias para a relação dialética da pesquisadora 

com os atores da pesquisa os professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 

3º e 4º Ciclos.  Metodologicamente, podemos afirmar que, com o respaldo da pesquisa 

educacional, o questionário permitiu a caracterização dos atores e o uso da entrevista 

narrativa junto aos mesmos, proporcionou maior aproximação da realidade concreta. 

Levar em conta o eixo teórico-prático de uma concepção valorativa do conhecimento 

docente e dos saberes de caráter qualitativo acerca da intervenção do professor de 

Educação Física favoreceu a leitura crítica dos dados obtidos, sistematizada com base 

teórica crítico-reflexiva. Esta leitura forneceu argumentos de sustentação e afirmação do 

processo qualitativo de formação continuada  dos professores de Educação Física do 

Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos oferecida pela Rede Municipal do Recife-PE, em 

parceria com a UFPE. Assim, foi possível afirmar que o mesmo tem rebatimento na 

prática docente pelo motivo de assumir o local de trabalho – o universo escolar, como 



base desse processo formativo; por assegurar propostas e projetos – plano de ensino, 

norteados pelas vivências e pelas experiências construídas pelos próprios professores e 

professoras junto ao conjunto de atores escolar. Para além destas análises e 

desvelamentos, as categorias boniteza, o quefazer, a dialogicidade, a conscientização, o 

inacabamento, a prática reflexiva, favoreceram múltiplos olhares. Olhares dialéticos em 

que a formação continuada, situada e reencantada, têm na articulação projeto escolar a 

ação concreta de seus atores como eixo de inovações e elaboração do conhecimento 

com o um dinâmico processo materializado na e pela interação, articulação e 

sistematização dos atores da práxis social.  

Palavras Chaves: Boniteza, Quefazer, Dialogicidade, Conscientização, 

Inacabamento, Prática Reflexiva. 

 



ABSTRACT 
 
The continuous degree integrate, more frequently and determination, the reflections, 
studies and researches in education’s area, most precisely, in the 90’ decade. In this 
epoch the discussions had became more warmth and innovative propositions appears 
stimulating many studies and programs turned to get questions deep about this theme. 
The continuous degree becomes assumed in an intentional dimension and planed to 
provoke changes and attitudes in the educator. Feed by a reflexive process, critic and 
creative, the continuous degree recover the motivation and the stimulus of the teacher 
involved with his quotidian as researcher of his own praxis in a sensitive and political desire of 
qualifying his quefazer. In a constant evolution, as in eye water, the compromise with the educator that 
socializes the knowledge with the objective of interfere with boniteza, compromise, pleasure, knowing 
and political consciousness joined the society.  In this perspective, the systematized study is turned to 
teacher’s degree as permanent process finished and unfinished, concluded and unconcluded. It’s way of 
discoveries illuminated by the object, the study grows calm through the nexus of problematic, guided by 
the objective of comprehension of what is the striking in the teacher practices of continuous degree of the 
teachers of Physical Education in Fundamental Education of 3º and 4º cycles offered by the Municipal 
Net of Recife-PE, in partnership with UFPE, in an theoretical-methodological boarding, qualitative of 
research. The universe of research, the Municipal Net of Education of Recife-PE, proportioned 
necessaries possibilities for the dialectical relation of the researcher with the actors of the research, the 
teachers of Physical Education of Fundamental Education, 3º and 4º cycles. Methodologically, we can to 
affirm that, based on the educational research, the questionnaire allowed the characterization of the actors 
and the use of narrative interview joined to them, proportioned a higher approximation of concrete reality. 
To consider the axle theoretic-practical of a value conception of teacher knowledge and qualitative 
knowing about the intervention of Physical Education’s teachers helps the critical reading of the data 
achieved, systematized with theoretic base critical-reflexive. This reading gave arguments of sustentation 
and affirmation of the qualitative process of continuous degree, of the Physical Education’s teachers of 
Fundamental Education in 3º and 4º cycles, offered by the Municipal Net of Recife-PE, in partnership 
with UFPE. In that ways, it was possible to affirm that the same striking in the teaching practice 
occasioned for the reason of to assume the local of the work – the school universe, with base of this 
formative process; for guarantee proposes and projects - plan of teaching, guided through the livings and 
the experiences built by the own teachers joined to the group of the actors of the school. For beyond of 
those analyses and uncovers, the categories boniteza, o quefazer, the dialogicidade, the acquiring 
knowledge about, the inacabamento, the reflexive practice, helps multiple sights. Dialectical sights that, 
the continuous degree, situated and enchanted again has in the articulation school project and concrete 
action of it’s actors as innovations axle and elaboration of knowledge with a dynamic process 
materialized in and by interaction and systematization of the actors of the social practice. 
 
Key-words: Boniteza, Quefazer, Dialogicidade, Acquiring knowledge about, Inacabamento, Reflexive 

Practice. 



INTRODUÇÃO 
 

CASCATAS DE PENSAMENTOS: DIÁLOGOS NA 
CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA. 

 

 
IMAGEM 2: Cachoeira Duas Barras – Foz do Iguaçu(PR) 

 
 
 
 

                    natureza é bela e expressa um contínuo processo para a construção de 
novos caminhos, trilhas, córregos, obstáculos, regatos, rios e riachos. Diante da 
natureza da vida humana, de permanentes realizações, a “inconclusão do ser” e o 
“inacabamento do conhecimento”, a formação de professores constitui-se num 
contínuo processo para a construção de inovadoras possibilidades e procedimentos 
numa verdadeira aventura criadora, que se diferencia por suas especificidades 
históricas, políticas, sócio-educativas. Esta formação que vem desde a vida intra-
uterina, como as águas de uma cachoeira, com entorno, contorno, nexo e conexo 
passa a ganhar desenhos sinuosos ou retos conforme as reais necessidades e 
prioridades atribuídas à realidade pela humanidade (FRANÇA, 2007). 

A 
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[...] 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida em teu coração 
É uma cobra, é um pau, é João, é José 
É um espinho na mão, é um corte no pé 
 

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 
É um belo horizonte, é uma terçã 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida em teu coração 
                            (Tom Jobim, 1972) 
 
 

Diálogos entrelaçados vida-natureza formam o caminho de escolha do tema de pesquisa. 

Portanto, aqui tem muito de mim, da minha vida e de meus caminhos que foram construídos 

ao longo de uma história de buscas e inquietações.  

Neste caminhar a atração pela formação humana tem um papel fortemente situado, pelo 

que posso assegurar uma mútua e permanente relação entre a pesquisadora e o tema 

pesquisado. 

Nos movimentos das “minhas vidas” – de filha, menina, moça, mulher, mãe, amiga, 

parceira, amante-amada, profissional - a velocidade dos ventos e os reflexos dos raios desses 

momentos influenciaram e foram influenciados pelos livros escritos e falados durante minha 

vida acadêmica. Na realidade, “não deve ser essa história de separar os livros da vida em vez 

de fazer com que eles reflitam a vida” (MYLES, 2003, p. 39).  

Num canto da terra, num misto de histórias da vida, se revela se propaga em porquês 

provocativos com fortes quedas e correntezas dialogando constantemente com “[...] a vida que 

vem das fontes da terra. É como se a via do livro estivesse fazendo isso e sendo transformada 

em palavras, palavras escritas através de nossa fala, e depois a fala se transforma em fala 

escrita, mas perde um pouco de energia da vida” (FREIRE, 2003, p. 39).  Nessa trilha 

acadêmica, venho desde quando aluna no ensino médio1, passando pela condição de aluna do 

Curso de Licenciatura em Educação Física, foram dados os primeiros passos de aproximações 
                                                 
1 Já no primeiro ano do ensino médio, participava de excursões e eventos pedagógico-científicos realizados pelo então NEL-
Núcleo de Estudos do Lazer – LOEDEFE-UFPE.    
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à pesquisa junto ao Programa de Iniciação Científica, por onde adentrei o universo da 

formação e da prática pedagógica de professores.  

Esse diálogo de aluna-pesquisadora nos espaços escolares das redes de ensino 

municipal, estadual e federal, foi, pouco a pouco, se configurando em fonte de inquietações e 

buscas acerca da formação e prática pedagógica de professores. A cada página deste livro da 

minha vida, seguiam-se situações e acontecimentos que passavam e voltavam como “as águas 

de março” e, neste movimento, fluía um desenho, organizava idéias e sistematizava 

experiências para ser possível dialogar-ler e conhecer-reconhecer esta mesma realidade.  

Concluído o processo de formação na Graduação em Educação Física, a minha atuação 

como professora-pesquisadora no NIEL – Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer – 

Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco com convênio 

aprovado pelo Ministério do Esporte SNDEL - Rede CEDES-UFPE2 – a convicção em 

aprofundar estudos sobre formação tornava-se cada vez mais consolidada delineando o objeto 

deste estudo. “A questão da formação de Professores, entendida no interior o problema mais 

amplo da formação de educadores, vem sendo objeto, no Brasil, de ampla discussão desde 

1980” (SAVIANI, 2000, p. 115). 

Esta realização acadêmica começa a ser materializada - ainda está sendo - e, sem dúvida 

sempre será uma acabada-(ina)cabada construção do conhecimento, ao escolher para a minha 

formação continuada, em nível de pós-graduação, um caminho para buscar respostas acerca 

de questões da formação de professores.   

Como a confluência das águas do rio e do mar, num misto doce e salgado, o volume das 

experiências como aluna, pesquisadora, professora formaram-se como ondas e cascatas de 

                                                 
2 Inaugurado e aprovado oficialmente em 1996, instalado no Departamento de Educação Física da UFPE, integra o Diretório 
de Grupo de Pesquisa do CNPq desde 2000, tem por finalidade estudar, produzir e socializar conhecimento no campo da 
formação de professores e prática pedagógica na Educação Física, Esporte, Lazer, Corporeidade, Educação, pensa o homem 
e/ou mulher enquanto ser de totalidade com sensibilidades e intencionalidades que o(a) faz presente no mundo e nele 
compartilha. Com foco na formação inicial e continuada, tem intercâmbio com as Redes de Ensino Municipal, Estadual e 
Federal; PCR; Governo do Estado; UNICAMP; SESC; UNESP - Rio Claro; UFRN; UFMG-CELAR; CBCE; Rede CEDES-
SNEL/ME.  
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perguntas inquietantes e motivaram o ingresso no Mestrado em Educação - Núcleo de 

Formação de Professores e Prática Pedagógica no Centro de educação, da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE.   

Tinha inquietações como: o valor conferido à prática docente que explicite uma 

sistemática reflexão do sentido e significado das Diretrizes; a sustentabilidade teórica da 

prática docente que quer promover transformações educativas; as reflexões acerca do contexto 

do processo de formação continuada que incorpore consciência sobre diferentes focos de 

implicações da prática docente, validade. Questões resultantes das vivências diretas com 

situações específicas da prática docente, que influenciaram nesta tomada de decisão.  

Essas e outras rigorosas razões nos permitem considerar que estudar os problemas 

incorporados pelo pensamento crítico à vida cotidiana se constitui sempre num complexo e 

complicado desafio. Esta é a dimensão que atribuímos a este estudo, relacionado a real 

concretude, a qual define como objeto a formação continuada de professores, aqui mais 

especificamente de Professores de Educação Física do 3º e 4º Ciclos do Ensino Fundamental 

da Rede Pública Municipal da Cidade do Recife, Pernambuco. A proposta de formação ganha 

uma formatação diferenciada, estruturada e com seu funcionamento com encontros chamados 

de EPM, RPA e Fóruns Científicos3.  

É um estudo que ganha mais significado neste momento em que no Brasil o processo 

formativo é percebido como uma “dimensão do conhecimento o qual está presente nos 

momentos em que se trabalha sobre a atividade profissional, no conteúdo das práticas, na 

significação e ressignificação dessas práticas” (PAIVA, 2003, p. 64). 

Esse processo indica algo ousado pois possibilita a pesquisadora realizar discussões 

acerca da realidade dos encontros de formação continuada, problemáticas estas,  nascidas no 

seio de uma pesquisa na qual o pensamento e a atuação não podem perder a beleza e, como 

                                                 
3 Encontros Intensivos – Encontro Pedagógico Mensal – Encontros Especiais. Estes encontros que compõem o processo de 
formação continuada da PCR serão mais detalhadamente descritos durante o capítulo destinado ao universo de pesquisa. 
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tal, oferece formas de fazer fluir a circulação de uma contra-ideologia aos ideários baseados 

numa pretensa neutralidade da formação. Algo profundo como o fundo dos oceanos, 

transparente como as águas das piscinas naturais e consistente como as pedreiras e rochas, 

espalhando seus tentáculos por pontos estratégicos do sistema formativo.  

Um estudo em que, ao tratar das “idéias, dos fatos e dos problemas, que afloraram a 

partir dos encontros de formação da PCR, busca tratar com rigor, mas, sempre num estilo 

leve, próximo ao dos dançarinos, um estilo amistoso” (FREIRE, 1986, 13), possa vir a ser um 

referencial crítico, criativo, estimulante de uma formação problematizadora dos interesses 

cicatrizados nas formas institucionais e práticas cotidianas experimentadas e reproduzidas no 

universo de intervenção docente.   

Neste tocante, Giroux (1997, p. 159) tornou-se uma referência através da qual fomos 

estabelecendo diálogos visando à abrangência da teoria no cotidiano. Alerta-nos: 

 
[...] os programas de treinamento de professores que enfatizam somente o 
conhecimento técnico prestam um desserviço tanto à natureza do ensino 
quanto a seus estudantes. Em vez de aprenderem a refletir sobre os princípios 
que estruturam a vida e prática em sala de aula, os futuros professores 
aprendem metodologias que parecem negar a própria necessidade de 
pensamento crítico. O ponto é que os programas de treinamento de 
professores muitas vezes perdem de vista a necessidade de educar os alunos 
para que eles examinem a natureza subjacente dos problemas escolares. Além 
disso, estes programas precisam substituir a linguagem da administração e 
eficiência por uma análise crítica das condições menos óbvias que estruturam 
as práticas ideológicas e materiais do ensino. Em vez de aprenderem a 
levantar questões acerca dos princípios que subjazem os diferentes métodos 
didáticos, técnicos de pesquisa e teorias da educação, os estudantes com 
freqüência preocupam-se em aprender o ‘como fazer’, ‘o que funciona’, ou o 
domínio da melhor maneira de ensinar um ‘dado’ corpo de conhecimento. 

 

De modo aproximado a esse mesmo tipo de preocupação, apesar do evidente caráter 

centralizador e normatizador, a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de 

Educação Básica, em sua base legal de política pública para as séries do ensino fundamental, 

tem como um de seus objetivos a busca da valorização dos profissionais da educação:  
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A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação 
Básica, criada com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos 
professores e dos alunos, é composta por Universidades que se constituem 
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Cada um desses 
Centros mantém uma equipe que coordena a elaboração de programas 
voltados para a formação continuada dos professores de Educação Básica em 
exercício nos Sistemas Estaduais e Municipais de Educação. Na constituição 
da REDE, ficou clara a ênfase atribuída à capacidade de articulação e ao 
estabelecimento de parcerias dos Centros com outras Universidades para o 
cumprimento das propostas conveniadas. Objetivos - Institucionalizar o 
atendimento da demanda de formação continuada; Desenvolver uma 
concepção de sistema em que a autonomia se construa pela colaboração, e a 
flexibilidade encontre seus limites na articulação e na interação; Contribuir 
com a qualificação da ação docente no sentido de garantir uma aprendizagem 
efetiva e uma escola de qualidade para todos; Contribuir com o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional dos docentes; 
Desencadear uma dinâmica de interação entre os saberes pedagógicos 
produzidos pelos Centros, no desenvolvimento da formação docente e pelos 
professores dos sistemas de ensino, em sua prática docente; Subsidiar a 
reflexão permanente sobre a prática docente, com o exercício da crítica do 
sentido e da gênese da cultura, da educação e do conhecimento e subsidiar o 
aprofundamento da articulação dos componentes curriculares; 
Institucionalizar e fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão 
teórica e construção da prática pedagógica. (SEB, 2007, p. 1)4  

 

Na Educação Física pensar neste formato, onde os encontros despertam nos professores 

um pensamento crítico-reflexivo acerca dos problemas enfrentados no cotidiano escolar, 

rompe com formatos antigos que tinha como aspectos principais a má qualidade da formação 

docente e o caos instalado na ação pedagógica. Torna-se bem mais evidente ao observamos 

que, assim como na educação em geral, onde levamos em conta seu sentido amplo e libertador 

dos processo educativo, baseado em princípios de uma prática problematizadora em que seus 

momentos do quefazer são dialogicamente de consciência no e para o mundo.  

É uma educação que, desde a publicação da obra Pedagogia do Oprimido de Paulo 

Freire, torna imperativo ao dizer uma educação se impõe aos que verdadeiramente se 

comprometem com a libertação [...], educação problematizadora, respondendo à essência do 

ser da consciência, que á sua intencionalidade[...] (p.77). Este formato fazia e faz parte do 

mundo de movimento deste componente curricular, que para, Souza Júnior (1999), em 

                                                 
4 Texto Disponível em <http://www.scielo.br> e <http://www.cedes.unicamp. No capítulo centrado nas reflexões sobre 
Formação Continuada, disponibilizaremos outras detalhadas informações sobre Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores de Educação Básica. 
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estudos de Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação - UFPE - A 

Educação Física como componente curricular... ? ...isso é história !  uma reflexão acerca do 

saber e do fazer. Diz o autor que: “Críticas diversas são levantadas diante da organização do 

trabalho pedagógico na escola. Desde os determinantes sóciopolíticos da construção de seu 

projeto político-pedagógico até os elementos operacionais evidenciados no cotidiano das 

aulas dos diferentes componentes curriculares, ou seja, tanto na organização da escola de uma 

forma geral quanto na prática pedagógica desenvolvida no interior das salas de aula. A 

Educação Física como componente curricular, afirma: “A Educação Física sendo 

compreendida como componente curricular desta escola, não foge a esta questão”. No seio de 

uma polêmica discussão entre o saber e o fazer, a Educação Física, sendo considerada como 

mera “atividade”, é relegada a “algo sem importância” no conjunto das disciplinas 

curriculares, restando-lhe o papel de mera executora de tarefas, principalmente no que se 

refere ao tratamento de seus conteúdos de ensino. Este movimento no cenário nacional, nos 

idos dos anos 80, passa por questionamentos, interrogações sendo posto em questão, por não 

mais responder às reais necessidades e interesses do contexto escolar. 

Os encontros de Formação Continuada perdem a hegemonia ao deixar de ser percebido 

como condição necessária, única, exclusiva de validade universal, indistintamente a todo e 

qualquer professor. Esgota-se a legitimidade quando esse paradigma não é mais, de forma 

consensual, aceito. Rompem-se os laços de sustentação de seus pressupostos que o mantêm 

em movimento e garantem sua reprodução. “Entretanto, a solução do problema da formação 

de professores deve estar aliada à adoção de outros mecanismos (organização sindical, 

intercâmbios com universidades, atualização constante) que possibilitem ao professor resistir 

às rotinas e às práticas tradicionais vigentes no cotidiano escolar.” (BORGES, 1997, p. 146). 

Deste modo, o presente estudo chama a comunidade científica para refletir sobre um 

tema que procura evidenciar encontros, numa perspectiva de formação continuada 
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sistemática, que proponha reflexão ao coletivo de professores, com profundidade, com 

práticas socialmente construídas no interior do contexto escolar e em diferentes espaços 

educativos, em especial, o professor de Educação Física do ensino fundamental.  Tudo isso 

delineia um cenário educacional com exigências para cujo atendimento os educadores, por 

vezes, não foram, nem estão sendo preparados e que diante das novas demandas, é 

imprescindível rever o sentido e significado da relevância, repercussões da formação 

continuada para esses professores e essas professoras.  

 
O processo de formação profissional de Educação Física não termina na 
universidade. Uma profissão deve não apenas colocar em práticas, de forma 
socialmente útil, os conhecimentos existentes, mas ser capaz de absorver 
novos conhecimentos, na medida em que se tornam disponíveis na disciplina 
acadêmica, modificando e aperfeiçoando sua prática. (BETTI, 1992, p. 241) 

 

Busca-se, assim, construir, em sintonia com a realidade social-educativa, interlocuções 

com teóricos que possam fornecer subsídios para aprofundarmos os conhecimentos a respeito 

do processo de formação de educadores. O que se pretende é colaborar para fortalecer e 

aprimorar a capacidade do educador no sentido de assumir seu papel educativo de saber lidar 

com a diversidade existente, incentivando-o por estudos e pesquisas que enriqueçam a 

formação profissional e humana, numa interlocução em que a formação de professores de 

Educação Física seja refletida entre estudiosos tomando como eixo gerador que “estar em 

formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e 

os projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade que é também uma identidade 

profissional (NÓVOA, 1992a, p. 25) 

 
A literatura sobre formação de professores de Educação Física pontua 
também a necessidade de transformação no que diz respeito à produção e à 
transmissão de conhecimentos. Revendo os vínculos entre teoria e prática, 
propondo rupturas quanto à fragmentação do conhecimento em áreas 
disciplinares, e reconhecendo a importância de uma sólida formação teórica, 
espera-se dar ao professor subsídios para a problematização de sua prática 
pedagógica e para a intervenção na prática social cotidiana (BORGES, 1997, 
p. 146). 
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Estudiosos(as) do Nordeste do Brasil, a exemplo de  Guimarães (2006) e Lucena (2003), 

que em estudos de pesquisa, enfatizam o esforço teórico do(a) professor(a) em reconhecer na 

Educação Física uma área empreendedora frente aos desafios da práxis. Nos resultados, esses 

estudos geram elementos para contribuir com a necessária reflexão crítica e urgente ruptura 

com uma formação alicerçada em pressupostos tradicionais5, que concebem o(a) professor(a) 

sem levar em conta sua possível construção que qualifique a prática em seu cotidiano.  

Pensar em um(a) professor(a) comprometido(a) com a educação sustentada por 

paradigma favorável ao florescimento do pensamento complexo, que “...tenta religar o que o 

pensamento disciplinar e compartimentado disjuntou e parcelarizou. Ele religa não apenas 

domínios separados do conhecimento, como também – dialogicamente – conceitos 

antagônicos como ordem e desordem, certeza e incerteza, a lógica e a transgressão da 

lógica.”. Morin (1997, p. 11), sendo alimentada por teorias críticas, reflexivas, que se 

constituam como fortalecimento à educação que vive.   

