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Por que a formação continuada? 

 

formação continuada tem como objetivo ser um ambiente de conhecimentos 

e de discussões que contribuam para a melhoria da prática profissional dos 

professores e de outros sujeitos da educação. Ela se faz necessária, pois 

entendemos que os conhecimentos e os saberes não são perenes, que se transformam, significam 

e se re-significam com o passar do tempo. Então, dessa situação, surge a necessidade de estar 

em constante aprendizado na sociedade. No cotidiano escolar, os professores buscam suprir 

essa necessidade, uma vez que estão em um contexto diretamente influenciado pelas 

transformações sociais e por diversos fatores atrelados à prática docente nas instituições 

escolares.  

Porém, as propostas tradicionais de formação continuada, por vezes, deixam de 

considerar o professor, com seus conhecimentos advindos também de sua prática. Antônio 

Nóvoa (1992, p. 16) destaca esse fato quando relata que a profissionalização do saber, na área 

da educação, “tem contribuído para desvalorizar os saberes experienciais e as práticas dos 

professores.” (NÓVOA, 1992, p. 16). Ou seja, os cursos de formação ocasionalmente têm 

valorizado os conhecimentos teóricos e científicos em detrimento dos conhecimentos dos 

docentes. Para o autor, essa “lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao 

desenvolvimento de uma práxis reflexiva” (NÓVOA, 1992, p. 16), não contribuindo para o 

aprimoramento das práticas profissionais e pedagógicas. 

Nóvoa (1992, p.16) relata ainda que “a formação pode estimular o desenvolvimento 

profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão 

docente. Importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 

reflexivos”. 

Ao nos atermos à prática reflexiva do professor, compreendemos que a formação 

continuada seja alicerçada teoricamente, mas que se considere também os saberes advindos da 

vivência e da prática dos professores. Logo, que essa possa contribuir para ações reflexivas que 

ocasionem modificações e transformações em sua prática pedagógica. Para tal, esta proposta de 

formação continuada para professores de Educação Física na Rede Municipal de Educação de 

Contagem, em Minas Gerais (MG), se baseia nos princípios e nas perspectivas da pesquisa-

ação, defendida por Michel Thiollent, desde 1985. 

 

 A 
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O que é a formação continuada baseada na pesquisa-ação? 

 

abordagem da pesquisa-ação está ligada à pesquisa social e “consiste 

essencialmente em elucidar problemas sociais e técnicos, cientificamente 

relevantes, por intermédio de grupos em que encontram-se reunidos 

pesquisadores, membros da situação problema e outros atores e parceiros interessados na 

resolução de problemas levantados.” (THIOLLENT, 2011, p. 7). 

A pesquisa-ação se constitui meio a dois objetivos, o objetivo prático e o objetivo do 

conhecimento. O objetivo prático busca contribuir para a solução dos problemas elencados pelo 

grupo, “com levantamento de soluções e proposta de ações correspondentes às ‘soluções’ para 

auxiliar o agente (ou ator) na sua atividade transformadora da situação” (THIOLLENT, 2011, 

p. 18). Já o objetivo do conhecimento procura “obter informações que seriam de difícil acesso 

por meio de outros procedimentos, aumentar nosso conhecimento de determinadas situações” 

(THIOLLENT, 2011, p. 18). 

A escolha pela pesquisa-ação se dá também por tal abordagem “propor soluções quando 

for possível e acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a consciência 

dos participantes no que diz respeito à existência de soluções e de obstáculos.” (THIOLLENT, 

2011, p. 26). Busca-se, dessa forma, contribuir para ações reflexivas da prática profissional . 

A pesquisa-ação pode ser aplicada em pesquisas de diversas áreas. Na educação, ela 

busca “um equacionamento realista dos problemas educacionais, tal controle visa minimizar os 

usos meramente burocráticos ou simbólicos e maximizar os usos realmente transformadores.” 

(THIOLLENT, 2011, p. 85). Dessa forma, através dela, acreditamos ser possível contribuir para 

ações que ocasionem em transformações educacionais na prática cotidiana dos 

atores/participantes, que venham contribuir também para novos conhecimentos para a 

comunidade educacional. 

Valter Bracht e outros autores (2014), após refletirem e analisarem estratégias e 

abordagens para um programa de especialização para professores de Educação Física do estado 

do Espírito Santo, optaram pela utilização da pesquisa-ação, pois entenderam que se trata de 

um caminho mais efetivo para o alcance dos objetivos propostos para a pesquisa/especialização 

(BRACHT et al., 2014, p. 79). Essa se mostra efetiva, pois “[...] procura-se a) vincular o 

conhecimento da realidade da própria prática com a ação e b) os sujeitos, que na pesquisa 

“tradicional” participam meramente como informantes, aqui atuam também como sujeitos 

pesquisadores da prática.” (