Estes estudos, do Nordeste do Brasil, apontam pressupostos de uma formação que 

ofereça elementos para uma percepção mais clara e mais eficiente da realidade, abertura às 

experiências relacionadas à integração, totalidade e unidade da prática docente. Um processo 

de formação, seja inicial ou continuada, com vistas à elaboração, desenvolvimento e avaliação 

de uma práxis social enquanto parte integrante da dinâmica e das formas organizativas 

sociais, para explorá-la em suas condições manifestadas no interior do ato educativo.  

 
A despeito das propostas diversificadas quanto a organização, métodos, 
conteúdos e práticas para a formação do professor, julgamos poder afirmar 
que certas posições, em relação a este processo, têm se tornado consensuais. 
Uma delas é a de que a partir da formação inicial que proporciona uma base 
prévia ao exercício da atividade docente, a formação pessoal e profissional do 
professor prossegue ao longo de sua carreira. Esta formação continuada 
colocou em destaque a preparação do professor no exercício da sua prática 
como ator que reflete sobre as ações que realiza em seu cotidiano. (PAIVA, 
2003, p. 47) 

 
                                                 
5 O termo tradicional aqui tem o sentido de obsoleto, superado, que exalta o técnico em detrimento do político, social e 
pedagógico. 
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Por estes motivos, afirmações, reflexões, indicativos teóricos e também conhecendo a 

história do processo dos cursos de formação continuada na Educação e na Educação Física, 

dialogamos com Silva (2005); Falsarella (2004); Silva (2004); França (2003); Mattos & Neira 

(2003); Lucena (2003); Silva (2002); Brzezinski (2001); Betti (1998); Borges (1997); Giroux 

(1997); Ramalho (1997); Ribeiro (1997); Souza & Vago (1997); Silva & Santiago (1997); 

Taffarel (1997); Freitas (1995); Nóvoa (1991); Freire (1986) numa perspectiva 

interdisciplinar de pesquisa.  

Assim, somos levadas a pensar que avançamos no conhecimento sobre questões 

concretas colocadas sobre a formação continuada e, que ainda, se fazem imprescindíveis 

estudos com estas abordagens pensando na formação do professor examinando e captando 

suas concepções e implicações. As políticas e práticas de formação profissional continuada 

dirigidas aos professores que atuam nas séries iniciais do primeiro grau, em estudo realizado 

por Silva (1997, p. 648) 6, afirma que: 

 
O aprimoramento da formação docente favorece a produção do conhecimento 
e a possibilidade de transformação e melhoria das práticas pedagógicas e de 
ensino. Assim, a capacitação é uma das exigências do processo de 
profissionalização e se estabelece como compromisso pessoal e institucional 
básico no decorrer da inserção profissional. Nesse estudo, a capacitação está 
sendo compreendida como formação continuada e desenvolvimento 
profissional indispensáveis à profissionalização. 

 

O que nos parece indiscutível é que para pensar a formação continuada impõe uma 

reflexão pedagógico-filosófica com as referências apresentadas por Saviani (1986, p. 24): 

radical, em que o problema seja enfocado em sua radicalidade, no sentido de ir à raiz do 

pensamento teórico-prático; rigorosa, em que o problema é percebido e analisado com 

rigorosidade e contextualidade; de conjunto, em que o mesmo problema é refletido, analisado 

e interpretado em sua totalidade contextual e processual. 

Neste sentido, a qualidade de um projeto de formação do profissional em Educação 

Física, em qualquer região do Brasil, nasce e se desenvolve com total inserção no real 

concreto7, enquanto necessidade de ressignificação posta por uma realidade cuja 

dinamicidade coloca em confronto a atual formação, ao mesmo tempo em que exige o 

repensar dessa formação pautada num aprendizado permeado pela pesquisa, pelo ensino e 

pela extensão. Deste ponto de inserção, o desenho do objeto se delineou como sendo a 

                                                 
6 Considerei importante destacar, aqui, este estudo, pois, já em 1997 num estudo PIBIC, trazia reflexões acerca da formação 
continuada numa perspectiva de valorização desse processo enquanto possibilidade de transformação da prática docente. 
7 KOSIK, Karel. Dialética do concreto, 1976. 
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formação continuada do professor de Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º 

Ciclos. 

A perspectiva crítica que sustenta todas as perguntas na abordagem desse objeto de 

estudo, cujas respostas exigem que se tomem como ponto de partida os problemas reais, 

concretos, hoje enfrentados pelo conjunto de atores sociais da educação, levanta questões 

relevantes e pertinentes que foram formuladas como parte de uma luta mais ampla pela 

libertação humana, aquelas que devem ser indagadas da própria história da humanidade:  

 conforme o entendimento dos professores que participam ou participaram do 

Projeto da Prefeitura da Cidade do Recife, em parceria com a UFPE, o que 

representa a formação continuada para ser professor? 

 quais as contribuições que a formação continuada tem propiciado a práxis 

pedagógica? 

 que tipo de contribuição a Educação e a Educação Física, como áreas de 

sustentação do Projeto da Prefeitura da Cidade do Recife, têm a dar para a 

formação continuada de professores de Educação Física do ensino 

fundamental, no sentido de provocá-los como integrantes de um projeto para 

transformar nossa sociedade? 

Estas mesmas questões resultaram em concepções, reflexões, preocupações e 

interlocuções expostas neste estudo acerca da formação de professores, as quais ofereceram 

idéias, reflexões e questionamentos estimulantes para os desafios deste esforço teórico em 

debater sobre a formação continuada, no caso específico, dos professores de Educação Física 

do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos da Prefeitura da Cidade do Recife em parceria com a 

UFPE.  

O fortalecimento desta intenção ancorada pelo interesse em socializar possíveis 

resultados de estudos e pesquisas foi a dimensão desencadeadora do trabalho em que o 

processo de formação foi a motivação principal da formulação do problema de pesquisa: que 

concepções são asseguradas pelos professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 

3º e 4º Ciclos acerca do processo de formação continuada a partir da parceria da Prefeitura da 

Cidade do Recife com a UFPE?  
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Como nascente na vida, como ondas que vão e vêm, que foram e que virão, banhando as 

margens com espumas que se reconstroem a cada momento, a minha experiência nascente na 

vida acadêmica e profissional, somou-se aos estudos e investigações gerados no âmago de 

discussões realizadas nos Programa de Pós-Graduação em Educação na UFPE e que 

focalizaram as complexidades dos processos de formação do professor em relação às 

especificidades da formação continuada. Assim, foi possível formular como objetivo de 

pesquisa: compreender qual o rebatimento na pratica docente da formação continuada dos 

professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos oferecida pela Rede 

Municipal do Recife-PE, em parceria com a UFPE. 

Para tanto, os objetivos específicos foram definidos como: 

• Identificar nos documentos oficiais da Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer-PCR qual a concepção de Formação Continuada para professores de 

Educação Física enquanto componente curricular do ensino fundamental; 

• Identificar na fala dos professores a concepção de formação continuada dos 

Professores de Educação Física; 

•  Analisar como os professores percebem o processo de Formação Continuada 

da PCR em parceria com a UFPE na prática docente deles. 

 

As conquistas e realizações vividas e concretizadas ao longo do processo de construção 

e produção do conhecimento é algo exuberante, mágico e transborda de dúvidas, expectativas, 

convicções, renovações e, em especial, preocupações, cuidados e respeito com os leitores do 

trabalho, sejam eles ou elas, leitor-avaliadores ou leitor-expectadores. “É próprio do homem 

criar, conceber mentalmente suas realizações antes de concretizá-las. Neste processo apropria-

se do que foi produzido e objetiva-se em novas realizações (FREITAS, 1995, p. 13). 

Assim, considerando que esta criação coletiva possibilite indicadores críticos para 

repensar a formação de professores e, quando necessário e possível, transformá-la, este estudo 

está organizado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo “Educação - Educação Física: Dialogicidade em Amplas Dimensões 

sobre Formação do Professor Reflexivo”, apresenta o marco de referência teórica norteador da 

pesquisa que envolve o debate da formação do professor em Educação e na Educação Física 

numa dimensão do professor reflexivo. 
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O segundo capítulo parte da dialogicidade entre e por a Educação e da Educação Física 

tomando os redemoinhos das nascentes e afluentes teóricos críticos das concepções de 

formação continuada com a determinada intenção de pesquisadora em contribuir com a 

consolidação de uma epistemologia da formação continuada para os professores de Educação 

Física. 

O terceiro capítulo “Abordagem Metodológica: Águas Contínuas que Banham o 

Caminho da Descoberta Investigativa” reúne todos os possíveis elementos que constituem a 

abordagem metodológica do percurso investigativo e, concentram com uma postura teórica 

crítica, esforços para explicitar e argumentar as decisões e os procedimentos tomados para a 

realização da pesquisa.  

Nele demarcamos caminhos, caminhadas, buscas, atitudes, e abrimos possibilidades 

para socializar como penetrarmos na realidade e chegarmos ao objetivo esperado. Este, sem 

dúvida, é um capítulo especial. Não o mais importante, mas especial.  É neste capítulo que se 

encontram o sentido e significado da escolha do universo pesquisado ao mesmo tempo em 

que explicitamos o reconhecer como um espaço social em contínua e permanente construção. 

Especial porque nele apresentamos à comunidade acadêmico-científica os atores da pesquisa. 

Aqueles que em cena, são fontes e nascentes, como “olho d’água”, no passo-a-passo dos 

procedimentos adotados para o delineamento da pesquisa considerando o enraizamento na 

dimensão estratégica de ler a realidade. 

O quarto capítulo dá lugar às reflexões e desafios resultantes das narrativas como dados 

às análises como achados. Apresentamos o coletado e como interpretamos a narrativa dos 

atores sobre as concepções do processo de formação continuada dos professores de Educação 

Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos da Prefeitura da Cidade do Recife em parceria 

com a UFPE. 

Concluindo, mas continuando na certeza da inconclusão do ser e do inacabamento do 

conhecimento, são tecidas as considerações finais de uma investigação de riqueza 

incalculável, tanto para a pesquisadora que amou cada momento desse processo num misto de 

um sofrer-alegre, ou de uma alegria-sofrida, quanto para a Educação e Educação Física que a 

partir deste estudo têm mais tantos outros motivos e provocações para o debate acadêmico.  

É sim uma produção que [...] perde o significado se não for compreendida - como são 

todas as práticas – como estando sujeita a limitações (FREIRE, 1997, p.03). Daí sua riqueza, 

relevância e contribuições de um verdadeiro, aventureiro, criador e brilhante desafio. Em um 

processo de formação continuada, como no mar, cada gota conta. 
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Capítulo 1 

EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO FÍSICA: DIALOGICIDADE EM 
AMPLAS DIMENSÕES SOBRE FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

REFLEXIVO. 
         

 

 
IMAGEM 3: Gravura Mar e pessoas.  

 

 

 enho dito, desde faz muito tempo, que a educação não é a alavanca para a 
transformação da sociedade porque poderia ser. O fato, porém, de não ser, porque 
poderia ser, não diminui a sua importância no processo. (FREIRE, 2005, p. 53). 

T 
Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários. 
Mas, a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é um que fazer, isto é, 
quando também não se dicotomiza da reflexão. (ibid, 1983, p. 42). 

[...] a melhor maneira que nós temos de pensar mais ou menos certo é pensar a 
prática e saber que esta prática não é individual, mas que é social. [...] este 
momento individual da minha prática não basta para explicar a minha prática. 
Ele não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. (ibid, 1986, p. 92). 

[...] você toca numa coisa fantástica que é exatamente o corpo humano. Toca numa 
coisa de que as práticas pedagógicas estão, de modo geral, distantes. Que é a assunção 
consciente do corpo humano, enquanto corpo consciente. (ibid, 1986, p. 46). 
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Pergunto aos rios que levam 
tanto sonho à flor das águas 
e os rios não me sossegam 
levam sonhos deixam mágoas. 

Vi minha pátria na margem 
dos rios que vão pró mar 
como quem ama a viagem 
mas tem sempre de ficar. 
      (Manuel Alegre, 2005) 

 

A boniteza, o quefazer, a dialogicidade, a conscientização e o inacabamento do legado 

(ALEGRE, disponível em: http://www.manvelalegre.com) do educador do mundo, Paulo 

Freire, com os seus numerosos trânsitos por várias áreas do conhecimento e da prática com 

diferentes estudiosos8, foram inspiração suficiente para iniciar este capítulo com diferentes 

citações existentes em diferentes obras freirianas. Obras que, em seu conjunto, expressam o 

significado da interdisciplinaridade na produção do conhecimento. Dialogando com Gadotti 

(1986, p. 45) afirmo que “este fato tem, antes de qualquer coisa, um significado político. 

Representa um momento histórico importante das forças democráticas deste país, sufocadas 

durante longo tempo pelo aparelho repressivo do regime militar”.  A interdisciplinaridade não 

é tema, objeto e nem categoria central deste estudo. Mas, fornece necessariamente todos os 

elementos teórico-práticos para refletirmos e expressarmos a relevância desse conceito para 

análises da prática docente concreta apoiada na esteira da Educação e da Educação Física.  

 
A idéia de reunir professores e pesquisadores de diferentes áreas para tratar de 
Educação Física e Ciências Humanas propõe, entre outros desafios, mostrar 
que o diálogo pode ser saudável e rico. Trocar conhecimento, informações e 
experiências, com finalidades de analisar, avaliar e propor recombinações 
construtivas pode ser o início de uma aproximação que, embora já exista, não 
tem sido valorizada (CARVALHO & RÚBIO, 2001, p. 7). 
 

Com isso, reafirmamos as proximidades e mutualidade epistêmica, metodológica dessas 

da Educação e da Educação Física, cenário teórico de nossas reflexões sobre a formação do 

professor. E, não de qualquer professor. Mas, do professor reflexivo. 

                                                 
8 Gadotti (1986); Guimarães (1987); Faundez (12985); Nogueira & Mazza (1986); Betto (1986); Shor (2003); Horton (2003); 
Gadotti & Guimarães (1986); Macedo (2002), dentre outros.  

http://www.manvelalegre.com/
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Pensar a formação de professores levando em conta a teoria-prática do pensar freiriano 

reflete nossa intenção de pensar certo e sem medo dos limites que nossas reflexões possam 

trazer sobre este legado. Mas, com certeza, teremos diferentes trilhas para mergulhar no 

universo do conhecimento dialogando com estudiosos da teoria crítica da Educação e da 

Educação Física, com o aval freiriano. 

Não resta a menor dúvida que esta é uma grande ousadia. Contudo, como escreve Freire 

(1986, p. 100): 

[...] ai daqueles e daquelas, entre nós, que pararem com a sua capacidade de 
sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e 
daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo 
profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, ai daqueles que 
em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelem a um passado de 
exploração e de rotina. 

 

A pesquisa educacional, tal como vem sendo realizada, se reveste de algumas 

características a partir de uma vasta diversidade de questões. Nesta, a ação pedagógica através 

da interdisciplinaridade aponta-se para a construção de uma, participativa e decisiva, 

formação do sujeito social. O professor, sujeito da ação pedagógica, tem sua formação como 

objeto fundamental de estudos de caráter interdisciplinar, levando em conta a vivência de uma 

realidade que se inscreve nas experiências cotidianas da vida de ser professor. 

Na realidade, este campo de pesquisa de modo muito diversificado vem dialogando com 

questões acerca de problemas colocados pela legislação, currículo, métodos e técnicas de 

ensino, formação de docentes, relações professor-aluno, dentre outros. Souza (2007, p. 77) 

nos ajuda nesta argumentação quando, em seu memorial sobre “O Debate no Brasil sobre a 

Formação de Professor”, escreve: 

O debate atual sobre a formação de professores no Brasil tem sido 
desenvolvido desde 1979. Hoje há uma produção científica acumulada sobre o 
assunto que caracteriza certo consenso do ponto de vista epistemológico e 
teórico, situando-se o problema no nível das relações de poder, dificultando 
uma solução técnica e jurídica para essa questão fundamental da educação 
social e da educação escolar brasileira. 
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Apesar da crítica em torno da relação de poder que se estabelece no contexto da 

formação de professores, o autor deixa evidente um acúmulo de conhecimento científico que 

possibilita proximidades teóricas no tocante a visão de conjunto na transformação com que se 

defronta em determinados segmentos do sistema. 

Neste cenário, as trilhas da formação profissional na Educação e na Educação Física, 

com a expansão e aprofundamento do seu corpo epistemológico, têm em seu grau de 

incorporação social e sua institucionalização uma vasta fonte de assuntos de contínuo debate.   

As reflexões sobre a temática inserem-se no contexto mais abrangente, remetem-nos 

para um olhar sobre a realidade nacional. O Ministério da Educação e Cultura - MEC tem 

expressado em documentos reguladores o interesse por parcerias no tocante a materialização 

de programas de formação de professores.  

Apesar de não deixar explícito, de forma clara, como o governo vai prover todas as 

condições necessárias em termos materiais e humanos requeridas para a implementação dos 

mesmos. Em documento oficial publicado pela Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica, destaca-se que: 

 
A atual política parte dos seguintes princípios: a formação do educador deve 
ser permanente e não apenas pontual; formação continuada não é correção de 
um curso por ventura precário, mas necessária reflexão permanente do 
professor9; a formação deve articular a prática docente com a formação 
inicial e a produção acadêmica desenvolvida na universidade; a formação 
deve ser realizada também no cotidiano da escola em horários específicos 
para isso, e contar pontos na carreira dos professores (MEC, 2005, p. 1). 

   
Uma leitura desses textos oficiais identifica a importância dada à parceria na definição e 

implementação de políticas de formação continuada dos profissionais do ensino (MEC/CNE, 

2002a e 2002b; MEC, 2003). É recomendada como uma prática necessária no movimento de 

inovação do processo de formação dos professores como profissionais do ensino.  Aqui, no 

Brasil, em geral, as formações de professores são oferecidas e ministradas em geral, em 

                                                 
9 Grifo nosso. 
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órgãos de prestação de serviços como SESC, SESI, SENAC, Programas de Formação 

Continuada, Cursos de Extensão e, há aproximadamente 30 anos, Cursos de Especialização, 

por profissionais de Educação Física e da Educação. Entretanto, existe também uma ampla 

participação de docentes de diversas áreas como, por exemplo, da educação, sociologia, 

economia, arquitetura, dentre outras. Tais iniciativas, vinculadas às Faculdades, 

Departamentos e Profissionais, são voltadas predominantemente à formação de professores, 

com maior freqüência, do ensino infantil, médio, fundamental. 

Esta parte da história da humanidade pode ser identificada, sem sombra de dúvida, como 

processo de valorização que caracteriza um esforço na direção da formação do professor. 

Mesmo com este esforço político, fica sempre uma pergunta: qual o significado dessa 

formação para o professor em sua condição de ser humano ou de ser mais humano. Em assim 

sendo, dialogamos com Charlot (2005, p. 76) para melhor entendimento dessa formação do 

professor numa dimensão humana e crítica.  

Segundo o autor, 

 
Se há universais, eles devem enraizar-se em um fenômeno em si universal, e, 
já que se trata de educação, esse fenômeno deve estar relacionado com a 
condição humana. Partirei, portanto, do fato antropológico primeiro: nascer é 
entrar, inacabado, em um mundo{...}A humanidade (ou a ‘humanitude’), isto 
é, o que constitui o ser humano no que ele tem de específico, não é uma 
natureza que cada indivíduo ao longo de sua história. Como escreve Luien 
Sàve, ao comentar a VI tese de Marx sobre Feuerbach, ‘A humanidade (no 
sentido de o ser homem’), por oposição à animalidade (‘o ser animal’) não é 
um dado presente por natureza em cada indivíduo isolado, é o mundo social 
humano, e cada indivíduo natural se torna humano humanizado-se pelo 
processo de vida real no meio das relações sociais” (SEVE, 1968). A 
educação é o processo pelo qual o pequeno animal que é gerado por homens 
se torna ele mesmo humano, apropriando-se de uma parte do patrimônio 
humano. Isso quer dizer que o “filhote” do homem é educável, que nasce 
aberto aos “possíveis” (tudo que ele pode vir a ser), que nasce disponível; a 
educabilidade é um postulado de qualquer situação de educação. Isso quer 
dizer também que cada um se educa por um movimento interno, o que só 
pode ser feito porque ele encontra um mundo humano já aí, que o educa. Essa 
dialética da interioridade e da exterioridade é um universal: quaisquer que 
sejam as sociedades e as épocas, não há educação senão por e nessa dialética.  
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A riqueza reflexiva da afirmação do autor nos remete ao entendimento de que a 

educação supõe relações com e para o outro. “Daí que seja próprio do homem estar em 

constantes relações com o mundo. Relações em que a subjetividade, que toma corpo na 

objetividade, constitui, com esta, uma unidade dialética, onde se gere um conhecer solidário 

com o agir vice-versa (FREIRE, 2005, p. 74). 

O humanismo científico exige, exatamente, nas relações de formação das áreas 

Educação - Educação Física, trilhar pelas dimensões da formação do professor reflexivo para 

o devido enfrentamento dos conflitos e contradições10 existentes na vida social de hoje. A 

cada momento somos incessantemente confrontados com questões de se e como é possível 

criar uma ordem social que permita uma melhor harmonização entre as necessidades e 

inclinações pessoais dos indivíduos de um lado, e, de outro, as exigências feitas a cada 

indivíduo pela manutenção e eficiência de sua intervenção profissional. Não apenas para 

alguns segmentos sociais, mas se a totalidade da população tivesse a oportunidade de alcançar 

harmonia entre estas necessidades pessoais e profissionais. 

Segundo as idéias colocadas por Freire (1994), estas duas coisas, só são possíveis juntas 

quando o homem-professor relacionarem-se com a realidade como sujeitos históricos, e não 

apenas para ‘des-velá-la’ para reconhecê-la criticamente, mas, sobretudo, recriar este 

conhecimento da realidade.  

Não qualquer conhecimento, mas, sim, um conhecimento sistematizado e vivido de 

maneira reflexiva, experimentando-o como mediador de um projeto socialmente 

revolucionário, com a clareza de que: 

 
O projeto revolucionário conduz a uma luta contra as estruturas opressoras e 
desumanizantes. Na medida em que este projeto procura afirmar os homens 
concretos para que se libertem, toda concessão irrefletida aos métodos do 

                                                 
10 Consideramos importante aqui explicitar os termos conflito e contradição. A referência tem base na dialética da unidade e 
luta dos contrários – princípio da contradição. Nesta leitura, Gadotti (1986, p. 26) nos ajuda a explicar que a “transformação 
das coisas só é possível porque no seu próprio interior coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e à 
oposição. É o que se chama de contradição, que é universal, inerente a todas as coisas materiais e espirituais. A contradição 
é a essência ou a lei fundamental da dialética”.  
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opressor representa uma ameaça e um perigo para o mesmo projeto 
revolucionário. Os revolucionários devem exigir de si uma coerência muito 
forte (FREIRE, 1980, p. 89-90). 
 

Este mar revolucionário nos estimula a sonhar e lutar para a ultrapassagem destes 

obstáculos que nos oprime, apesar dos fortes limites impostos por uma sociedade 

individualista e autoritária, na direção de uma sociedade participativa e solidária, como 

preconizam os pilares dos teóricos crítico-reflexivos, como por exemplo, Freire (1980). O que 

significa desencadear processo de apropriação e elo com a natureza como expressão de uma 

práxis social.  Práxis entendida por Vázquez (1977, p. 247) como práxis humana, total, que se 

traduz na produção ou autocriação do próprio homem, a práxis criadora é determinante. 

 
Portanto, esta postura exige uma formação de professores de Educação Física 
que seja educação e não tenha o caráter instrumental de ser meio da ou meio 
de Educação. Uma formação que seja uma ação política, que detenha as 
características da participação, isto é, dialógica, democrática e auto-
gestionária; uma formação na Educação Física socialmente produtiva, isto é, 
que se dê na práxis (ação-reflexão), no trabalho e na criatividade; uma 
formação libertadora. O que vai importar neste processo é a intencionalidade 
dos professores ao viver uma prática para a liberdade (COSTA,1988, p. 210). 
 

O que caracteriza a efervescência para estas mudanças é o prenúncio de um novo estilo 

de formação, que anuncie-se também por uma transmutação de valores e, portanto, uma outra 

relação social e política de formação, visto que a mudança de estilo implica uma outra forma 

de compreender e agir atentos a essa emocionalidade que se manifesta nas múltiplas 

dimensões do ser. 

A partir desse pensar complexo, a Educação e a Educação Física, em diálogos 

epistemológicos, metodológicos e aplicativos da formação de um professor reflexivo, 

assumem pressupostos que possam objetivar a construção de um conhecimento como 

resultado de discussões corajosas de sua própria problemática. Um conhecimento reflexivo 

que advirta o professor dos perigos de nosso tempo e, sobretudo, reoriente a dimensão política 

e pedagógica da educação sem prejuízo do compromisso educacional. Ao mesmo tempo, uma 
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reflexão que concentre esforços em experiências efetivas com o objetivo de formar 

professores/pesquisadores de alto nível no campo educacional, capazes de analisar, interpretar 

e intervir a/na realidade sócioeducacional, cultural, tanto nas escolas de educação básica como 

de educação superior, bem como em outras instituições e instâncias educativas com o rigor 

proveniente de uma sólida formação teórico-metodológica e do conhecimento das técnicas 

requeridas pela pesquisa educacional e a práxis pedagógica em quaisquer âmbitos e 

modalidades. 

Nesse enfoque, a formação continuada de professores torna-se objeto da busca coletiva 

de novas alternativas organizacionais e institucionais, nas quais esses profissionais são 

qualificados. A base desse movimento se assenta na formação docente em pressupostos que 

consideram a atividade reflexiva do professor sobre sua formação e prática, como condições 

fundamentais do processo de socialização docente, enfim, da construção da identidade 

profissional. 

A formação contínua é um ato político-educativo capaz de provocar, promover, e 

emancipar, contribuindo para um desenvolvimento profissional docente autônomo. Com estes 

pressupostos, podemos considerar como finalidade desse processo educativo, contribuir para 

com a valorização e qualificação dos professores de modo que estes assumam com 

inteligência crítica o seu papel de sujeitos de transformação social.  

 
A formação e a atuação docente são tomadas como a configuração de uma via 
de mão dupla, que se efetiva a partir de valores e interesses que, por serem 
valores e interesses de classes, foram estudados numa relação de 
determinados/determinantes, assentados na realidade político-social onde se 
desenvolve a educação (SANTIAGO, 1990, p, 30) 

 

Segundo a reflexão da autora, é um processo de formação que reconhece o 

conhecimento que envolva atualização de conteúdos e renovação de sistemáticas de trabalho 

docente diante da educação e do mundo. Conhecimento que provoque no professor refletir a 
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sua própria prática, na expectativa de que possam analisar e interpretar sua ação pedagógica, 

tornando a reflexão uma constante de desenvolvimento de pensamento e de ação.  

Neste sentido, dialogando com Silva & Araújo (2007, p. 3), que afirmam, ao estudar a 

formação inicial, a necessidade de fornecer:  

 
[...] as bases dos conhecimentos necessários à profissionalização dos 
indivíduos, fornecendo-lhe as condições para atuação e, ao mesmo tempo, 
despertando a idéia, a consciência, o desejo e as condições de sua 
continuidade. Para tanto, deve-se considerar os aspectos referentes à relação 
teoria e prática na perspectiva de formação do professor reflexivo, adotando a 
formação como processo de maturação conceitual onde se encontra a 
possibilidade da formação de professores realizar o movimento da prática 
imbricada com a teoria e desta última contemplar o status contido na prática, 
numa perspectiva de ruptura com a lógica da racionalidade técnica e 
meramente instrumental, ou na ruptura da supremacia dos conhecimentos 
teóricos sobre a formação. 
 

Nesta dinâmica formativa, o conhecimento necessário para o pleno exercício da 

profissão possibilita aos profissionais atender às necessidades diversificadas e complexas 

colocadas, para ir além do mercado de trabalho, que sim possibilite o professor adentrar no 

mundo do trabalho, onde o indivíduo realiza-se plenamente em toda sua complexidade. 

Porém, o próprio trabalho pode sanar muitas dessas necessidades. “Engajar-se em mais 

experiências concretas com esse procedimento, com certeza aprofundará e aumentará o 

entendimento dos professores de maneiras diversas, que não podem ser previstas logo no 

começo” (MARTINS, 2004, p. 36).  

Outro desafio presente é tomar como eixo as necessidades de formação dos professores, 

por eles expressas e detectadas em sucessivas avaliações de um elevado número de ações de 

formação de diversa índole: cursos, seminários, colóquios, debates, encontros. A idéia de 

professor reflexivo deve estar atrelada à idéia de escola reflexiva que sintoniza as condições 

de tempo e lugar para criar os espaços facilitadores de reflexões coletivas sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por seus membros (SOARES & ARAÚJO, 2006, p. 9).  
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À educação dos professores com base na transformação numa perspectivas reflexiva 

cabe, portanto, estar centrada nas manifestações científicas relacionadas e articuladas ao ato 

político-educacional. A ela cabe a responsabilidade de promover ao professor elementos para 

a conscientização de que sua práxis social “é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel 

de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com o 

material que a vida lhes oferece...” (FREIRE, 1980 p. 26). 

Neste processo a formação é uma condição dialética para a compreensão e a 

operacionalização das articulações entre a teoria e a prática educativa, em que situações 

pedagógicas expressam a atuação cotidiana a partir da ampliação dos níveis de informações e 

conhecimentos para alcançar novas aprendizagens, qualificando seu repertório. 

Ver como, no entanto, não é suficiente. Quando um profissional vê uma 
situação nova como um elemento de seu repertório, ele tem uma maneira nova 
de ver e uma nova possibilidade de agir, mas a adequação e a utilidade dessa 
nova visão ainda deverá ser descoberta na ação. A reflexão-na-ação envolve, 
necessariamente, experimento (SCHÖN, 2000, p. 63). 
 

Para compreendermos uma prática crítica reflexiva torna-se condição indispensável 

reconhecer a pertinência do acúmulo de experiências do professor, que está inserido num 

processo contínuo e permanente de formação, para assim levar a uma prática de expressão da 

vida, do direito à alegria de viver e à felicidade.  

É difícil demarcar onde deveria começar e onde deveria terminar a intervenção do 

professor, enquanto ação mobilizadora, com situações que remetem o ser humano, professor e 

também aluno, à esfera da natureza e da proteção da vida. Só assim, a Educação e a Educação 

Física navegam, com múltiplos significados, nas profundezas das águas do mar da vida numa 

dialogicidade em amplas dimensões sobre formação do professor reflexivo. A mutiplicidade 

desse significado, em Cunha (1998, p. 78), nos ajudou a compreender melhor a relação 

professor – aluno para analisar e explicitar as reflexões, construídas durante a elaboração 

deste estudo, ao expressar que: 
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A partir daí, algumas categorias foram estabelecidas no sentido de tentar 
analisar, então, como os professores estão reconstruindo sua prática em 
categorias na perspectiva da produção do conhecimento. Estas categorias, 
organizadas a partir das informações coletadas na investigação, foram 
caracterizadas como: relação professor-aluno; relação teoria prática; relação 
ensino-pesquisa; organização do trabalho em sala de aula; concepção de 
conhecimento; formas de avaliação; inserção do plano político-social mais 
amplo; interdisciplinaridade.  

 

Revestido pelos movimentos das expressões, das disposições de espaço e tempo, este 

capítulo apresenta, como contribuição dos estudos acumulados ao longo do processo de 

pesquisa, três pressupostos exigidos pela dinâmica formativa crítica e contínua dos 

professores de Educação Física que trabalham no 3º e 4º ciclo do ensino fundamental, são 

eles:  

1. O significado transitório da experiência. 

2. A descoberta de novos significados da práxis. 

3. A continuidade e descontinuidade dialógica libertadora. 

 

O significado transitório da experiência valoriza, na Educação Física, como prática 

social, as mais diferentes experiências de seus professores, assumindo uma postura 

pedagógica. Prática esta, que assegure um trabalho em conjunto para efetivar sua prática 

educativa transformada por experiências acumuladas profissional e culturalmente, resultantes 

da mobilização dos saberes experienciais (TARDIF, 2002) e saberes da experiência cultural 

(FRANÇA, 2003).  

Organizar as experiências representa domínio dos elementos do processo interpretativo 

considerando as exigências do atual contexto sóciopolítico-educacional, em proporções locais 

e proporções interplanetárias. Tais proporções não se distanciam por demais uma da outra e 

da realidade educacional, pois levam em conta que é preciso aprender a enfrentar a incerteza, 

numa dimensão conjunta da educação do passado-presente; do presente-presente e do 

presente-futuro, visando um fórum permanente de discussão rumo ao (re)encatamento de uma 
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educação “para valer”. Esta experiência significativa está ligada ao pensamento crítico de 

Paulo Freire em sua teoria sobre a práxis formadora de professores, o que “implica direcionar 

o olhar para as suas atividades profissionais relacionadas às suas experiências existenciais, 

seus conhecimentos, sua sensibilidade, seus desejos, sua visão de mundo” (FREIRE, 1993, p. 

17). 

 
O pensamento crítico... é aqui entendido como a capacidade de tornar 
problemático o que havia até então sido tratado como dado; trazer à reflexão o 
que anteriormente só havia sido usado... examinar criticamente a vida que 
levamos. Esta visão da racionalidade situa a mesma na capacidade de pensar 
sobre o nosso pensamento. Em termos pedagógicos, isto significa que os 
fatos, questões e eventos em quaisquer estudos sociais deveriam ser 
problematicamente apresentados aos estudantes. O conhecimento neste caso 
exige busca, invenção e reinvenção constante. Como argumenta Paulo Freire, 
o conhecimento não é o fim do pensamento, e sim o laço mediador entre 
estudantes e professores. Este último ponto sugere não apenas uma 
abordagem muito diferente dos relacionamentos sociais em sala de aula 
quando comparados com aqueles que têm tradicionalmente predominado, mas 
também que uma boa porção de tempo deveria ser usada para ensinar os 
estudantes. (GIROUX, 1997, p. 99) 

 

A descoberta de novos significados da práxis na relação da Educação Física como 

prática social, estabelece diretamente com a releitura o repensar certo em torno da sua prática 

docente. Rever os valores implícitos e explícitos que habilite o professor para o exercício de 

responsabilidades profissionais com compromisso político, ético e moral; competências 

científicas, técnicas, pedagógica, as atribuições específicas nos possíveis campos de 

intervenção como sujeito de interação e transformações, pela via do trato com o conhecimento 

científico-pedagógico, na perspectiva da consolidação de uma consistente base teórica no 

mundo do trabalho complexo, diversificado, contraditório e em constantes transformações e 

flexibilizações.   

A reflexão sobre a prática pedagógica não deve esquecer a realidade concreta e os 

determinantes sociais que a circundam. A teoria e a prática não existem isoladas, uma não 

existe sem a outra, mas encontram-se em indissolúvel unidade. Uma depende da outra e 

exercem uma influência mútua, não uma depois da outra, mais uma e a outra ao mesmo 
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tempo. Como argumenta Freire (1983, p. 90) “que o predispusesse a constantes revisões. A 

análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. 

Que o identificasse com métodos e processos científicos”.  

 
Prática educativa analisada reflexivamente, teorizada e realizada pelo coletivo 
institucional é o que denomino de práxis pedagógica. Significa a superação do 
espontaneismo da prática educativa no senso comum. Para muitos, a 
realização da educação não requer necessariamente a reflexão, não se 
fundamenta em uma teoria. Pois pensam que a educação vem de berço e que 
ser educador é viver uma vocação. No entanto, é necessário superar esse 
espontaneismo, assim como o idealismo nele embutido.[...] 
Então, a práxis pedagógica da formação de professores tem que estar 
plasmada no Projeto Pedagógico de Formação de Professor e no Currículo de 
Formação sempre revisto e atualizado de acordo com as exigências da 
educação, especificamente, nos avanços e recuos, nas positividades e 
negatividades da pós-modernidade. Por isso, é importante levar em conta o 
que Marx e Engels afirmam, no Manifesto Comunista, sobre a modernidade 
(SOUZA, 2007, p. 34). 

 

A continuidade e descontinuidade da ação dialógica libertadora no movimento de 

formação de professores na Educação Física como prática, orienta os objetivos e finalidades 

da prática pedagógica inserida no contexto. A prática pedagógica é uma dimensão da prática 

social, sendo essencialmente nosso dever, como educadores, a busca pelas condições 

necessárias à sua realização.  

A indicação de uma prática emancipatória situa o processo professor enquanto sujeito 

histórico que, de certa forma, muda a direção do ensino, ou seja, antes pautado na distribuição 

de conteúdos, passa a tornar todos os sujeitos educativos responsáveis pelo próprio processo. 

Nesse sentido, a prática pedagógica deve fundamentar o processo transformador frente à 

complexidade da sociedade brasileira e, nesta, da prática educativa impondo ao professor um 

fazer pedagógico que contemple a multidimensionalidade da educação, de modo a articulá-lo 

com a prática social. 

As práticas pedagógicas dos Professores de Educação Física, sustentadas pela base 

teórico-crítica da educação enquanto prática social, não devem ser analisadas exclusivamente 

pelo corpo físico e suas relações com o meio e com outros corpos e, sim unidas aos 

sentimentos, sensibilidade, ludicidade e motricidade. Um dos pontos centrais da importância 

dessas práticas, é a formação crítico-reflexiva que deve incluir atitudes e valores de aspectos 

pertinentes ao afetivo-emocional, com possibilidades de auto-conhecimento e identificação de 

potencialidades e limitações, incluindo questões relativas à autonomia.  
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Considerando que o ato educativo é eminentemente pedagógico e 

consequentemente, político, é importante que  

 
[...] se reconheça que a Educação Física deve ser mais um elemento no 
processo histórico de superação dos atuais estágios de vida da sociedade, mais 
um elemento que, juntamente com outras dimensões sociais está efetivamente 
participando na luta pela dignificação da vida de todos os homens. Que está 
efetivamente participando na luta pela preservação das condições da natureza, 
sem as quais a vida humana não será possível. O entendimento desta relação e 
deste sentido de Educação Física e Esporte em nossa sociedade busca 
estabelecer novas relações político-pedagógicas, e, ainda, contribuir para o 
desenvolvimento de novas relações sociais, superando-se o contraditório e 
desumano das relações atuais (ALMEIDA, 1991, p. 51) 

 

A figura abaixo ilustra os movimentos que inter-relacionam os três pressupostos 

exigidos pela dinâmica formativa crítica e contínua do professor, acima referenciados. 

 

 

A descoberta de novos      
significados da práxis. 

Formação 
 

       Professor  Reflexivo 

O significado transitório 
da experiência. 

A continuidade e 
descontinuidade 

dialógica libertadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Quadro 1 – Concepções da Formação Continuada. 

 

Assim, podemos deixar aqui como contribuição deste capítulo, acerca de uma reflexão 

para uma formação que busque a transformação do fazer pedagógico, com professores 

voltados para o mundo do trabalho, só será possível a partir do acúmulo de discussão ao 

longo do processo de formação continuada numa perspectiva crítica, voltada à relação 

professor aluno e seu contexto social. Com estes significados, adentraremos no universo 

pesquisado que sustentou e subsidiou esta pesquisa para que possamos entender o caminho 

percorrido, durante a trajetória deste estudo. 
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 CAPÍTULO 2 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA: DIALOGOS E CUMPLICIDADE 
TEÓRICA 

 
IMAGEM 4: Vida e água contínuas 

 
 
      

                        ei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível 
intervir para melhorá-las. Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado 
como certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei 
sempre gestos puros[...]. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha 
passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que o meu “destino” 
não é um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso 
me eximir. Gosto de ser gente porque a história em me faço com os outros de cuja 
feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí que 
insista tanto na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade. (FREIRE, 
1996, p. 52) 

S
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“Podem me prender 
Podem me bater 
Mas eu não mudo de opinião[...]” 
(Nara Leão) 

 
“[...] Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana 
      Sempre...” 
(Milton Nascimento) 
 

 

A formação continuada pensada, sistematizada e vivida como geradora de 

transformações desenha-se de contornos políticos, pedagógicos, éticos e eminentemente 

humanos. Contornos que se misturam com o ponto central das amplas questões desta 

formação e sua materialidade no campo da educação, como da economia, sociologia, saúde e, 

também em outros. Estes campos têm socializado a produção mais avançada voltada para 

fortalecer as reflexões, estudos e pesquisas da formação do educador.  

Em documento publicado em 1998, a ANFOPE afirma que a formação continuada é 

uma das dimensões importantes para a materialização de uma política global para os 

profissionais da educação[...].  

Temos acordo com esta afirmação por compreendê-la, para além de um “ativismo 

desvairado”, como uma política de formação continuada expressiva de princípios e propósitos 

norteadores de análises dos “saberes docentes realçando a existência de um saber, produzido 

pelo próprio professor, no exercício de sala de aula, acrescido de saberes adquiridos ao longo 

de sua vida, dentro de seu grupo social”(BITTENCOURT, 2003, p. 65). 

Não podemos deixar de considerar que o século XX foi marcado por grandes 

descobertas científicas, invenções tecnológicas e alternativas pedagógicas de cunho 

revolucionário. Esta herança potencializa, neste novo século, nossa história humana e 

humanizadora na busca de abandonar a superfície da “terra” e viajar ao “espaço” de tempo 

bem mais aprofundado, seguido por ondas mais avançadas que nos mostram outros mundos e 

outras possibilidades de lidar com os elementos da terra.  

Com Barroso (2003, p. 124), reconhecemos que tais elementos podem e representam 

toda complexidade da formação continuada como, por exemplo: em sua firmeza (terra) “com 

maiores exigências em relação á qualificação e desempenho...”; em seus cíclicos saberes 
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(vento) “alargando o seu campo de intervenção  e intensificação pelo trabalho...”; no calor 

das trocas entre estudiosos (sol) para possibilitar “maior visibilidade, responsabilidade e 

controle social...”; ao fluir por dentre os educadores elementos dialéticos numa verdadeira 

pororoca (água) expressos a partir dos efeitos e repercussões de parcerias, do trabalho em 

equipe de caráter interdisciplinar, no apreender com seu eu e com o outro. 

Este grande desafio de formar com conhecimento e informações resgata à formação do 

educador um processo sistemático e permanente para a apropriação de sua historicidade 

profissional, alimentando seu pensamento à luz da teoria-prática numa perspectiva 

transformadora e constituída de valores formativos. Aqui, torna-se importante, tomarmos 

como alerta as reflexões críticas de Canário (2000, p. 85) para de não estabelecermos uma 

 

[...] relação direta, linear e necessária entre o ‘consumo’ das ações de 
formação, a acumulação de certificados e a progressão na carreira, o 
que teve como conseqüência principal a de esvaziar a formação de 
sentido útil. O valor de uso da formação subordinou-se ao valor 
mercantil. De forma paradoxal, a formação que deveria, teoricamente, 
contribuir para a formação de ‘profissionais-reflexivos’, para quem o 
‘estudo’ tende a entrar em conflito com o trabalho e com o 
investimento profissional. Em vez de constituir uma solução para o 
problema da crise de identidade dos professores, a formação massiva, 
concebida nestes termos, parece ter vindo agravar o mal-estar existente. 

 

Alimentada pela interlocução deste autor, nossas reflexões toma o eixo do movimento 

mundial acerca da formação continuada, o qual ocupar lugar de destaque de forma crescente e 

qualitativa na construção de práticas formativas e pedagógicas, para compreendermos os 

pressupostos teóricos que norteiam este processo, para dialogarmos com mais abrangência 

acerca de nossa problemática deste estudo. Centrada neste esforço teórico, focalizamos o 

diálogo com o marco teórico levando em conta três perguntas centrais: 

 

Que concepção de formação continuada tem sido foco permanente acerca da 

problemática da formação do educador? 

Que razões nos levam a afirmar que a formação continuada tem assumido um relevante 

papel no processo de formação de professores? 

Que contribuições os teóricos brasileiros têm dado a este debate? 

 

Nesta direção, a opção por teóricos críticos sobre o tema, desenhou um quadro de 

produções que forneceu elementos teórico-metodológicos nos permitindo aprofundar e 
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ampliar reflexões sempre enraizadas com a realidade social a qual o tema estar inserido.  Com 

esta dinâmica de pensamento e reflexão  foi  possível identificarmos três princípios fundantes 

ao processo de formação continuada:  

 
A formação continuada de educadores deve estar intimamente articulada com 
o projeto educativo da escola, incorporando à prática de trabalhos de 
investigação-ação-reflexão que possam de fato contribuir para a melhoria da 
qualidade de ensino. Também deve incluir a montagem de dispositivos de 
avaliação dos professores, os quais devem constar de programas que tenham 
como objetivo o desenvolvimento profissional. (BORGES, 2000, p. 58). 
                  
O dever de casa que este país precisa cumprir para com seus professores, seus 
cidadãos, seu povo. Sem a menor pretensão de ser exaustivo, apresento sete 
itens que constituem, a agenda do debate, pelos anos que virão, da valorização 
e da profissionalização docente. – Política de financiamento da educação. – 
Piso nacional de salário. – Condições gerais de trabalho. – Política de 
formação inicial e continuada. – Reforma curricular dos cursos de formação. – 
Fiscalização e controle social do acesso ao magistério. – Código de ética. A 
superação dos desafios referidos, definitivamente, não é tarefa fácil. Ela não 
pode ser obra de iluminados, por mais especialistas na área que sejam, nem da 
outorga de governos e das administrações dos sistemas de ensino. 
Acreditamos que só com o diáliogo e a participação democrática se poderá 
avançar nesse campo. (BATISTA NETO,  2006, p. 96) 
 
[...] a formação contínua de professores em serviço pode e deve se constituir 
não só como um local de seleção, de análise crítica e de refinamento de 
conhecimentos científicos já estabelecidos, como também de construção de 
conhecimentos tanto dos professores e dos formadores/ 
assessores/pesquisadores envolvidos quanto das teorias que lhes servem de 
ponto de partida. Como argumento, procuramos mostrar os diferentes tipos de 
conhecimentos que foram construídos em um trabalho de formação/assessoria 
docente centrado na elaboração de material didático. (MACHADO, 2004, 
249).  

 
Na verdade a investigação-ação-reflexão contida nestes princípios e aqui toma forma 

um conjunto de necessidades e exigências, com o diálogo e a participação democrática dos 

professores, demonstradas pela vivacidade teórico-prática do da formação continuada como 

um processo dialético em que disponibiliza conhecimentos ao mesmo tempo em que é um 

verdadeiro nascedouro de novos conhecimentos.  

Em seus relatos, fica evidente que consideram a formação continuada como um 

processo significativo para tornar sua prática melhor, refletindo o prazer e a felicidade que se 

expressam através das vivências consigo e com os outros, satisfações fazendo fluir encontros 

e (re)encontros.  

Essa sintonia se faz necessária para manter as interrogações abertas na direção de 

descobrir o significado da práxis como busca da descoberta de fluxo em constantes e 



 50

consistentes argumentações para a construção de bases teórico-práticas que assegurem 

princípios para viver experiências exitosas. Ao manter as interrogações abertas, significa abrir 

novos caminhos, libertar-se de pré-conceitos e rótulos esquematizadores e seletivos, 

expressar-se e deixar expressar. 

Portanto, deixar fluir este processo criativo, sem dúvida, significa estimular no 

professor atitudes criativas, uma pessoa que regularmente soluciona problemas, cria produtos 

ou define novas questões consideradas novas, que necessariamente vive, propõe e organiza 

sua práxis social num prisma de abordagens com múltiplos olhares. O que significa refletir 

quanto e de que forma as descobertas do fluxo podem levar de forma mais espontânea, 

criativa, cultural e politicamente situada no contexto das relações de sua práxis educativa. 

Sintonizado com as questões educacionais, este processo objetiva uma sólida 

formação voltada para universalidade do saber promovendo debates, leituras  e críticas com 

diferentes enfoques. 

Com estas condições o professor produz conhecimento mediado por necessidades 

concretas, esta produção se dá como resultado da elaboração de um artefato qualquer, ou 

como resultado de diferentes formas de registros ou representações simbólicas acerca da sua 

realidade, num caso ou no outro o conhecimento é historicamente acumulado como referência 

de uma atividade relevante, vibrante, alegre, séria, passada à gerações posteriores e a partir da 

qual novas formas de conhecer e intervir na realidade são construídas.  

Essas são condições indispensáveis à produção do conhecimento, são em si mesmas 

atividades orientadas a um fim, as formas específicas que assumem são o resultado das 

transformações e intervenções socialmente acumuladas. Como escrever Belluzzo (2004, p. 

145): 

Ao se observar o processo de evolução da humanidade, constata-se a 
presença marcante das descobertas, inovações e os avanços, estreitamente 
relacionados ao espírito aventureiro, à inquietude, ao inconformismo e à 
capacidade inquisitiva dos seres humanos. Assim, o anseio pela busca do 
desconhecido, pela descoberta de novas fronteiras e produção de novos 
conhecimentos impulsionaram e continuam a projetar a sociedade em 
direção ao desenvolvimento. É importante ressaltar que as transformações 
rápidas e profundas decorrentes destas descobertas refletem-se nos mais 
variados setores, destacando-se avanços tecnológicos, a transformação dos 
paradigmas econômicos e produtivos e, em especial, as mudanças 
relacionadas à educação.  

 

À educação cabem respostas as novas necessidades e de novas soluções exigidas pelos 

processos de complexificação da sociedade. A nós educadores cabe-nos o atrevimento da 

aventura criadora da produção e da apropriação de conhecimento socialmente forjado e 
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participarmos das transformações dele decorrente como síntese de nosso processo formativo, 

do que estamos chamando de formação humana.   

Tal como o conhecimento, a própria construção humana é o resultado de práticas 

educativas sócio-históricas, elas são, em sentido amplo, um patrimônio cultural da 

humanidade, resultado de um longo processo de transformações e adaptações construídas a 

partir dos desafios enfrentados pelo homem diante da natureza e das relações com outros 

homens.  

Parafraseando o educador do mundo, Paulo Freire, não estamos aqui querendo paracer 

ingênuas, pois nada de ingênuo tem nestas nossas afirmações. Nem tal pouco, parafraseando 

Marilena Chauí, acreditamos ser a educação, nem mesmo a formação continuada a solução 

para todos os males da formação de educadores e sua prática pedagógica.  

Portanto, com a cumplicidade de interlocutores da educação, da educação física e outras 

áreas do conhecimento, aqui fazemos reflexões críticas sobre a formação continuada e seu 

concreto rebatimento na prática docente da formação continuada dos professores. Reflexões 

comprometidas e asseguradas por estudos sistematizados e indicadores de que este processo 

formativo é um dos principais e fundamentais caminhos para a reestruturação da prática 

pedagógica, pois começa com transformações no próprio professor.  Giroux (2000, p. 70), nos 

alerta para o fato de que, quando nos referimos as transformações do professor(a) estas não se 

materializam isoladamente e, sim, partem e retornam de um dado contexto cultural e político 

que os definem. Diz assim o autor: 

 

Os educadores e as educadoras progressistas em todo mundo devem 
enfrentar o desafio de unir cultura e política, para fazer com que o 
pedagógico seja mais político unindo a aprendizagem, em seu sentido mais 
amplo, a própria natureza da mudança social. Isto sugere que se refaçam as 
relações entre cultura, pedagogia e política. O que falta para tornar qualquer 
noção viável de pedagogia em profecia exemplar é o reconhecimento de que 
a cultura estar composta de indivíduos e política, porque esta proporciona os 
recursos por meios dos quais as pessoas aprendem a pensar sobre se mesma 
e relacionar-se com os demais e com o mundo que a rodeia.  

 

Estas transformações tomam novas referências e concepções sobre a constituição e a 

formação, as quais são defendidas no âmbito da Educação Física pela perspectiva critico-

superadora. O coletivo de autores, organizado por Soares (1992, p. 33), referem-se as 

transformações do educador evolutiva e dialeticamente histórica que se qualifica a partir da 

qualidade da produção do conhecimento ao longo dos tempo. E, com esta evolução a 

formação se alimenta e se transforma qualitativamente.  
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Segundo esta perspectiva metodológica a formação de professores  se afirma com o 

entendimento de que o conhecimento é uma representação do real no pensamento. E, 

escrevem: 

 
Tal qualidade vai sendo construída através de aproximações sucessivas do 
sujeito que pensa com o objeto pensado, mediado pelo conhecimento. Por 
essa razão se afirma o entendimento de que o conhecimento é uma 
representação do real no pensamento. Por exemplo, o trovão é um dado da 
realidade. Existe independente do que o homem pense sobre ele. Em 
determinada época histórica, o homem explicava (pensava) o trovão como 
sendo castigo dos deuses. Seu conhecimento aí expressava através de um 
pensamento místico que lhe permitia elaborar uma explicação. Hoje, o 
homem contemporâneo sistematizou a Física enquanto ciência e desenvolvei 
um pensamento teórico que lhe permitiu dar uma explicação científica ao 
trovão mais próxima do real. 

 
Neste real concreto, o processo de formação continuada não é neutro e nem mesmo 

isolado do quefazer pedagógico.  

Nele pontuam-se transformações que diz respeitos aos elementos constitutivos da práxis 

educativa centralizados na ação-refelxão-ação indissociável da teoria-prática; da exigência de 

ações fundadas na atitude interdisciplinar; na alteração imediata da relação de poder 

estabelecida na práxis educativa em que professores, alunos, gestores e comunidade mais 

ampla constituem planos de decisões; a freqüente atitude investigativa na qual a descoberta de 

novos saberes alimentam a alteração da abordagem do conhecimento reconhecido como 

conhecimento próprio da área da Educação Física. 

Reconhecemos que para tanto estamos convencidas da necessidade freqüentes 

investigações acerca dos processos de formação do professor  que se situam no campo em que 

sua prática pedagógica se realiza.  

Uma educação física investigativa, problematizadora, aliada aos princípios da educação 

com sustentação de seus pilares com que oportunizem a mobilização do conhecimento da 

realidade baseada numa ação política, que detenha as características da participação, isto é, 

dialógica, democrática e autogestionária; uma educação física socialmente produtiva, isto é, 

que se dê na práxis (ação-reflexão), no trabalho e na criatividade; uma educação física 

libertadora.  

Refiro-me a direcionarmos nossos questionamentos para o professor e para o âmbito da 

escola – lócus privilegiado do ato pedagógico, para se fazer a identificação dos fatores que 

influenciam sua prática. Prática pedagógica e prática social se confundem, principalmente 

quando mobilizam o pensamentoo sentimento e a ação dos indivíduos na participação do 

processo evolutivo da sociedade. 
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A Educação Física – componente curricular, objeto de pesquisa, campo de intervenção – 

tem nas práticas sociais e historicamente localizadas, expressado que pode ser caracterizada 

como resultado de elaborações constituídas acerca da realidade em torno da qual o processo 

de formação se aloja e forja sentidos e significados que vai, com o tempo, se tornando parte 

do patrimônio cultural do professor  

Assim, o sentido de fruição que a Educação Física em suas mais diversas possibilidades 

desperta experiências com significados sociais resultantes da formação continuada que 

adquire, ao longo de diferentes momentos históricos, sua forma específica de mediação de 

relações subjetivas e objetivas da práxis educativa.  

No pensar de Borges (1997, 149), “devido às suas experiências, o professor não só 

julga e avalia a formação anterior ou fora da prática profissional, como também, filtra e 

seleciona outros saberes.” Saberes assegurados pelo processo de formação continuada. O que 

não significa dizer ser a formação e o conhecimento dimensão singular da Educação Física a 

qual ocorre como uma transposição direta e linear de uma atividade do plano externo para o 

plano interno da consciência, esta é uma situação complexa  que se desenvolve e se 

caracteriza como um processo. 

Tal qual a construção de outras formas de conhecimento, na Educação Física ocorre de 

fato como fenômeno social de apropriação pelo professor, o que pressupõe contextos sociais e 

culturais em torno e a partir dos quais funcionam como conhecimento mediador da realidade. 

Não temos dúvida que este caminho de construção seja desafiador, complexo e conflituosos. 

Mas, não estamos preocupadas com os limites impostos por este percurso. Nossa 

preocupação situa-se frente às reais necessidades de pensar e discutir uma formação de  

professor continua que a cada momento das construções e das descobertas constituam- se 

cachoeiras que deságüem em rias e mares fluentes como uma permanente busca de criação e 

recriação da práxis educativa.  

Pois, como escreve Carlos de Queirós (1942, p. 61-73): “vê as coisas por fora é fácil e 

vão, por dentro das coisas é que as coisas são”.  

E, ainda na linha de pensadores poetas Leif  Kristihansson (s/d), quando questiona nos 

versos do poema infantil Arriscar: 

 

...Há pessoas que nunca se interrogam 

Sobre o que se avista do alto de uma montanha 

Ou sobre se é possível lançar o Disco 

A 100 metros de distância. 
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Essas pessoas nunca arriscam... 

... Há pessoas que nunca tentam 

Modificar o que está mal 

Ou modificarem-se a si próprias 

Essas pessoas nunca arriscam 

Felizmente 

Algumas pessoas 

São capazes de arriscar 

...E aqui estamos nós. 

 

Neste leito de nascente e crescente possibilidades, a discussão sobre a formação 

continuada numa dialética intelectual com estudiosos que arriscam sempre, concebemos ser o 

professor um sujeito histórico que pensa, age e sente em construção permanente.   

Um ser sintonizado com seu tempo, capaz de mobilizar saberes da docência objetivando 

qualificar a práxis educativa, num incentivo de seu caminhar em direção e consagração da 

autonomia profissional. Esta contínua apropriação de saberes articulado criticamente ao seu 

contexto se opera pela inter-relação de ação com os pares da ação educativa.  

 
Portanto, a experiência aqui refletida pode ser caracterizada pela construção 
do sujeito político coletivo, péla luta para a apropriação dos meios de 
produção do conhecimento, buscando além da questão teórica, do perfil 
metodológico, da organização, da socialização de tudo o que é produzido 
nesse conjunto, um processo de organização do processo de trabalho 
pedagógico que se diferencie daquele processo de ações pedagógicas 
fragmentadas, dividas, limitadas, onde as pessoas não têm apropriação dos 
meios de produção do conhecimento (CHAVES & GAMBOA, 2000, P. 186). 

 

Compreender que a formação continuada expressa a educação pela práxis, pela 

reflexão-ação-reflexão para o construir do professor reflexivo humano o que exige de cada um 

de nós, professores-pesquisadores - produtores de conhecimento, não só reconhecer, como 

principalmente incorporar que este é um processo formativo parte da construção de sujeitos 

históricos, envolvidos e envolventes num determinado contexto que se faz presente no mundo 

atual. Um mundo de sonhos, que sonhamos num coletivo e que se faz, pela prática do saber-

ser, realidade concreta.  

Neste sonho concreto, “a posição crítica é a em que, tomando distância epistemológica 

da concretude em que estou, com o que a conheço melhor, descubro que a única forma de dela 
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sair está na concretização do sonho, que vira, então, nova concretude”(FREIRE, 2000, p. 

133).   

Nesse concreto o encontro do sonho, do homem, da mulher, da vida, da formação seja 

continuada, inicial e/ou ambas é incontestável superar o desconhecimento do real. Que esta 

concretude se materializa dialética e politicamente frente às questões do nosso tempo-mundo. 

Das razões que nos fazem parar, pensar e lutar para eliminar o aquecimento global, a 

discriminação, a negação do saber.  Principalmente pela verdadeira realidade de que: 

 
É ali, na concretude do real, no cotidiano de muitas facetas que o homem 
encarnada, não o abstrato homem de especulação, está inteiro – emoção, 
afeto, pensamento, comportamentos... Ali, na realidade pré-reflexiva da 
cotidianidade, estão seu passado e seu presente, articulados na sua pessoa. 
Mais do que isso, o cotidiano é o lócus da intersecção dos processos sociais e 
da subjetividade individual. Portanto, ali, nas “banalidades” do dia-a-dia, nos 
atos “à toa”, estão presentes a biografia social do homem, da cultura, das 
ideologias e  dos fenômenos sociais em geral. Será possível captar essa 
complexidade toda? (PIMENTEL, 1993, p. 23) 

 

A questão colocada pela autora reinicia toda reflexão até então elaborada. Mas, neste 

reinício a vantagem se apresenta como parceira das reflexões. Pois, a partir destas 

elaborações, interlocuções e construções do conhecimento acerca da formação continuada, 

nos garante uma retomada com bases mais sólidas e algumas certezas que se desenham num 

arquipélago de incertezas.   

Captar toda complexidade de um tema de tamanha envergadura não foi nossa pretensão 

de pesquisadora. Mas, sim, trazer aqui para o debate e estudos elementos significativos e 

consubstanciais para o processo de investigação que assume como objeto a formação 

continuada de professores da Educação Física do ensino fundamental. 

Não partimos de onde chegamos. E, sim, chegamos de onde partimos. Não somos mais 

as mesmas pessoas depois deste diálogo e nem temos as mesmas posições dantes asseguradas. 

Mesmo que algumas posições tenham sido ratificadas.  

Nelas foram incorporados elementos teórico-práticos que nos fazem e, fazem renovar e 

reconhecer os avanços possíveis. Com esse esforço teórico conseguimos repensar, reelaborar, 

reconstruir o conhecimento gerado por outras possíveis perspectivas de e para conceber a 

formação continuada na estrada da educação, sintonizada com as pegadas da educação física e 

alimentada pela produção de diferentes áreas do saber. 
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 Capítulo 3 
 

ABORDAGEM METODOLÓGICA: ÁGUAS CONTÍNUAS QUE 
BANHAM O CAMINHO DA DESCOBERTA INVESTIGATIVA. 

 

 

 
                                                                        IMAGEM 5 : A chuva  

 
 
 
 

        ois uma coisa é adorar uma imagem, e bem outra é aprender, a partir de uma história 
narrada por imagens, aquilo que se deve adorar. O que um livro é para aqueles que sabem ler, 
uma imagem o é para as pessoas ignorantes que a contemplam. Porque através da imagem 
mesmo os iletrados podem ver qual o exemplo podem seguir; por meio de uma imagem, mesmo 
aqueles que não conhecem o alfabeto podem ler. A construção das imagens baseava-se em 
estudos detalhados de luz, cor e gestos. Havia gestualidade profana e a gestualidade religiosa e 
embora não houvesse distinção nítida entre ambas, parece que a de ordem religiosa era, com 
mais freqüência, utilizada também para assuntos profanos. Isso demonstra quais signos deviam 
prevalecer para a realização de uma educação do olhar sobre o mundo (SOARES, 2001, p. 53). 

P
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O sabiá no sertão 
Quando canta me comove 
Passa três meses cantando 
E sem cantar passa nove 
Porque tem a obrigação 
De só cantar quando chove 
 

Chover chover 
Valei-me Ciço o que posso fazer 
Chover chover 
Um terço pesado pra chuva descer 
Chover chover 
Até Maria deixou de moer 
Chover chover 
Banzo Batista, bagaço e banguê... [...] 
 (LIRINHA & BARROS, 2001) 

 

Olhar para Ver. Tocar para Sentir. Escutar para Ouvir. Buscar para Descobrir. Ler para 

Apreender. Estas são expressões gestuais do ser humano que se compreende e se aceita 

inconcluso e que mantém a interrogação em aberto. As vias são inúmeras e diversificadas. A 

imagem e a poesia musicalizada são vias que, sem dúvida, muito agradam. Pensando assim, 

optamos por abrir este capítulo com uma imagem e com uma música que têm muitos sentidos 

e significados. É nossa intencionalidade deixar fluir a imaginação e a criação no pensamento 

de cada leitor, para que possa fazer delas as melhores e mais significativas interpretações.  

Entretanto, num primeiro momento, pelo sentido de inacabamento do conhecimento das 

coisas e para as coisas, para nós representam um forte estímulo que nos monitorou a cada 

passo, cada gotícula, cada toque e cada grito para “dominar” o problema de pesquisa, 

alimentando o nosso objeto de pesquisa. Por vezes, ao cair sobre a natureza, e nesta sobre o 

corpo do pesquisador, gotículas transformadas em contínuas e sucessivas pistas na direção da 

descoberta. 

Tanto o poeta, quanto a estudiosa e o fotógrafo, inclinaram seus olhares para passar suas 

emocionalidades, sensibilidades e descobertas. A chuva e a imagem foram os símbolos de 

suas vozes e expressividade. A essas criaturas criadoras nosso reconhecimento valorativo pela 

contribuição visual, sonora e gestual feita ao nosso estudo. A música vai seguir viagem até a 

última palavra escrita/falada neste capítulo. A imagem e as afirmações seguem juntas ao 

nosso pensamento. 

Na argumentação de nossa opção do ilustrativo conhecimento, buscando a cumplicidade 

teórica de Laville & Dionne (1999, p. 17) que ao escreverem sobre o nascimento do saber 

científico afirmam: 
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Para sobreviver e facilitar sua existência, o ser humano confrontou-se 
permanentemente com a necessidade de dispor do saber, inclusive de 
construí-lo por si só. Ele o fez de diversas maneiras antes de chegar ao que 
hoje é julgado como o mais eficaz: a pesquisa científica. Os antigos meios de 
conhecimento, entretanto, não desapareceram e ainda coexistem com o 
método científico. 
 

Na disciplina de Pesquisa I11, quando iniciei o curso de mestrado em Educação – PPGEd-NFPP, 

lembro-me bem das inquietudes de toda turma 2312, frente a tantas indagações. Quais suas categorias? 

Qual o seu problema? Você não acha que o objeto precisa ser mais delimitado? Ah!!! Esse objetivo 

parece muito amplo. Achas que consegues em dois anos de curso? Realmente, quantas mudanças para 

chegar, aqui e agora, metodologicamente organizado para expor para a comunidade científica que 

percurso foi sendo construído ao longo desses dois anos. 

Numa postura teórico-metodológica reunimos esforços para explicitar todos os porquês 

das decisões e dos procedimentos tomados para a realização deste estudo.   

O objetivo do estudo: compreender qual o rebatimento na prática docente da formação 

continuada dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos 

oferecida pela Rede Municipal do Recife-PE, em parceria com a UFPE, ficando cada vez 

mais nítida a compreensão de que:  

 
Ao demarcarmos caminhos, caminhadas, buscas, atitudes e abrirmos 
possibilidades para penetrarmos na realidade, chegarmos ao objetivo 
esperado. Animadas pela reinvenção vital do direito à reflexão, percebemos 
ricos significados do universo pesquisado, (re)conhecendo-o e 
experienciando-o como um processo social em contínua e permanente 
construção. No caminhar, passo-a-passo, foi possível perceber a validade dos 
procedimentos adotados no que diz respeito às reais implicações dos 
acontecimentos, para delinear a pesquisa levando em conta os princípios do 
enraizamento na dimensão estratégica da realidade (FRANÇA, 2003, p. 73).  

 

Circunscrever os meandros de situações reais e humanas cientificamente requer um 

cuidado muito especial e um rigor indicativo de princípios estratégicos que desvendem o 

objeto com a intensidade de suas cores, sentidos e significados sem negar ou negligenciar a 

realidade concreta. A intencionalidade é apreender e perceber que as incertezas e riscos não 

são apenas vazios e buracos que apenas desarmam o homem do poder do conhecimento para 

reduzi-lo à condição de sujeito mínimo (ZEMELMAN, 2001, p. 7). Mas, sobretudo, 

balizadores para compreender o universo definido para a pesquisa.  

                                                 
11 Disciplina obrigatória do referido curso, naquele semestre, ministrada pela Professora Drª. Clarissa Martins, hoje minha 
orientadora. 
12 Choveu, choveu, foi tanta água... mas, chegamos. A todos reintero o que escrevi nos agradecimentos. 



 59

Historicamente, estudos e pesquisas na área de conhecimento Educação Física resultam 

de abordagens em que o homem passa a ser visto separadamente, aspecto biológico e 

condição social. Pesquisar nas Ciências Humanas é uma tarefa desafiadora. A Educação 

Física, a Antropologia, a Educação, a Filosofia, a História, a Psicologia, a Sociologia, entre 

outras, comportam um legado epistêmico-metodológico bastante singular no que tange a 

investigação na qual o homem é o foco.  

Portanto, a metodologia não se limita a representar apenas uma estrada sob indistinta 

direção, “mas um caminho seguro, uma via de acesso que permita interpretar com a maior 

coerência e correção possíveis as questões sociais propostas num dado estudo, dentro da 

perspectiva abraçada pelo pesquisador” (OLIVEIRA, 1998, p.17). 

Portanto, foi fundamental investir na busca de elementos substantivos  para orientar o 

caminho. Foi preciso manter resistência em relação ao pensamento balizador que formata o 

pensar linear, que toma por referência o modelo cartesiano e a lógica aristolética do fazer, do 

construir.  Aqui é importante dialogar com Kosik(1976,  p. 25) quando escreve: 

 

Cada coisa sobre a qual o homem concentra o seu olhar, a sua atenção, a sua ação ou a sua 
avaliação, emerge um determinado todo que a circunda, todo que o homem percebe com 
um pano de fundo indeterminado, ou como uma conexão imaginária, obscuramente 
intuída. Cada objeto percebido, observado ou elaborado pelo homem é parte de um todo, e 
precisamente este todo não percebido explicitamente é a luz que ilumina e revela o objeto 
singular, observado em sua singularidade e no seu significado. 
 

A complexidade dos problemas levantados nas Ciências Humanas, mais precisamente 

na Educação e/ou na Educação Física torna-os difíceis de serem investigados com um único 

enfoque. O(A) pesquisador(a) ao desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo deve 

incorporar princípios, sobretudo para mergulhar com curiosidade, criticidade e criatividade, 

no ritmo e no som que tal processo indica. A qualidade da pesquisa passa a ser ameaçada 

quando a realidade, com suas mutações que afetam e determinam os fatores políticos, 

ideológicos, sociais, educacionais, culturais e econômicos no mundo contemporâneo, torna-se 

um aspecto secundário na investigação. 

Portanto, foi fundamental investir na busca de elementos substantivos para orientar o 

caminho deste estudo. Na verdade, não foi fácil. Entretanto, foi preciso manter resistência em 

relação ao pensamento que formata o pensamento linear, que toma por referência o modelo 

cartesiano e a lógica aristotélica do fazer, do construir.  

Isto porque, esse pensamento linear toma para si hipóteses generalizadas para responder 

às inquietações diferenciadas ou mesmo para ler o mundo com o objetivo de localizar dados, 
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visando unificar padrões de análises, conduzindo o indivíduo a fazer um recorte 

descontextualizado daquilo que deseja descobrir.   

Dentre alguns críticos das ciências humanas, com Sant’Anna (2001, p. 105) em seu 

estudo sobre Educação Física e História, apreendemos que a Educação Física foi considerada 

“um campo complexo de disputa dentro do qual se desenvolvem concepções e valores 

bastante comprometidos com os limites e as expectativas de cada época e cultura”.  

Em Kosik (1976, p. 57) em seu best Seller Dialética do Concreto, incorporamos o saber 

de que “a investigação que visa diretamente à essência, ao deixar para trás tudo aquilo que é 

inessencial, como lastro supérfluo, lança dúvida quanto a sua própria legitimidade. Faz-se 

passar por algo que não é”.  Mantendo a atitude rigorosa, radical e de conjunto a qual 

explicitamos na introdução desta dissertação, nosso olhar metodológico sempre foi guiado 

pelo foco do pensamento complexo, o qual explica que a produção do conhecimento deve ser 

gerada a partir da apropriação do mundo real13. 

Também levamos em conta os pressupostos elaborados a partir das reflexões acerca do 

professor reflexivo que abordamos no capítulo 1 deste estudo.  Foi possível empreender novos 

olhares para o enfrentamento das diversas situações que se apresentaram em cada passo da 

investigação, tornando-se necessário vislumbrar novos caminhos e novas experiências. 

Dialogando com Clarissa Araújo, em nossas orientações, mantivemos a atitude de rever 

o olhar científico, tendo como eixo central a vontade política de produzir conhecimento 

consistente. Atitude que passou a ser norteada pelo (re)significar do mundo no qual o universo 

de pesquisa está inserido e, pela conscientização dos valores existentes na reciprocidade 

teórico-prática. 

 
Cada coisa sobre a qual o homem concentra o seu olhar, a sua atenção, a sua 
ação ou a sua avaliação, emerge um determinado todo que a circunda, todo 
que o homem percebe com um pano de fundo indeterminado, ou como uma 
conexão imaginária, obscuramente intuída. Cada objeto percebido, observado 
ou elaborado pelo homem é parte de um todo, e precisamente este todo não 
percebido explicitamente é a luz que ilumina e revela o objeto singular, 
observado em sua singularidade e no seu significado (KOSIK, 1976, p. 25). 

 

Analisar as concepções de formação continuada dos professores de Educação Física do 

3º e 4º ciclos, ensino fundamental, da PCR, tanto a  partir dos documentos oficiais da 

secretaria de Educação, Esporte e Lazer da PCR, como também através da fala dos sujeitos 

                                                 
13 Como Kosik (1976, p. 18), entendemos que “o mundo real não é,  portanto, um mundo de objetos ‘reais’ fixados que sob o 
seu aspecto fetichizado leva em uma existência transcendente como uma variante naturalisticamente entendida das idéias 
platônicas; ao invés, é um mundo em que as coisas, as relações e os significados são considerados como produtos  do homem 
social,  e próprio homem se revela como sujeito real do mundo social”   
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envolvidos no processo de formação continuada em questão, passou a exigir saber e conhecer 

o funcionamento das coisas, partindo dos pressupostos de avançar na construção de um 

arcabouço conceitual nesta modalidade de ensino para nortear análises crítico-dialéticas.  

Em Frigotto & Ciavatta(2001, p. 11) fica evidente que a produção do conhecimento 

“para encaminhar soluções adequadas aos problemas do país e assegurar-nos um mínimo de 

soberania, deu à universidade pública sua face mais luminosa. No movimento amplo da pós-

graduação, a área educacional buscou resgatar os pensadores clássicos[...]” brasileiros com o 

propósito político de contribuir para a fundamentação da pesquisa nos campos do 

conhecimento mais estruturados, como por exemplo, os campos sociológico, histórico, 

antropológico, político. Assumindo a inversão de valores e produzir pesquisas que ao criar, 

cria-se a coisa e o sentido. Essa abordagem de caráter qualitativa nos faz perceber que, para 

dar conta das indagações que o objeto impõe, não podemos ir adiante sem estar sempre se 

perguntando: O que fazer? Como fazer? Com quem? Onde? Em que condições? Para que 

fazer? - tanto no nível do político da produção quanto do pedagógico e social. 

 Aqui e agora, não é o momento de esquecer as dores dos momentos de solidão 

compartilhada14, das respostas às constantes e exigentes cobranças da academia.  

Apesar de todo prazer, realização e conquista, registram-se neste percurso as exigências 

científicas, pedagógicas para alimentar todo processo de construção do conhecimento. 

Evidencia-se, desse modo, que ao aprofundarmos estudos para investigar, desvelar e explicar 

a realidade, é condição máxima e ampla a participação contextualizada e reinterpretada do 

pesquisador. 

[...] 
Chover chover 
Cego Aderaldo peleja pra ver 
Chover chover 
Já que meu olho cansou de chover 
Chover chover 
Até Maria deixou de moer 
Chover chover 
Banzo Batista, bagaço e banguê 
 
 

Meu povo não vá simbora 
Pela Itapemirim 
Pois mesmo perto do fim 
Nosso serão tem melhora 

                                                 
14 Recordo-me, agora, das palavras da Professora Dra. Tereza França que, em momentos junto ao Grupo de Estudos NIEL-
UFPE, sempre afirma: “mesmo quando estamos ‘sozinhos’ fisicamente, nunca estamos ‘sós’, pois lá estão os pensamentos 
vivos dos estudiosos que elegemos como interlocutores, representados por cada palavra dos livros, de cada imagem e palavra 
do computador. 



 62

O céu tá calado agora 
Mais vai dar cada trovão 
De escapulir torrão 
De paredão de tapera 
[...] 

                                                              (LIRINHA & BARROS, 2001)  
 
E, no apelo da música do artista, relembro que a luta não é de um só. Que durante esta 

investigação um universo se fez presente em todos os momentos. Foi a Rede Municipal do 

Recife, Secretaria de Educação, que escolhida pela pesquisadora, pouco a pouco foi ficando 

autônoma e rica de informações. 

Assim, aqui ficou reservado seu lugar na escrita da dissertação. É importante destacar 

que em nosso Programa de Pós-Graduação e, Educação – Núcleo de Formação de Professores 

e Prática Pedagógica em vários outros estudos15 este universo da Educação Física, foi foco de 

olhares, estando descrito, escrito, desenhado e falado. Mas, penso ser relevante dar a este 

universo de riquezas e saberes o tom e som da nossa leitura.  

Com o olhar atento às situações manifestas no universo, percebo como tempo e espaço 

são fundamentais na localização do objeto. Aqui uma pergunta colocada por Ciavatta (2001, 

p. 138), orientou nossa entrada na PCR: “Do ponto de vista metodológico, como apreender o 

real nas suas múltiplas faces, na sua complexidade?”. 

Antes de caminhar com o pensar acerca do universo final da pesquisa, é importante 

registrar que, inicialmente, o universo escolhido foi o Projeto Graciliano Ramos. Este é um 

programa de formação continuada realizado pelo Governo do Estado de Pernambuco em 

parceria com a UFPE.  Realizado em módulos, este programa iniciou em 2005 e detinha todos 

os indicativos para ser o universo de pesquisa escolhido.  

Entretanto, o programa não teve continuidade. Acreditamos que uma das razões 

essenciais para a interrupção deste programa foi a mudança governamental com a eleição de 

outra corrente política no Estado. Infelizmente, as forças politicamente dominantes ainda 

detêm o poder de decisão sobre essa ou aquela política pública.  

Com esta interrupção registra-se um dos limites e determinante na decisão do 

pesquisador sobre o universo.   

                                                 
15 Dentre outros destacamos – Defendidos: 1. Ana Cristina de Moraes Hazin Palhares (2006) - Era uma Vez... A Formação 
Continuada de Professores de Língua Inglesa da Rede Estadual de Pernambuco;  2. Gina da Silva Guimarães(2006) -  Os 
ritmos e a repercussão da construção dos saberes: olhares e reflexões na práxis educativa dos professores no programa da 
academia da cidade; Orquídea Maria de Souza Guimarães(2004) - Saberes docentes mobilizados na dinâmica do trabalho 
docente: um olhar a partir do ensino fundamental;  3. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior (2007) – A construção 
dos saberes escolares na Escola Básica. 
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Acompanhei de perto todo este processo, pois participava deste programa como 

formadora convidada responsável pela formação dos professores do componente curricular 

Educação Física.  

Convicta de que não abriria mão da intencionalidade de pesquisa, foi possível 

redimensionar o objeto de estudo, o problema e os objetivos no que diz respeito à localização 

da pesquisa. Mas, o eixo científico permaneceu o mesmo.  

Da mesma forma que no Programa de Formação Continuada Graciliano Ramos, tenho 

participado do Projeto de Formação Continuada da Prefeitura Municipal do Recife em 

distintos momentos. Como falei na introdução, participo dos EPMs, das RPAs e dos Fóruns 

que constituem o referido projeto. 

  Bem, como é possível perceber, minha condição de pesquisadora convive 

simultaneamente com minha condição de formadora. Mas, temos clareza que nossa opção foi 

rigorosa e consciente do papel do pesquisador quando exerce também o papel de coadjuvante. 

Penso ser aqui necessário, fazer, novamente, referência às posições teóricas  de Ciavatta 

(2001, p. 130), argumentar sobre a compreensão colocada sobre o envolvimento do 

pesquisador na pesquisa. Diz a autora com muita propriedade que: 

 
A metodologia tende a reduzir-se a técnicas de investigação. Cada vez mais o 
círculo metodológico tende a empobrecer-se pelo desconhecimento dos 
grandes problemas epistemológicos que foram surgindo ao longo da história. 
Isto porque assume-se que o importante não é o sujeito que investiga, mas 
como se investiga. E não é assim, o pesquisador deve ser capaz de situar-se 
em um contexto concreto para pensar o desconhecido ou para recolher, 
sistematizar, analisar, extrair das informações um conhecimento que não 
estava dado. Porque o conhecimento se origina fora da ciência e não dentro 
dela, ‘pode ter origem insólita que não é, necessariamente, a acumulação do 
conhecimento’. Podemos colocar um problema quando sabemos reconhecê-lo 
em torno. Por isso, metodologia não é uma pauta de instruções, é a capacidade 
organizada de pensar a realidade no seu momento histórico.   

 

Desse modo, o processo é uma prática bem sucedida, na perspectiva da resolução de 

problemas no tocante a formação de professores. Um indicativo desse êxito consta nos 

resultados dos EPMs e RPA’s da Modalidade Ensino Fundamental, em desenvolvimento pela 

parceria PCR-UFPE desde 2006.  

Por meio de diferentes canais de colaboração, em que o Grupo de Formadores 

Universitários cumpre um papel político articulador básico na garantia de algumas condições 

para a formação do professor crítico.  
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Esta base epistêmico-metodológica definiu uma abordagem do tipo etnográfica, 

tomando como eixo norteador os princípios crítico-dialéticos da pesquisa qualitativa com 

atenção preferencial pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas.  

Os pesquisadores da corrente qualitativa aprofundaram as pegadas do caminho 

considerando as categorias explicativas do estudo que surgiram ao longo da teorização e da 

inserção no campo pesquisado: “[...] as categorias representam as imagens idéias que refletem 

os aspectos e os laços correspondentes das coisas materiais[...] são resultado da atividade 

criadora do sujeito no decorrer da qual este último distingue o geral do singular” 

(CHEPTULIN, 1995, p. 19). 

 

Dentre outros pontos importantes da pesquisa qualitativa, sua fundamentação teórica 

garante a intencionalidade do pesquisador para eleger os recursos, estratégias e instrumentos 

para coleta e análise, com permissão por trabalhar com dados quantitativo, gráficos e figuras, 

ficando à escolha do pesquisador, do que o objeto de estudo pede e dos indicativos que o 

problema expõe, permitindo delimitar que representatividade em caso de quantitativo de 

atores participantes do estudo.  

A pesquisa qualitativa busca reconhecer o significado das coisas que permitam 

suscetíveis inferências. Minayo (2004, p. 11) explica que: 

 

Fazendo uma síntese sobre a questão qualitativa, superior ao positivismo, às 
abordagens compreensivistas, a dialética marxista abarca não somente o 
sistema de relações que constrói o modo de conhecimento exterior ao sujeito, 
mas também as representações sociais que constituem a vivência das relações 
objetivas pelos atores sociais, que lhe atribuem significados. 
 
 

Foi com este olhar que adentramos no universo da Prefeitura da Cidade do Recife, 

precisamente no Programa de Formação Continuada da Gerência de Ensino, para dialogar 

com seus propósitos e políticas de formação. Ao adentrar neste universo, vale ressaltar a 

disponibilidade dos técnicos em atender nossas solicitações de informações e documentos, foi 

possível desenhar com mais detalhes do que fala, trata e sistematiza este universo.  

Como entender a totalidade da parte se não conhecemos parte da totalidade do contexto? 

Pergunta ressonante na voz de Kosik (1976 p. 42) ao expressar:  

 
A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se 
encontram em relação de íntima interação e conexão entre si e com o todo, 
mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração situada por 
cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes.  
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A exemplo das ondas do mar que ao bater nas grandes pedras oceânicas erguem-se e 

anunciam a chegada, voltam ao leito, buscam na natureza as energias necessárias para 

continuar seu trajeto.  

Chegamos até aqui compreendendo e assumindo as exigências de uma pesquisa 

educacional qualitativa e, nesta, a participação do investigador como etnógrafo, envolve-o na 

vida própria do universo com todas suas coisas essências e acidentes, numa ação disciplinada 

e orientada por princípios e estratégias.  

 

Quem vem ao Recife logo fica apaixonado, é beleza por todo lado, Recife é linda demais. O 
povo é quente alegria de toda essa gente, vamos aparecer lá [...].  
                                                       (Claudionor Germano, 1985) 
 

 
                       IMAGEM 6: Cidade do Recife 
 

Além de toda esta boniteza tipicamente nordestina, nossa Recife tem problemas em seus 

diferentes setores sociais, políticos, econômicos, religiosos e educacionais, palpitantes por 

serem investigados. 
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E os problemas no setor educacional fervilham como seu sol, seu mar e seu carnaval. O 

interessante ao fazer esta constatação reside no fato de que, não muito diferente de outras 

‘paisagens’ brasileiras, em Recife, sérios problemas encontram-se na dimensão escolar. As 

transformações do contexto escolar exigem responsabilidade e uma nova maneira de pensar e 

formar os atores do espaço escolar.  Santiago (1990, p. 23), chama a atenção para o fato de 

que:  

 
Tanto a dinâmica da escola quanto a formação do professor neste nível de 
ensino são imprescindíveis como conteúdo explicativo da prática pedagógica. 
Responsável pela educação formal institucionalizada, a escola reúne e 
desenvolve no seu interior relações de forças sociais, lutas político-
ideológicas e esforços que contribuem para a manutenção/transformação das 
condições sociais através das relações pedagógicas. Por sua natureza 
contraditória, a escola na sociedade capitalista, ao colocar-se a serviço dos 
interesses dominantes, pode também ser posta a serviço dos interesses dos 
grupos dominados. É um instrumento de luta e de disputa das classes 
fundamentais, exercendo dupla função na sociedade quando, ao mesmo 
tempo, forma os intelectuais produzidos pelas classes fundamentais e 
difunde uma concepção de mundo.   

Para melhor entender e, assumindo o compromisso acadêmico-profissional e cidadão, 

olhar por dentro os problemas inerentes a um segmento deste universo, os professores que 

participam efetivamente da Formação Continuada oferecida pela Prefeitura da Cidade do 

Recife, com o respaldo da pesquisa educacional, consolida-se mais uma etapa de uma história 

retratada por diferentes olhares investigativos.  

Numa tríade de forças teóricas, colocamos aqui as posições de França (2006, p. 417), 

quando parte do pressuposto de que os professores são capazes de desenvolver práticas 

problematizadoras e emancipatórias, transformando seu universo de intervenção e, com este, 

transformando-se enquanto sujeito histórico.  

[...] do professor como profissional crítico, resultam práticas que se 
constituem como práxis revolucionárias, ou seja, aquela prática que consegue 
operar transformações, alterando o trato com o conhecimento, as formas de 
comunicação e linguagem e as relações de poder, concentrada numa educação 
como prática da liberdade[...] (FREIRE, 1983 p. 63) 

Ao entrar no universo de pesquisa consideramos as vozes dos sujeitos construtores, sua 

perspectiva, seu sentido, mas não apenas de forma restrita à posterior interpretação da 

pesquisadora. A voz do sujeito fará parte da tessitura da metodologia de investigação, a partir 

da organização, sistematização e análises das situações relevantes para o problema e objeto de 

pesquisa. 
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As abordagens etnográficas devem sua concepção aos princípios clássicos de 

etnografia da comunicação, nos tempos em que foram formulados pelos etnógrafos da 

comunicação e compreendem as seguintes características:  

 

 Procurar olhar para o mundo com o olho do informante; 

 

 Procurar respeitar o universo do informante; 

 

 Procurar entender o universo do informante a partir do seu próprio referencial; 

 

 Procurar alternativas de coleta dos materiais de análise que venham valorizar o 

universo do informante.  

 

Segundo Trivinõs (1987) alguns autores compartilham do ponto de vista de que a 

pesquisa qualitativa tem suas raízes, primeiro, nas práticas desenvolvidas pelos antropólogos, 

e, em seguida, pelos sociólogos em seus estudos sobre a vida em comunidade. Só 

posteriormente irrompeu na investigação educacional.  

Portanto, se considerarmos que as práticas quantitativas foram predominantes até a 

década de 60, a abordagem qualitativa é recente na área educacional. Daí a ênfase na condição 

que evidencia o universo e seus atores.  

Consideramos fundamental falar um pouco do que representa esta instituição pública, 

Prefeitura da Cidade do Recife para o cenário educacional recifense, pernambucano e 

brasileiro.  

Vivida com mazelas, limites, equívocos que sofre uma instituição pública educativa 

num país que caminha com as rédias do capitalismo que limita e explora o ser humano, a 

Prefeitura da Cidade do Recife tem implementado uma política de participação voltada para a 

maioria da população.  

Este é o grande desafio que perpassa toda proposta de formação continuada da PCR, 

enquanto uma política de formação do professor.  

As experiências acumuladas e socializadas pelo sistema escolar do Município do Recife, 

as reflexões da conjuntura social mais ampla dão esse indicativo. Com isso, assim como é 

complexa e diversificada a sociedade em seu conjunto maior, também é complexa e 

diversificada a realidade de um de seus segmentos que se pretende revolucionário e 

emancipatório com contribuições saídas pelos portões, portas e muros da escola pública. 
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Os Professores - As Professoras: Definição dos Sujeitos da Pesquisa. 

 
IMAGEM 07 -  Foto Professores da PCR em formação 2006 – Foto de Erik Reis 

 

[...] terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao 
atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao 
terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o 
mundo. E com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença 
criadora através da transformação que realizam nele, na medida em 
que dele podem separar-se e, separando-se podem com ele ficar, os 
homens [...] (FREIRE, 1993, p. 105)  

 

Como explicitei anteriormente a opção pela Rede Municipal do Recife foi sendo delineada 

intencionalmente. Ou seja, a proximidade com a Rede e o conhecimento do processo de 

formação continuada que estaria, e ainda continua, sendo materializado naquela instituição 

pública, gestada por uma política pública popular. Portanto, na condição de pesquisadora, a 

motivação e a opção político-acadêmica estavam bem resolvidas. 

Ao adentrarmos no universo de pesquisa, a Rede Municipal do Recife, levávamos conosco 

uma intencionalidade de escolha dos sujeitos, resultante do primeiro critério: 

1. Professores da rede que ministram aulas de Educação Física no Ensino 

Fundamental 3º e 4º Ciclos.  

Dos trinta e cinco (35) professores efetivos que ministram aulas de Educação Física 

na Rede Municipal do Recife, na modalidade Ensino Fundamental, 3º e 4º Ciclos, 

entregamos a vinte e sete (27) professores e professoras os questionários para 

(re)conhecermos que sujeitos históricos seriam esses, possíveis participantes da pesquisa.  
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A diferença entre o quantitativo geral de 35 professores e o quantitativo de 27 

questionários entregues se deu a partir do nosso segundo critério de escolha: 

2. Professores de Educação Física que estão participando sistematicamente da 

Formação Continuada da PCR.  

Para obter informações na intenção de identificar os sujeitos da pesquisa, realizamos 

contatos presenciais nos Encontros Intensivos, Região Políticos Adaministrativas, 

Encontros Pedagógicos Mensais; através da equipe técnica responsável pela logística da 

Formação Continuada – Prefeitura da Cidade do Recife; através das Reunião Formadores 

realizadas no CE-UFPE e, do contato direto com Administração Central da SEC-PCR. 

Foram sucessivas visitas, inicialmente, sem protocolos formais para nos 

familiarizarmos com o universo mais amplo, do qual tínhamos proximidade na condição de 

formadora. Posteriormente, entregamos um documento da Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação para ser possível acessar o acervo documental da proposta de formação 

para caracterizar com mais detalhe o universo.  

Durante essas visitas optamos por um critério temporal, devido a intenção de que 

nossa pesquisa teria o compromisso de analisar quais as concepções de formação 

continuada dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e  4º Ciclos 

da Rede Municipal do Recife-PE, desde o início do Programa de Formação Continuada em 

2002, quando em Recife uma política pública voltada para a maioria da população, que 

assume publicamente como papel principal a vida pública da cidade do Recife. 

Consideramos ainda importante na definição de nossos sujeitos, selecionaraqueles 

que atendessem  a proposta da prefeitura, que estimula os professores a participarem de 

eventos científicos, escreverem artigos científicos, construir e fazer parte do Projeto 

Político pedagógico da Escola, somamos aos dois critérios acima, outros para definirmos 

os sujeitos da pesquisa, levando em conta o objeto e o problema, a saber:   

3. Ser co-autor da publicação  do livro produzido pelo coletivo; 

4. Ser professor integrante  do grupo de elaboração do Projeto Pedagógico da     

Escola a partir das orientações nas RPAs; 

5. Ter participado de dois eventos científicos em nível estadual e nacional; 

6. Ter publicado um trabalho em anais científicos. 
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Mesmo levando em conta esses critérios, após o levantamento das informações 

fornecidas pelo questionário, constatamos um grande quantitativo professores que atendiam 

aos critérios até então delimitados. Este quantitativo perfazia um total de 19.  

Num segundo contato para com este coletivo de 19 professores, ao definirmos os 

possíveis encontros para darmos continuidade a coleta de dados, foram identificadas 

impossibilidades pessoais, profissionais, tanto em relação a viagens já pré-programadas 

quanto para tratamentos de saúde. Para além destas razões, outros estavam entrando em 

licença e outros não quiseram fazer parte da pesquisa. Na definição do número de professores 

identificamos que foram confirmados 04 professores com plena disponibilidade para seguir 

com a participação na investigação.                                                                                                 

Assim, o quantitativo teria que dialogar com o qualitativo da pesquisa e não poderia 

representar um risco em relação ao rigor, a coerência e a consistência dos dados a serem 

obtidos.  

Aqui, a literatura, campo da interlocução, foi determinante. Tomamos firmemente as 

categorias explicativas; as reflexões epistêmicas acerca do objeto e o problema de pesquisa 

em relação à concepção de formação continuada na perspectiva da teoria crítica da 

educação/educação física e o que nos indicava a base empírica do estudo. Diante desse 

quadro, elegemos os seguintes critérios, levando em conta: 

 

 Que a carga horária desses professores seja distribuída em aulas de Educação 

Física e Treinamento; 

 Que os professores e professoras tenham concluído um Curso de Especialização; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             DA 

 

  

 

 
IMAGEM 08 – Elementos da natureza – Caracterização dos sujeitos da Pesquisa. 
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Do diversificado conjunto de professores que constitui o universo de pesquisa - Rede 

Municipal do Recife, Estado de Pernambuco, emergem valores de construtos e convívios que 

reforçam e equilibram as correlações de forças na delimitação de territórios. Estes valores se 

expressam no cotidiano em que a práxis é complexa com implicações enraizadas na própria 

vida de cada sujeito histórico da prática pedagógica.  

Objetivando preservar a identidade pessoal, os sujeitos de pesquisa o grupo pesquisado são 

denominados em quatro eixos: ar, terra, água e fogo, ou seja, os quatro elementos da natureza 

que, também, metaforicamente, irão dar sentido, desenvolvimento e direção à exposição e 

análise dos dados. 

ÁGUA 

Professora concursada da Prefeitura da Cidade do Recife desde 1989, tem cargo de 

professora. Fez o Curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de 

Pernambuco, Curso de Especialização na Universidade de Pernambuco, com Especificação 

em doenças crônico - Degenerativas e Idosos. Esta na mesma escola a 20 anos. Participa a 18 

anos da Formação Continuada da Prefeitura do Recife. 

 

TERRA 

Professor concursado da Prefeitura da Cidade do Recife desde 1994, atualmente tem 

cargo de professor na Prefeitura Municipal de Recife. Formado em Licenciatura em Educação 

Física na Universidade Federal de Pernambuco, Com Especialização em Educação Física 

Escolar pela Universidade Pernambuco, participa da Formação Continuada da Rede há 12 

anos. 

FOGO 

Professor concursado da Prefeitura da Cidade do Recife desde 1979, tem cargo atual  de 

professor. Fez o Curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade de Pernambuco e 

seu curso de Especialização na UPE em Educação Física Escolar . Participa a 13 anos da 

Formação Continuada da Prefeitura do Recife. 

AR 
Professora concursada da Prefeitura da Cidade do Recife desde 1997, tem cargo de 

professora. Fez o Curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade de Pernambuco 

e seu curso de Especialização na com especificação Universidade de Pernambuco na área 
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Escolar. Esta na mesma escola há 10 anos. Participa a 10 anos da Formação Continuada da 

Prefeitura do Recife. 

O momento seguinte foi destinado à construção e sistematização dos elementos básicos 

para coleta de dados. Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram construídos sob o 

entendimento de que, mais que uma técnica para obter respostas, fazem parte do processo de 

investigação científica. 16

Tendo como referência os objetivos, os instrumentos foram planejados atentando para os 

tópicos considerados para cobrir a problemática estudada, a saber:  

 

- realizamos um reexame da bibliografia pertinente ao assunto;  

- estabelecemos os limites da coleta;  

- levamos em conta o tempo disponível para coleta e análises;  

- elaboramos cada questão com o propósito de garantir a objetividade nas respostas;  

- organizamos os registros de forma que possibilitassem a exatidão das informações;  

 

Para a elaboração dos questionários, consideramos os seguintes aspectos:  

 

 Dados da literatura existente que caracterizam a teoria crítica, observando as abordagens 

do conhecimento; 

 As categorias estabelecidas para análises: 

 

A estrutura dos questionários foi constituída de duas partes: 

 

 1ª Parte - Introdução - Onde consta o objetivo do questionário, a intenção da pesquisa, 

sua relevância social e as orientações básicas para facilitar seu preenchimento; 

 

 2ª Parte - Questões - Elaboradas com perguntas abertas e fechadas foram estruturadas 

de acordo com o seguinte procedimento: 

 Visita ao universo de pesquisa. 

                                                 
16 A respeito de instrumentos para levantamento de dados empíricos, consultei os trabalhos escritos por: Pedro Demo, 
Introdução à metodologia da Ciência, 1987;  Louise H. Kidder, Métodos da pesquisa nas relações sociais, 1987;  Alice Lori 
Gressler, Pesquisa educacional, 1983 e Antonio Joaquim Severino, Metodologia do trabalho científico, 1986, que 
possibilitaram a elaboração de questões claras e precisas, o que resultou em coleta de dados diretamente relacionados com a 
temática do estudo, pois cada um desses autores informam, cada um dentro de sua abordagem, que os instrumentos de 
pesquisa devem ser tomados como elementos fundamentais para aquisição de dados consistentes, à medida em que se deve 
considerar suas vantagens e desvantagens no processo de investigação. 
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 A entrevista, como procedimento mais usual do trabalho de campo em pesquisas 

qualitativas, nos proporcionou obter informes contidos nas falas dos atores (MINAYO, 1994). 

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).  

 

Para tanto, optamos pela entrevista narrativa, que contribuiu significativamente para que 

pudéssemos compreender e analisar quais as concepções dos professores de Educação Física 

em relação à formação continuada. Em nosso estudo a entrevista assumiu a característica de 

ser livre-narrativa, quando solicitamos do entrevistado discorrer sobre o tema da pesquisa.   

 

A referência teórica adotada neste estudo vem das seguintes fontes:  

 

• em Chaves (1999) Pesquisa narrativa: uma forma de evocar imagens da 

vida de professores; em Benjamin (1988) Obras Escolhidas;  

• em Leite (1987) O foco narrativo;  

• em Pires (2002) O fenômeno da ludicidade no jogo crítico e criativo da 

vida de professores pesquisadores em corporeidade;  

• em França (2003) Lazer – Corporeidade – Educação: o saber da 

experiência cultural em prelúdio;  

• em Jovchelovitch (2002) e Bauer (1995) Representações sociais e espaço 

público: a construção simbólica dos espaços públicos no Brasil;  

• em Teixeira (1999) Imagens da cultura: um outro olhar;  

• em Bauer e Gaskell (2002) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som: um manual prático.  

 

Benjamim (1988, p. 44) reconhece que por muito tempo, a narrativa passou a ser 

desvalorizada em função do discurso não-narrativo. Esse fato “deve-se à idéia da sofisticação 

racional em contraposição ao sentimento e à importância atribuída às diferentes formas de 

contar histórias”.   

A dinâmica da entrevista narrativa, neste estudo, possibilitou retratar os limites e as 

possibilidades de situações da práxis narrada pelos(as) professores(as) da rede, suas 

expressões e o sentido e significado que atribuem à formação continuada.  
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Para compreendermos a entrevista narrativa realizada na Educação Física e Educação, 

nos respaldamos em França (2003, p. 91), quando afirma: 

 

A intencionalidade da opção pelo instrumento girava em torno de que o 
mesmo deveria se constituir numa fonte fluente, segura e cientificamente 
reveladora das idéias, das formulações, das propostas, das diferentes 
concepções dos brincantes da pesquisa. Um instrumento canalizador de 
informações com sentido e significado de aplicabilidade para a práxis na área 
da educação, constituído a partir de eixos circulares17, provocando nos 
brincantes de pesquisa o desejo de comunicar de forma dialética suas 
experiências, para ser possível [...] 

 

Para a realização da entrevista narrativa, utilizamos: 

 

 Gravador com fitas individualizadas e personalizadas para gravar as narrativas; 

 Mapa nominal, instituição de origem, dia, hora e local da entrevista; 

 Mapa individual para anotações de dados, pistas e destaques expressos pelos sujeitos da 

Pesquisa. 

 

Nosso percurso metodológico ao indicar a entrevista narrativa como instrumento para 

coletar os depoimentos dos sujeitos históricos participantes da pesquisa, também definiu que 

procedimento metodológico seria adotado para a leitura crítica das narrativas dos professores 

e das professoras.  

No momento seguinte, passamos para a transcrição dos 160 minutos de entrevista com 

os quatro sujeitos históricos. Assim, ao mergulharmos nosso olhar para a narrativa-escrita, 

reafirmamos a opção pela análise de conteúdo. Pois, como afirma Bardin (1977, p. 95) temos 

à nossa “disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objectivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas”. 

 

Nossa pergunta base para o início da conversa foi: Considerando o processo de 

formação continuada vivenciado por você na Rede Municipal de Ensino, fale sobre quais as 

concepções que são asseguradas por este processo formativo. Por gentileza explique o por 

quê? 

                                                 
17 Para a estruturação dos eixos circulares tomamos como referências os fatores de oposição à homogeneidade, fragmentação 
e hierarquização do cotidiano ou linhas de ação apontadas por Lefebvre (1981, p.121).  
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                  IMAGEM 09 – Foto Caminhando por Monsaraz.  

 

O caminho se faz caminhando 
Paulo Freire & Myles Horton(2003) 

 
A pesquisa se faz pesquisando!!! 

Sandra França(2007) 
 

  Refletindo sobre a formação Continuada 
 

Bombo trovejou a chuva choveu 
 

Choveu choveu 
Lula Calixto virando Mateus 
Chover chover 
O bucho cheio de tudo que deu 
Chover chover 
suor e canseira depois que comeu 
Chover chover 
Zabumba zunindo no colo de Deus 
Chover chover 
Inácio e Romano meu verso e o teu 
Chover chover 
Água dos olhos que a seca bebeu 

 
Quando chove no sertão 
O sol deita e a água rola 
O sapo vomita espuma 
Onde um boi pisa se atola 
E a fartura esconde o saco 
Que a fome pedia esmola 

                                            (Lirinha & Barros, 2001)  
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Capítulo 4 
 
 ADENTRAR NO UNIVERSO INVESTIGATIVO: MULTIPLOS 
OLHARES 
 
 

A REDE MUNICIPAL DO RECIFE: UM DESENHO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       IMAGEM 10: Fotos alunos da PCR e Professores em Formação 

 

 

 
 

 

 

 

O significado 
transitório da 
experiência 

A descoberta de 
novos significados 
da práxis 

A continuidade e descontinuidade dialógica libertadora 

É 

  
 
 
isso mesmo! É por isso, precisamente, que o conhecimento está sempre se 
transformando. Isto é, o ato de saber tem historicidade, então o conhecimento de hoje 
sobre alguma coisa não é necessariamente o mesmo amanhã. O conhecimento 
transforma-se à medida que a realidade também se movimenta e se transforma. Então, 
a teoria também faz o mesmo. Não é algo estável, imobilizado. Você tem razão! 
(FREIRE, 2003, p. 114) 

 

http://www.athanazio.pro.br/index.php/category/fotos/


 77

 
PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOS 3º E 4º CICLOS DA 

PCR: FALANDO COM QUEM GOSTA DE ENSINAR. 
 

Refletir sobre a formação continuada abre um leque de perspectivas em relação ao 

processo de formação no sentido bem mais amplo, multireferencial e enquanto prática 

permanente que influência e/ou determina a construção de valores e princípios que 

caracterizam o fortalecimento da identidade do professor, numa dimensão de cidadania e de 

consciência crítica como expressão concreta desta mesma formação.  
Estas perspectivas exigem acessibilidade a conhecimentos com princípios científico-

pedagógicos estruturantes  no tocante à práxis social, o que implica reconhecer os nexos da 

contextualidade em que esta formação se materializa. Implica refletir, analisar e sintonizar 

este processo levando em conta o ordenamento legal, a produção e sistematização do 

conhecimento, os elementos constitutivos da prática a ser concretizada com base nessa 

formação com base na experiência do saber cultural, alimentado pelos saberes formativos, 

disciplinares, curriculares. A figura a seguir expressa a inter-relação que estas perspectivas 

possibilitam e mantêm neste processo de formação continuada.  

CONTEXTUALIDADE 

 Ordenamento Legal LDB 
PCN’S 
PPP-PCR 

 Produção e Sistematização do Conhecimento 

 Elementos Constitutivos da Prática Pedagógica  
                                                             (Cunha, 1998) 

 Produção do Conhecimento nos Últimos 5 Anos  

EXPERIÊNCIA DO SABER CULTURAL  
 

 FORMATIVOS 
CURRICULARES 

DISCIPLINARES 
ALUNO 

PROFESSOR(A) 
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Esta organização do pensamento empreendido para descrever sobre o processo de 

formação continuada leva em conta a complexidade da abordagem. 

Do processo de formação continuada realizado em 2005, junto aos professores dos 3° 

e 4° ciclos, a gerencia coletou dados para avaliar as contribuições e possibilidades de 

reconceptualização do projeto até então elaborado e desenvolvido. Esta avaliação teve 

como propósito de referência as mudanças e avanços que poderiam ser implementados.  

Como resultado desse avaliativo foram levantadas interessantes questões, tanto a 

nível pedagógico como a nível político, que indicaram alterações naquela proposta, 

projetando outra dimensão a ser vivenciada em 2006. 

Para superação de práticas com visão fragmentária e limitada que os dados indicam 

que são sustentadas pelos professores, resultando em trabalhos isolados por dentro e por fora 

de suas áreas de competência, dois eixos tornam-se orientadores para a proposta de 2006, a 

saber: a interdisciplinaridade e o aprofundamento conceitual.  

O primeiro munido do conhecimento específico, mas, sobretudo, da especificidade de 

cada campo do conhecimento. Esta posição política de olhar e viver a escolarização a partir 

dos professores de cada componente curricular Educação e a Educação Física, abriu amplos 

horizontes num sentido de mobilização e diálogos entre as disciplinas descobrindo, 

reinventando e sistematizando outras estratégias do trato com os conteúdos. 

Nas análises dos dados das narrativas, estes aspectos serão mais detalhadamente 

refletidos. Entretanto, são indispensáveis para que metodologicamente possamos (re)conhecer 

o universo de pesquisa e melhor compreender os critérios de escolha, explicitando o que traz 

o documento-proposta da PCR para a implementação da Formação Continuada-2006/2007, 

diz o ponto “X”: 

 
[...] não introduzir novas técnicas de ensino ou metodologias a fim de dar 
concretude ao que já é conhecido. As metodologias a serem propostas deverão 
estar relacionadas à construção do conhecimento que se quer oportunizar com 
o trabalho interdisciplinar, seja ele realizado em um mesmo momento por 
diferentes professores ou dinamizado na prática de cada disciplina (PCR, 
2006, p. 1). 

 

Esta intencionalidade política expressa pela proposta da Prefeitura da Cidade do 

Recife, evidencia os devidos cuidados em compreender que, por vezes, a:  

 
[...] consciência transitivo-ingênua tanto pode evoluir para a transitória-
ingênua, tanto pode evoluir para a transitivo-crítica, característica da 
mentalidade mais legitimamente democrática, quanto pode destorcer-se para 
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esta forma rebaixada, ostensivamente desumanizada, característica da 
manifestação. (FREIRE, 1983, p. 63) 

 

Para além destas questões, levantadas por Freire, a interdisciplinaridade se apresenta 

como um desafio para professores e alunos tanto no sentido da superação de um histórico 

escolar marcado pela separação do conhecimento em campos estanques, como pela 

necessidade de construção de uma proposta metodológica inovadora. 

O aprofundamento conceitual é tomado aqui como uma exigência da própria dinâmica 

atual do conhecimento. Vivemos uma realidade onde as fontes de informações crescem 

constantemente permitindo que novas formas de conhecimento sejam experimentadas. Deste 

modo, a atualização se torna uma necessidade para todos os que trabalham com a educação. 

Assim, falar em aprofundamento conceitual não se restringe a obter informação sobre as 

produções mais recentes nos diferentes campos do saber. É, acima de tudo, uma compreensão 

desta nova proposta de conhecimento tratada pela Formação Continuada da PCR e suas 

relações múltiplas com a realidade vivida. 

A estrutura e dinâmica do processo de formação continuada, sistematizada e vivida 

pelos professores de educação física da rede pública, formadores da UFPE e dos Gestores 

PCR, vem se desenvolvendo em três momentos que se entrelaçam, são:  
 ENCONTROS INTENSIVOS  -  ENCONTRO PEDAGÓGICO MENSAL  -  ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Além destes, são realizadas reuniões mensais avaliativas com a participação dos 

formadores - professores da UFPE e da representação gestora da PCR.  

     

 
ESTRUTURA E DINÂMICA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 
 
 
 
   FORMAÇÃO     
CONTINUADA 

    PCR 
 

      E I 
 

           E P M 
 

      R P A 

ENCONTROS   INTENSIVOS

ENCONTRO   PEDAGÓGICO  MENSAL 

ATIVIDADES    ESPECÍFICAS

PROFESSORES 

 

 

 

 

COMPONENTES 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Estrutura do Processo de Formação Continuada. 
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E I - ENCONTROS INTENSIVOS  

 

 
 

IMAGEM 11  - A Formação Continuada da PCR.  
 
 

 
Vivido por todos os componentes do Currículo Escolar, os Encontros Intensivos são 

realizados em espaço comum e, geralmente, têm como programação conferências, palestras, 

debates, estudos e reuniões específicas por componente.  

Este momento é de grande relevância por objetivar (re)encontros de todos os 

professores da rede, de diferentes áreas do conhecimento, com trocas de experiências e com 

os saberes acumulados ao longo de suas práticas docentes. Têm sido também momentos de 

reivindicação, mobilização e organização político-pedagógica de busca da valorização do 

profissional. Assim, este encontro tem se constituído num espaço de debates em conjunto com 

os gestores, denunciando os limites e as possibilidades dos professores na materialização dos 

propósitos da Formação Continuada. Este formato foi consolidado em 2005, 2006 e também 

está ocorrendo em 2007 em dois momentos ao longo do ano.   

Com programação específica, um destes encontros teve como temática “O Novo 

Sujeito da Educação - Perfil do Aluno Atual”.  

A partir das leituras do relatório deste encontro, que foram produzidos nos encontros, 

no primeiro momento a proposta teve como objetivo subsidiar nas reuniões os diferentes 

componentes curriculares para as análises sobre a proposta para o encontro específico. Apesar 

de não ser possível materializar todos os desejos e expectativas dos professores, esses 

encontros têm ocorrido com a finalidade de partilhar propostas e verificar possibilidades de 

integração. Em 2005, o Encontro Intensivo, realizado no período de 25 a 27 de julho, teve 

como temática central “Educadores em rede: articulando a diversidade e construindo 

singularidades. Naquele ano, a PCR dedicou os trabalhos educacionais do município ao 

Professor Paulo Rosas.  



 81

Além disso, outro fato muito importante que não pode deixar de ser aqui registrado diz 

respeito à manifestação política realizada por uma parte significativa dos professores da rede, 

na abertura do referido encontro no primeiro dia de trabalho.  

Ali ficou evidente a insatisfação dos professores em relação à estrutura geral da política 

de educação da rede municipal, incluindo-se a valorização do profissional, especialmente em 

relação ao salário, benefícios estruturais nos espaços escolares, apoio para a participação em 

eventos científicos e participação efetiva da maioria dos professores nas decisões políticas e 

pedagógicas da rede municipal. 

Repito que o objeto de nosso estudo não é a política de formação continuada a partir dos 

nexos da proposta. Temos, sim, por objeto, a formação continuada dos professores de 

Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e 4º Ciclos da Rede Municipal do Recife-PE e 

o rebatimento desse processo de formação na prática pedagógica deles.  

Entretanto, toda esta historicidade aqui levantada, faz parte do contexto em que a 

formação continuada de professores de Educação Física se materializa, e considero 

importante para que o leitor entenda melhor o contexto desta Formação Continuada proposta 

pela Prefeitura da Cidade do Recife. Um segundo encontro intensivo foi realizado no meio do 

ano letivo, possibilitando que os professores dialogassem acerca do proposto e do vivenciado 

durante o primeiro semestre, como conseguiram avançar e quais as limitações encontradas por 

eles durante este processo18.  

Conforme explica Pimenta, Ghedin e Franco (2006, p. 16) na Pesquisa em Educação, 

alternativas investigativas, estudos com a delimitação de um objeto complexo, como é o caso 

do nosso estudo de pesquisa até o momento, foi possível de ratificar que: 

 

O saber dissociado dissocia o próprio ser. O problema não é a dissociabilidade 
ou fragmentação do saber, mas, nele, a fragmentação do ser. Fragmentar o ser 
humano em nome de um saber fragmentado e incapaz de conjugar-se na 
totalidade novamente é o mesmo que mutilar a humanidade, isto é, ao mutilar-
se o conhecimento no seu processo mutilou-se o humano, a humanidade e o 
mundo. [...] O fato é que necessitamos quebrar, e aqui a quebra se dá pela 
pesquisa, com padrões que nos impedem de desvelar, por trás dos sistemas, a 
verdade que se oculta por trás daquilo que é aparente e dos seus enganos.  
 

Esses encontros serão referenciados nas narrativas dos atores desta pesquisa. Aqui, 

como explicamos anteriormente, fazemos o desenho do contexto em que a pesquisa foi 

realizada. Este trecho, sem dúvida, fornecerá muitos elementos para as análises a serem 

apresentadas aos leitores deste estudo no capítulo 4. 

                                                 
18 Programação no anexo 1. 



 82

EPM - ENCONTRO PEDAGÓGICO MENSAL  

 

 

                IMAGEM 12 – Foto Formação Continuada 
Educação Física PCR. Inaldo Lins. 

 

 

Com o olhar atento sobre as palavras escritas nas linhas e as palavras ocultas nas 

entrelinhas dos interlocutores desta pesquisa, paramos frente ao livro Teoria e Educação no 

Labirinto do Capital, de Galdêncio Frigotto & Maria Ciavatta.  

Nele, encontramos, exatamente, tudo que gostaríamos de refletir e discutir sobre os 

limites impostos pelo “desperdício do coletivo, da ideologia do descartável, do ‘fim da 

história’, as ‘novas’ propostas educativas substituem o conceito de formação humana básica 

pela noção de competências individuais para o mercado” (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2001, 

p. 11).  

Em outras palavras, apesar de reconhecer a influência determinante que o sistema, 

alimentado pela globalização excludente, exerce na política educacional brasileira e que este, 

também, ainda exerce um poder definidor das condições estruturais e funcionais da educação 

escolar e nestas, da Educação Física, “partimos do pressuposto de que vivemos, neste início 

de século, profundas mudanças societárias nos âmbitos socioeconômicos, ético-político, 

cultural e educacional” (Melo 2000, p. 2): que promoveram na educação o desenvolvimento 

de programas visando dar maior agilidade ao sistema educacional, surgindo incrementos de 
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recursos e implantação de projetos que passam a desenhar outro cenário e outra dimensão no 

processo de formação.  Escreve Melo (2000, p. 3): 

 

Com base nessa complexidade (limites objetivos/subjetivos) e  apontando 
num caminhar não apocalíptico, tudo parece indicar que se possa 
relativamente fazer resistências aos problemas que atingem a formação 
humana, os próprios sujeitos e a sua prática, bem como se possa realizar 
rupturas na cultura pedagógica e política existente, no conhecimento 
científico e no conhecimento que advém do próprio cotidiano, no sentido de 
se produzir novas sínteses que considerem, ao mesmo tempo, a ciência e o 
senso comum articulados, sem perder de vista as utopias como possibilidades 
abertas.  

 

A política de formação continuada da PCR, apesar de todas  as mazelas de um sistema 

público ainda não totalmente democrático, tem demonstrado compromisso e assumido uma 

postura de formação continuada de forma sistemática montada na reflexão-ação. 

Os EPMs são exemplos desta afirmação que fazemos com base no foco que se 

expressa no movimento e, consequentemente, na vida dos documentos que falam deste 

processo. Com um aprofundamento conceitual na construção da proposta, a continuidade 

permanente dá ênfase ao ensino tomando-o como possibilidades de execução de projetos 

didáticos na prática docente.  

Com o funcionamento de responsabilidade dos professores formadores os EPMs 

também contam com o envolvimento de equipes pedagógicas da Secretaria de Educação da 

Prefeitura da Cidade do Recife - Departamento de Ensino, composta por especialistas, 

técnicos e professores de todas as áreas do conhecimento. Os EPMs – Encontro por 

Componente Curricular ocorre a cada dois meses e concentram professores de cada 

componente curricular. No caso de nosso estudo professores de Educação Física. Os EPMs 

diferem da organização funcional dos RPAs, os quais concentram professores de diferentes 

componentes de varas escolas por região da cidade. 

Nestes EPMs, são trabalhadas temáticas específicas conforme os conteúdos e interesse 

de conhecimento reconhecido como conhecimento da Educação Física, como por exemplo: o 

jogo, a dança, a ginástica, a luta e o esporte. Evidentemente, que outras temáticas são 

abordadas, até porque o caráter interdisciplinar é o eixo central. Entretanto, a especificidade 

da cada componente é o clímax desses EPMs. 

Talvez o leitor, ao encontrar aqui, neste capítulo, tamanho detalhamento, venha 

questionar o porquê desta estratégia descritiva explicativa pela qual apresentamos o universo 

pesquisado. Esta opção tem dois sentidos centrais.  
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Um metodológico, qualitativo, que nos orienta que ao descrever o universo é 

importante fazê-lo com o olhar em na totalidade crítica e dinâmica em que se materializa seu 

cotidiano. Outro, epistêmico, aplicativo, que ampara nossas idéias de que uma metodologia é 

como uma gota de chuva que cai num córrego, ou como uma pedra lançada no rio. Seu efeito 

circular transborda o limite do objetivo a ela atribuído.  

É nessa dimensão que ao falarmos dos EPMs consideramos que estes compõem a 

totalidade deste universo aqui descrito e apresentado, por permitir olhar melhor o ambiente de 

estudo, passando a uma compreensão de que políticas de formação são realmente 

emancipatórias quando trazem em si uma dialogicidade interna e externa com as instâncias 

envolvidas. 

 

AE – ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

 
IMAGEM  13 – Foto dos Professores em Formação – PCR. 

 

 

Lendo a proposta da formação continuada - PCR, evidenciam-se as atividades 

específicas como um dos eixos desta ação formativa. Como ação integradora, compreende o 

conhecimento como processo dinâmico, constituído na interação entre o sujeito que conhece e 

o objeto a ser conhecido.  

Neste sentido, essas atividades ampliam possibilidades de sistematização da formação 

a partir do seu formato próprio e variado, desenhado com um caráter de oficina, o que 

objetivou vivências do estudado. No conjunto de propostas destas atividades específicas o 

Curso de Produção de Texto Científico foi realizado para atender uma demanda vinda do 
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grupo de professores interessados em sistematizar sua produção e publicá-la em formato 

científico.  

O curso de 32 horas foi desenvolvido em dois encontros perfazendo um total de 8 

horas semanais, com certificação específica, o que garantirá ampliar e qualificar também o 

currículo formal dos professores. 

A proposição de uma atividade que prioriza a pesquisa na vida do professor, qualifica, 

valoriza e reconhece o professor como um produtor de conhecimentos e o estimula a 

(re)pensar sua prática com critérios científicos, promovendo a socialização de seu fazer 

pedagógico. No capítulo 1, centramos nossas reflexões no professor reflexivo, considerando 

ser esta uma qualidade que o renova e o faz renovar sua prática docente. 

Esta proposta de formação tem a prática como o centro de formulações de problemas de 

pesquisa, que passa a ser objeto, é problematizada, e implica a qualidade da formação na 

direção da investigação científica, valorizando a ação reflexiva do professor. 

 
O professor reflexivo é, pois, fundamentalmente, um professor investigador, 
pois, ele e só ele é capaz de examinar sua prática, identificar seus problemas, 
formular hipóteses, questionar seus valores, observar o contexto institucional 
e cultural ao qual pertence, participar do desenvolvimento curricular, assumir 
a responsabilidade por seu desenvolvimento e fortalecer as ações [...]  
(MIRANDA, 2001, p. 134) 

                                                                                                                                                                       

Neste sentido, concordamos com os posicionamentos expressos na proposta. Sim, a 

pesquisa aliada a outras atividades com certeza alimenta, de forma qualitativa, a prática 

docente. Portanto, ao fazer parte do processo de formação, traz contribuições para encontrar 

alternativas renovadas pela própria prática numa relação dialética ação-reflexão-ação, 

estimulando o espírito de pesquisador do professor.   

Assim, “requer do pesquisador um trabalho com um corpus teórico, vocabulário 

próprio, conceitos e hipóteses específicos, tendo para isso dispor de tempo, de material e de 

espaço [...] (ANDRÉ, 2001, p. 59). 
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A Cumplicidade Pesquisadora e Pesquisados(AS): Deixando 
Pegadas e Abrindo Novos Horizontes.  
 

 ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

Boniteza 

Quefazer 

Dialogicidade 

Conscientização 

Inacabamento 

 ENCONTROS    
    INTENSIVOS 

 ENCONTROS 
MENSAIS 

 ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEM 14:  Pegadas na Areia e o  Universo  

 

A cumplicidade entre a pesquisadora e pesquisados e pesquisadas, sujeitos históricos 

do nosso tempo de revolução, transformação, manutenção, exploração, preservação e 

construção, ganha dimensão neste item que, mesmo sendo o último, não esgota e nem 

pretenderia esgotar as reflexões, estudos, debates e aprofundamentos sobre a formação 

continuada, deixando pegadas e abrindo novos horizontes.   

 
O teu amor é denso como a branca espuma.  

É o limite incontornável.  
É o ponto de encontro da brisa e da bruma.  

É onde o céu toca a terra, é onde esta acaba... 
e onde nós começamos... 

 (Sophia de Mello Breyner Anderson) 
 

Novamente, vem a poesia, a natureza e a humanização para expressar o sentido e 

significado dos mais variados encontros e (re)encontros vividos ao longo deste trabalho.  
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Está uma boniteza. Uma produção construída com paixão e acreditando nas pegadas 

que deixou, pois, todo tempo foi revigorado pela pedagogia da indignação frente às lacunas 

deixadas pelos homens aos próprios homens, pelas mulheres às próprias mulheres. Indignação 

provocativa do pensar certo sobre direito e dever de viver o mundo, compreendendo que nós, 

“mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor, para fazê-lo menos injusto, mas a 

partir da realidade concreta a que ‘chegam’ em sua geração. E não fundadas ou fundados em 

devaneios, falsos sonhos sem raízes, puras ilusões” (FREIRE, 2000, p. 53). 

Aqui, o som das águas mistura-se ao som das estrelas alimentado pelo som e pulsar do 

peito por perceber que estamos fechando mais um ciclo de vida. Na verdade, isto estimula a 

reflexões críticas do tema abordado que constituem o quefazer dos professores sujeitos da 

produção. 

Assim é que a pedagogia da esperança abre espaço para, em um saudoso e criativo 

(re)encontro com a Pedagogia do Oprimido que se transforma, transformando. Freire (1992, 

p. 10), nos diz que “a esperança é necessidade ontológica; a desesperança, esperança que, 

perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica”.  

Assumindo a posição de que o processo de formação continuada é vivo, latente e 

como tal, está em constante transformação, podemos refletir levando em conta a historicidade 

do processo de construção destas mesmas concepções.  

A este item foi reservada a tarefa de, a partir das categorias explicativas nascidas da 

teorização-prática e das categorias sentidas no cotidiano resultantes da prática-teorização, 

podemos afirmar que o professorado é, ao mesmo tempo, composto por seres humanos que, 

por isso mesmo, pensam, agem e sentem, organizados e munidos de conhecimentos.  

Reafirmamos como um dos objetivos desta pesquisa apresentar que concepções 

asseguram os professores e as professoras da rede acerca de formação continuada, base para 

sua prática e da mobilização centrada na reconstrução desta mesma prática. 

Neste sentido, passamos a sistematizar as análises tendo como olhar epistêmico a base 

teórica indicada pelas categorias explicativas da nascente teórica e da nascente empírica. Ou 

seja, concretizamos um dos pressupostos norteadores de uma prática docente emancipatória, 

realizada por professores ou professoras crítico-reflexivos. O par dialético, indissociáveis 

teoria-prática. Freire (1996, p. 48), ao abordar sobre a temática na Pedagogia da Autonomia 

nos ensina que em seu “discurso sobre a teoria deve ser exemplo concreto prático, da teoria. 

Sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já devo 

estar envolvido nela, e nela, a construção, estar envolvendo os alunos”.  
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Da nascente teórico-empírica, as categorias boniteza, quefazer, dialogicidade, 

conscientização, inacabamento, prática reflexiva foram o leito onde deitamos as narrativas e 

realizamos as análises. 

Na condição de pesquisadora, sujeito histórico, desta aventura lúdico-criadora, 

organizamos as análises por blocos de narrativas, nos quais explicitamos o fala dos quatro 

sujeitos para assim tecer as análises e reflexões acerca das concepções de formação 

continuada. 

A Boniteza na e da formação continuada aparece com firmeza nas narrativas do 

elemento água de nosso cenário natural, que nos diz, que tal formação ocorre: 

 
[...] visando principalmente um trabalho pela paz na escola, pela união entre 
professores e alunos e entre turmas porque não vai ser uma sala contra outra, 
vai ser equipes e essas equipes podem pertencer a várias turmas, então 
estamos elaborando e amarrando um projeto que haja união e haja paz. 

 

Para este elemento, a relação que se estabelece entre os sujeitos históricos que 

compõem o universo escolar deve se consolidar na dimensão de prazer e alegria, de 

cooperação.  

As evidências da relação prazerosa e necessária do individual e social, sugere que nas 

aulas de Educação Física os professores atribuíam uma boa parte da aprendizagem com 

abordagens relacionadas a relação aluno-aluno, professor-aluno, escola-professor-aluno, 

rompendo com a hierarquia que deixa no professor total responsabilidade pelo 

desenvolvimento da prática docente. “A boniteza da prática docente se compõe de anseio vivo 

de competência do docente e dos discentes e de seu sonho ético. Não há nesta boniteza lugar 

para a negação da decência, nem de forma grosseira nem farisaica. Não há lugar para 

puritanismo”. (Freire, 1996, p. 95).  

As experiências vividas nesta dimensão educativa na formação continuada asseguram 

ao professor elementos para articular a vida dentro e fora da intervenção. Percebe-se nesta 

narrativa que a concepção de formação continuada desse professor(a), elemento água, são 

situações, também, voltadas ao seu papel de problematizador, com indicativo bastante 

significativo em relação ao prazer. Os conhecimentos são apurados e apreendidos, o que 

fazem principalmente desde sua própria experiência ou de seu talento, algo presente na 

história das descobertas na construção coletiva.  
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Quando passamos para o elemento ar, fica evidente que, em sua compreensão, a 

formação continuada, é sem dúvida, importante para a atuação profissional. Fala o(a) 

professor(a): 

A Prefeitura nesse quesito tá legal. Pra que fique viva a Educação Física, pra 
que a gente tenha um pouquinho de esperança que vai mudar. A formação 
continuada tem sido fundamental. Agora meus alunos, eu adoro meus 
alunos, mesmo com todas as dificuldades que todos nós sabemos, eu tenho 
uma relação de muito companheirismo com eles, claro que tem aqueles mais 
rebeldes, que às vezes vêm armados para aula, mas tem, também, os que 
querem aprender, os que te fazem levantar a toda manhã e acreditar no 
possível, que fazemos a diferença.   

 

Um misto de esperança, numa prática educativa de opção progressista, jamais deixará 

de ser uma aventura desveladora, uma experiência de desocultação da verdade (FREIRE, 

2005, p.9), busca, este professor(a), elemento ar, explorar com determinação o 

reconhecimento da luta para um mundo melhor. Para este elemento, “a questão do prazer” 

toma ainda uma outra dimensão. Sua satisfação está também na descoberta da possibilidade 

da construção no coletivo para que “no dia seguinte” a prática seja mais eficaz, mais próxima 

da realidade. 

É interessante que este elemento ar, ao destacar os limites estruturais e políticos do 

sistema público de ensino, reconhece na instituição SEC-PCR uma história, uma prática e/ou 

movimentos vivenciados na formação continuada levando em conta os efeitos desta formação 

na qualidade da prática pedagógica, como um todo e, em especial, a prática docente. 

 Ainda com relação à boniteza da prática assegurada por princípios de um processo de 

formação continuada que prioriza o conhecimento das orientações metodológicas na 

construção dos conhecimentos, isto é, do conhecer formas que poderão qualificar seu fazer 

pedagógico. 

 

[...] nossos jogos são jogos participativos, diferentes dos jogos do estado, 
muito diferente. É uma coisa que é muito apaixonante pra gente porque vão 
meninos tecnicamente muito bons e vão meninos que também não são tão 
bons tecnicamente e tanto faz ganhar ou perder, com raras exceções é lógico. 
Não que a gente esteja colocando isso em segundo plano, mas o importante é 
que todos vão, todos brinquem e todos participem. (Elemento Ar) 

 

Neste diálogo de elementos qualificados, o elemento terra fala: 

 
[...] uma formação continuada estimula em nós a busca pela reflexão e pela 
continuidade de nossos estudos, eu mesmo acredito na escola, mesmo com 
todas as dificuldades, acredito que podemos fazer dos nossos alunos 
cidadãos. 
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Existe, nas falas dos sujeitos históricos, uma forte correlação entre formação continuada 

e qualidade da prática docente. Eles(as) reconhecem nesta modalidade de formação uma base 

importante para sua ação educativa, fato que deveria ser mais ouvido pelas instituições 

formadoras. Em Carvalho (2003, p.8), encontramos contribuições significativas para 

compreendermos que o “conhecimento não é único, ele é construído socialmente a partir da 

interação com os pares e, principalmente, todos merecem respeito, merecem ser ouvidos; o 

‘certo’ é o mais lógico, o mais socialmente aceito”. A produção do conhecimento desenvolve 

a atitude investigativa e aflora a capacidade crítica e criadora dos sujeitos históricos.  Essa é 

uma visão presente nas narrativas dos professores e professoras que inova o papel dos 

mesmos no interior educacional.  

A questão não significa mudar a direção da intervenção do professor ou professora, mas 

sim dinamizar sua prática docente qualificando-se através da atitude investigativa.  

 

O duvidar, o indagar, o questionar fazem parte, naturalmente, da formação e 
da prática que se configuram na perspectiva crítico-reflexiva. Desse modo, 
entende-se a investigação como procedimento de construção científica e como 
processo formativo, indispensáveis às experiências desafiadoras que deve 
estar inserida no cotidiano das instituições escolares (Marin, 2000, p. 26).  

 

Neste sentido, a categoria explicativa dialogicidade em nossa pesquisa ocupa um lugar 

de destaque por perpassar todas as demais categorias, pois indica ao professor e professora a 

necessidade de estabelecer diálogos para a construção do saber. Na educação física, a reflexão 

sobre a formação de professores, aflora na fala dos sujeitos históricos integrantes desta 

pesquisa, que “não há diálogo no espontaneísmo” como no “todo-poderozismo” do professor 

ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a 

possibilidade do ato de ensinar (FREIRE, 1992, p. 118). 

A fala do elemento Água é reveladora da importância da dialogicidade enquanto 

princípio e/ou categoria fundante do processo de formação continuada. Expressa uma 

concepção com base na coerência e integração quanto aos objetivos e execução da formação. 

Vejamos o que nos narra: 

 

[...] nós elaboramos coletivamente o nosso conteúdo de Educação Física, foi 
um trabalho longo, foram de anos, trocando idéias e dialogando... porque 
trouxesse, que analisasse, estudasse, refizesse. 
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[...] quando teve várias capacitações com relato de experiência então às 
vezes dificuldades que nós tínhamos de dar um conteúdo na escola vendo 
como o outro colega conseguiu aplicar, ajudava, entendeu? 
 
Quanto ao EPM eu achava que ele sendo mensal dava oportunidade até o 
professor que ta nos orientando de fazer um trabalho de mais qualidade, de 
dar continuidade a todo o processo a tudo que for começado, não ficar 
somente naquele dia mais ela poder ter um planejamento. 

 

Percebe-se com estes depoimentos que, se compararmos depoimentos e posições dos 

professores de Educação Física “de hoje e de ontem”, seria possível constatar em suas 

concepções uma mudança radical na forma de reconhecer seu papel educativo e na 

necessidade de sempre qualificar sua formação. 

Nos depoimentos de Ar, Fogo e Terra, na seqüência, apresenta-se uma singularidade no 

pensar sobre a categoria dialogicidade. Eles(as) nos falam que:  

 
Quanto à formação continuada, eu tô aqui na Prefeitura há 10 anos no 
Recife, no princípio eu achava bem melhor quando eu entrei, porque, por 
exemplo, a disciplina de Educação Física, a gente se reunia e via qual era a 
área que a gente tava mais carente, ginástica vamos supor, então teve um ano 
que a gente chamou “Plick”, então a gente se reunia, a gente chamava aquela 
pessoa que via, essa não era continuada, mas era aquela do meio do ano que 
a gente passava uma semana no intensivo. Nestes momentos trocávamos 
idéias, conversávamos muito. (Elemento Ar). 
 
Os EPM’s, eles estão trazendo pessoas preparadas dentro da área da gente 
que realmente tão falando em consenso com o que a gente ta achando que 
tem necessidade, ou seja, ta sendo uma coisa mais democrática e realmente a 
gente ta mais a par. (Elemento Ar).   
 
[...] mas, por outro lado, trabalho numa escola muito boa, pois a direção 
estimula a participação em cursos e capacitações, que me possibilitam 
manter o intercâmbio com  outros professores da minha área. Possibilita que 
a gente reflita sobre a nossa prática e possibilita também conhecer o trabalho 
dos companheiros.(Elemento Fogo). 
 
Passamos um tempo trabalhando em cima da nossa proposta curricular, e aí 
é uma coisa muito importante, mas que ta sendo debatida acho que desde 
quando a gente entrou na Prefeitura há 13 anos atrás [...] (Elemento Terra). 

 

Então, a fala é bastante representativa no tocante a formação continuada alimentada pela 

dialogicidade, imprime nesta formação a organização de um processo intencional, que 

corresponde a aspectos pertinentes de um processo contínuo e multiforme, possibilitando aos 

professores, socialização coincidente à trajetória profissional de cada um.  
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Na fala de Freire (1996, p. 86) tudo isto tem transparência e contribui para que possamos 

assumir atitudes interdisciplinares. Diz o educador do mundo:  

 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em 
que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e 
alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. 
O que importa é que o professor e alunos se assumam epistemologicamente 
curiosos. 

 

Outro destaque nas falas que aflora discussões em relação à formação continuada da 

Educação Física, que dialoga com a nossa base teórica,  está na categoria do inacabamento.  

Ao tomarmos o inacabamento do ser humano para estas análises reflexivas, críticas, 

sustentamos nossas idéias na esteira teórica freiriana como categoria central desse processo de 

formação. Os estudos de Candau (1998), Saviani (1980) e Souza (2004b) fundamentam nossa 

compreensão dessa categoria.  

 

Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido.  O do 
inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser ou sua 
inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. 
Mas, só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. 
(FREIRE, 1996, p. 50) 

  
Vejamos o que os elementos Água, Ar, Fogo e Terra têm a nos dizer: 

 
Quando eu cheguei na Prefeitura através dessas capacitações que eram bem 
mais intensas como eu já lhe falei que era a semana quase toda, eram quatro 
dias, foi uma oportunidade de eu voltar a me envolver, de estudar, de ler e 
isso foi muito bom pra minha cabeça, inclusive tinham capacitações que 
traziam professores de fora, professor que veio da França para dar 
determinadas explicações. (Elemento Água). 
 
[...] então houve um incentivo pra gente sempre tá estudando e tá lendo. 
(Elemento Água). 
 
[...] porque é muito bom, e é muito bom estar em contato, principalmente 
com a universidade porque estimula a gente. (Elemento Água). 
 
[...] Quanto ao EPM eu achava que ele sendo mensal dava oportunidade até 
o professor que ta nos orientando de fazer um trabalho de mais qualidade, de 
dar continuidade a todo o processo a tudo que for começado, não ficar 
somente naquele dia mais ela poder ter um planejamento. (Elemento Água). 
 
[...] eu achava que ia ser suficiente, mas como eu já comecei com prática de 
ensino, já dentro da UPE com o projeto Santo Amaro, eu vi que as lacunas 
são enormes. (Elemento Ar). 
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[...] importante que esses EPM’s aconteçam e que a gente esteja lá em 
massa, eu tô notando que realmente os professores tão indo, não sei se tão 
interessados, se é tão indo por conta da falta, não sei, mas eles estão indo pra 
esses EPM’s. (Elemento Ar). 
 

As leituras realizadas pelos atores expressa a relevância atribuída ao processo de 

formação continuada, vez que este passa a estimular a efetiva participação do coletivo.  É o 

que consideramos como alteração da abordagem do conhecimento, da relação de poder e da 

forma de comunicação e linguagem exercidas a partir da motivação em qualificar sua práxis 

social. Vejamos como continua suas afirmações: 

 
[...] não, eu acho que não, na escola a gente tem uma visão, na universidade 
é diferente da real, muito diferente do que a gente aprendeu aqui na 
universidade a gente tem que (re)aprender muitas coisas, adaptar muitas 
coisas, a maioria das coisas, principalmente em escola pública, o material é 
uma dificuldade, a nossa sala de aula é outra dificuldade. (Elemento Ar).  
 
[...] Então assim, isso na universidade a gente tem uma idéia, mas na prática 
é que a gente vê. (Elemento Fogo). 
[...] sempre participei dos encontros desde que entrei na rede, vejo como um 
ponto muito positivo [...]. (Elemento Terra)  
 

Aqui percebemos que a narrativa dos elementos, sujeitos históricos da pesquisa, o 

inacabamento é inerente ao ser humano. Nas reflexões de França (2003, p. 168), os 

professores “revelam-se sensíveis às suas experiências culturais e as descobertas quando se 

voltam para suas origens. Na expressividade criativa-sensível de compreender e localizar em 

suas vidas as  formas e apropriar-se do mundo a partir das vivências num continuo”. O 

professor na condição de humano é sem dúvida um ser inconcluso, devendo permanecer 

aberto à reflexão crítica e a conscientização, que em nosso estudo são tomadas como 

categorias explicativas teórico-empíricas fundamentais.   

 

O sonho pela humanização, cuja a concretização é sempre processo,  e 
sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem 
econômica, política, social, ideológica etc., que nos estão condenando à 
desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se 
vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e re-faz. 
(FREIRE, 1992, p. 99) 

 

Nesta dialogicidade teórica compreendemos melhor os processos de formação 

continuada dos professores de Educação Física da Rede Municipal e, principalmente, as 

contribuições desta formação para a prática docente. Acreditamos que as análises propostas na 
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presente pesquisa contribuirão de forma significativa para a comunidade acadêmica, direta e 

indiretamente.  

 
Formação Continuada da Prefeitura da Cidade do Recife o que 
falam os(as) professores(as): percepção e reflexão de sua práxis. 

 

Passemos agora para as nossas duas últimas categorias, que diz respeito a síntese da 

ação pedagógica do professor, o seu quefazer. e, indica as condições em que este quefazer 

deve ser sustentado.  

 As falas também revelam uma clara valorização da prática, de materiais, atividades e 

técnicas nos processos de formação por parte de todos os professores e professoras 

entrevistados.  

Seguem-se as posições dos elementos que compreendem que os professores tornaram-

se mais perceptivos, mas capacitados a analisar o que acontece em sala de aula e a criar 

alternativas produtivas, qualificando sua prática como reflexiva-investigativa e solidária: 

 
Estudei porque eu quis provar a mim mesma e aos meus filhos que tinha 
condições de passar. (Elemento Água). 
 
Aí esse projeto envolvendo todos os professores e de todos os professores da 
escola para com oficinas temáticas haver uma participação de todos os 
professores e de todos os alunos ao mesmo tempo, nós estamos ainda 
elaborando esse projeto, mas se não tiver esse professor de frente e não tiver 
o apoio das orientadoras pedagógicas que nós temos, uma conversa com os 
professores. (Elemento Ar). 

 
[...] um pouco de vontade de mudar realmente esse quadro.(Elemento Terra) 

 
Então eu vejo por aí, a interferir eu acho essencial que eu sempre digo, 
enquanto essa realidade da gente não mudar, não é só o salário não, o salário 
é baixo? É, mas não é só isso não, eu acho que é a qualidade do dia-a-dia da 
aula da gente tem que mudar. (Elemento Fogo). 
 
[...] então a gente ria muito, se divertia muitas vezes, e aprendia junto às 
formas de driblar essas questões, eu acho assim... (Elemento Ar). 

 

Esta formação da prefeitura é muito importante, pois como já falei, que os 
professores são preparados e isso nos estimula, pois temos a possibilidade de 
ver e discutir sobre coisas possíveis de se fazer na escola onde nem sabíamos 
que podíamos fazer. (Elemento Água). 
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Pensar a formação continuada e suas repercussões na qualidade da formação 

profissional e prática social junto aos professores da Rede Municipal do Recife, seja no 

processo de escolarização institucionalizada e/ou em práticas sociais de convívio comunitário, 

significa refletir criticamente com e para a realidade.  

Esta reflexão, assegurada a partir de eixos teórico-práticos, consolida intervenções 

pedagógicas de qualidade social e estimula a pesquisa enquanto alimento da ação docente. 

Neste processo cíclico, o saber disciplinar, de formação e/ou curricular é articulado aos 

saberes da experiência cultural, os quais problematizam descobertas significativas para a 

formação cidadã, tanto do professor em formação como do aluno que vai com-viver, com este 

professor.  

 
A riqueza de informações fluía com um certo tom de emoção, orgulho e 
compromisso político. Ficava claro que aqueles estudiosos estavam 
construindo uma orquestração cultural e, mesmo sem explicitar, destacavam 
as principais características do saber da experiência apontadas por Tardif 
(2002, p. 109), que destaca o saber experiencial ligado às funções dos 
professores, mobilizado, modelado, adquirido, um saber prático, cuja 
utilização depende de sua adequação às funções, aos problemas e às situações 
peculiares ao trabalho.  

 

As práticas com base em inovações metodológicas, numa perspectiva de valorização do 

tempo pedagógico, são permeadas por informações e conhecimentos que asseguram 

dimensões concretas às práticas com o objetivo de desenvolvimento da autonomia, de 

relações com o aprender a resolver os problemas e estímulo à iniciativa, a criatividade e ao 

senso crítico. 

Assim, o professor passa a perceber e apreender a complexidade da tarefa, exigindo do 

mesmo a busca pelo esforço coletivo, mantendo-se suficientemente aberto para não cair na 

postura e busca por fórmulas mágicas e vindas de fora do contexto social como única resposta 

a este desafio.  

Um processo de formação continuada no âmbito da Rede Pública Municipal assume 

um caráter transformador quando consegue agregar novas características e perspectivas para a 

intervenção do professor. Significa que este professor esteja se preparando para dominar 

elementos capazes de propiciar uma dinâmica social de qualidade. Ou seja, qualificar sua 

prática para ensinar e aprender uma educação com qualidade, com competência técnico-

pedagógica.   Sendo capaz de problematizar situações para a maioria da população brasileira, 

com dignidade, vontade política de transformações e apreensão do valor social, educativo da 

prática docente, principalmente em áreas de vulnerabilidade social.   
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O gráfico a seguir faz uma síntese das análises das narrativas baseadas nas categorias 

explicativas teórico-empírica aqui contemplada 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
 

                        BASES PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS 

 

                  BASES EPISTEMOLÓGICO-INVESTIGATIVAS 

 

                                PRÁTICAS EDUCATIVAS 

              Diversidade                        Singularidades 

                                PROFESSOR REFLEXIVO 

                                              

                                           V I D A 
               

                         

PRÁTICA DOCENTE 

Quadro 3 – Estratégias Formativas/metodológicas para reflexão a cerca da Formação Continuada.  

 

 

A prática docente reflexiva lida com a inconclusão do conhecimento, assegurando suas 

certezas e, lida com o inacabamento dos homens e mulheres, assegurando seus saberes e 

pertencimentos históricos. Isto propicia as condições objetivas de vida, que passa a exigir de 

cada um de nós educadores-educadoras compromissos com a vida. Nesta linha, a postura 

interdisciplinar assume o pensamento complexo para discernir o sentido e significado do 

processo de formação continuada representativa para com este momento histórico. Um 

processo complexo, mas (re)descobridor e/ou (re)interpretador de sentidos e significados da 

dinâmica de formação para este novo tempo. 
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Capítulo 5 
 

A CONTINUIDADE CONTINUA DO PROCESSO FORMATIVO 

 

     
IMAGEM 15 – Busca e Encontro - Henri de Toulouse-Lautrec 

 
 
 
 
 

 
 
                      escusado. Não posso ter outro partido senão o da                                
liberdade.  Miguel Torga(2007) 

É
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Juntem as forças para seguir nesta jornada 
Busquem as forças para lutar na sua própria batalha 

A poeira subiu de ambos os lados 
Arames farpados olhos e punhos fechados cerrados 

A face marcada pela mesma vida seca com a terra rachada 
[...] 

(Lirinha)  
 

Entender o docente como um profissional responsável apenas pela transmissão do 

conhecimento é um conceito ultrapassado que vem sendo questionado e revisto. A profissão 

“professor” assume uma multiplicidade de faces. Na sua relação com as crianças e os jovens, 

ele não é mero informante, mas um formador. Dependendo de suas posturas e atitudes, ele 

pode levar seus alunos a se perceberem como pessoas, como agentes em sua próprias vida e 

na vida da coletividade, ou simplesmente como receptores de uma cultura social e escolar que 

nada lhes diz, muitas vezes vazia, alheia, descolada de sua realidade e que não encontra 

ressonância em seu ambiente cultural mais imediato (FALSARELLA, 2004, p. 48).  

E, nessa práxis a experiência oferece de um todo vivido, melhora a qualidade de vida e 

aprendemos a amar o que temos, descobrindo pilares sobre os quais construímos a vida, a 

partir das pistas sobre o modo como o universo funciona.  

Neste desvelar epistemológico, dentre caminhos trilhados, (re)desenhamos a forma de 

compreender o verdadeiro, o belo e o bom do processo formativo. Não estaguinado, neutro e 

infundado. Mas, sobretudo, vislumbrando a expressão da sensibilidade humana da práxis 

educativa circunscritas pelo conhecimento, no qual a educação é abundante fonte de 

produção, sociabilização e apropriação de um quefazer numa perspectiva de criação e 

transcendência humana.  

Esta práxis social concretiza-se pela capacidade inventiva do educador que, com base 

na proposição crítico-superadora, tem na formação continuada elementos que apontam o 

contexto da realidade social como o ponto de partida e de chegada dessa mesma práxis. A 

formação continuada na perspectiva do professor crítico-reflexivo que provoca e estimula no 

educador atitudes freqüentes de pensar e pesquisar sua práxis numa dimensão de continuidade 

de estudos.  

Levar em conta o eixo teórico-prático de uma concepção valorativa do conhecimento 

docente e dos saberes de caráter qualitativo acerca da intervenção do professor de Educação 

Física favoreceu a leitura crítica dos dados obtidos, sistematizada com base teórica crítico-

reflexiva. Esta leitura forneceu argumentos de sustentação e afirmação do processo qualitativo 

de formação continuada  dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental do 3º e 

4º Ciclos oferecida pela Rede Municipal do Recife-PE, em parceria com a UFPE. Assim, foi 
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possível afirmar que o mesmo tem rebatimento na prática docente pelo motivo de assumir o 

local de trabalho – o universo escolar, como base desse processo formativo; por assegurar 

propostas e projetos – plano de ensino, norteados pelas vivências e pelas experiências 

construídas pelos próprios professores e professoras junto ao conjunto de atores escolar.  

Para além destas análises e desvelamentos, as categorias boniteza, o quefazer, a 

dialogicidade, a conscientização, o inacabamento, a prática reflexiva, favoreceram múltiplos 

olhares. Olhares dialéticos em que a formação continuada, situada e reencantada, têm na 

articulação projeto escolar a ação concreta de seus atores como eixo de inovações e 

elaboração do conhecimento como um dinâmico processo materializado na e pela interação, 

articulação e sistematização dos atores da práxis social.  

Neste universo de reflexões, ressalta-se o apreender e socializar esta produção com 

estreitas e fluentes relações das condições objetivas e subjetivas que estes se manifestam. Sem 

nenhuma pretensão de dar estas reflexões por acabada e, sim, mantendo a interrogação 

permanentemente aberta, apresento cinco pressupostos que se constituem como 

indispensáveis à valorização do educador a partir de um processo de formação continuada 

crítico, reflexivo, criativo e presente na atualidade:  

- Constituir-se num processo de formação continuada integrante de uma projeto 

político-pedagógico com diretrizes civilizatórias.  

- Constituir-se num processo de formação continuada com compromisso da luta 

pelas condições objetivas de trabalho docente. 

- Constituir-se num processo de formação continuada inventivo, coletivo e 

gerenciado pelo conjunto de atores da escola. 

- Constituir-se num processo de formação continuada renovador de energia humana 

consolidado numa dimensão para o enfrentamento de situações novas e desafiadoras. 

- Constituir-se num processo de formação continuada a partir de relações prazerosas, 

alegres, reencantadoras, em que o impulso sensível e o impulso racional promovam o impulso 

lúdico do quefazer. 

Este é o grande desafio que se coloca a nós educadores(as) dos mais variados campos do 

conhecimento, entre esses(as), os(as) da Educação e os(as) da Educação Física. E, a intenção 

desta dissertação abrir caminhos, reafirmar posições, provocar indagações, compartilhar 

sonhos, dividir indignações, contribuir com o debate e sentir a prazerosa sensação de 

conseguir arriscar, ousar, experimentar.   
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Sem esgotar nenhum ponto aqui levantado. Na certeza de inúmeras possibilidades de 

estudos que possam ir além do que aqui foi possível. Apresentamos a academia e a sociedade 

em geral um estudo molhado por esforços concentrados na produção do conhecimento no 

campo da pesquisa educacional, em especial no Nordeste do Brasil, na Cidade do Recife, 

tendo a escola pública por opção.  

Nesta dimensão, reafirmamos que os dados aqui sistematizados têm um tempo de 

vibração científico-metodológica iniciado em 2002, o qual perpassa os anos seguintes. Nestes 

anos observamos avanços e alternativas das mais variadas possibilidades. Uma foi possível de 

incluir nestes estudos. Outras estão à disposição da academia para outras investigações. 

Temos clareza da relevância e contribuição do tema estudado, da história vivida.  

Enfim, temos convicção da continuidade deste processo, pois este não se encerra aqui. 

E,  que bom ser assim.  A verdade é não se esgota e nem tem terminalidade e, sim, muitos 

pontos, acentos, vírgulas, reticências ainda podem ser colocadas.  

Mas, temos sim uma resposta para o nosso problema. Desvelamos nosso objeto e 

atingimos nosso objetivo. Até onde e em que dimensão, temos nossa proporção, mas o leitor é 

o importante balisador. O fôlego acadêmico empreendido estar expresso análises e, as 

observações e sugestões próprias de uma defesa alimentaram nossa intencionalidade 

investigativa e compromisso de pesquisadora.  

Ao colocar o ponto de continuidade nesta fase de pesquisadora, também assumimos dar 

total retorno ao Programa da Pós-Graduação em Educação-UFPE, à comunidade científica da 

educação e da educação física e de outras áreas. Entretanto, nosso foco central de retorno será 

o conjunto de professores integrantes deste estudo e a instituição que nos abriu as portas para 

olhar por dentro. 

É importante registrar que aqui estão as contribuições do envolvimento desde 2002 com 

este processo na condição de formadora e, do tempo de pesquisa 2005-2007. Mas, o processo 

continua e muitas outras relações, conquistas e reformulações estão sendo vividas pelo 

conjunto de professores neste processo de formação continuada.  

Como por exemplo, I Encontro de Socialização das Práticas Pedagógicas do 3º e 4º 

ciclos de Aprendizagem e Ensino Médio – Educadores em Rede: articulando a 

diversidade e construindo singularidades, realizado no dia 09 de novembro de 2007, que, 

apesar de não ter sido foco e/ou dado de nosso estudo, destaco como relevante na media em 

que este encontro foi constituído da seguinte programação: Socialização dos projetos das 

escolas elaborados pelos professores; Exposição de Banner dos Projetos elaborados e 
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desenvolvidos durante o processo de formação continuada e Avaliação da Formação 

Continuada da PCR em 2007. 

Nesta linha de pensamento, vou optar por um ponto de continuidade reflexiva. Um 

ponto com o objetivo de dialogar continuamente com este processo de formação continuada, 

com a convicção de que, ao apontar parte deste processo, assumo compromisso com o ser 

humano – o educador – nas dimensões natureza, emoção, cultura e saber. Com o processo de 

formação de professoras e professores verdadeiros, sensíveis, amantes e amados de relações, 

inter-relações. Educadores conscientes com a organização do conhecimento num processo de 

formação, que em vez de simplesmente armazenar conhecimento ou acumular saberes é sua 

própria produção do conhecimento. Para ser possível saber ensina, sobretudo, com a condição 

humana que se revela na sua formação continuada e se expressão para a vida. 
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ANEXO 01 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
Sexo: Fem. (  )   Masc. (  ) 
Naturalidade: ____________________    Telefone: ____________________________ 
Celular: _________________________ E-mail: _______________________________ 
Escolarização: _____________________________ 
Ensino médio: ______________________________ 
Cientifico (  )  
Profissionalizante (  ) 
 
Ensino superior: 
 
 Curso___________________________________________ 
 
Pós-graduação: 
 
Especialização: concluído (  ) cursando (  ) 
 
Mestrado:  concluído (  ) cursando (  ) 
 
Doutorado: concluído (  ) cursando (  ) 
 
Tempo de participação na formação continuada da Prefeitura da Cidade do Recife: _____ 
 
Por que buscou estes cursos? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Atividade profissional: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Ano de ingresso: ________________________________________________________ 
 
Cargo atual: ____________________________________________________________ 
 
Tempo de atuação: ______________________________________________________ 
 
Observações gerais 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 
 

2º QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES 
 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
Celular: _________________________ E-mail: _______________________________ 
 
1. Participou da construção coletiva do livro produzido a partir dos EPM’s?  
Sim (  )  Não (  ) 
 
2. Na sua escola, o coletivo de professores e professoras trabalham com projeto pedagógico? 
Qual o eixo central?  
 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Nos anos de 2006/2007 você participou de algum congresso científico? Quais? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
4. Nos anos de 2006/2007 você escreveu algum trabalho/artigo em congressos científicos? 
Caso tenha publicado, qual o título do trabalho? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANEXO 03 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRATIVA 
 
 
 

Considerando o processo de formação continuada vivenciado por você na Rede 

Municipal de Ensino, fale sobre quais as concepções que são asseguradas por este 

processo formativo. Por gentileza, explique o porquê? 
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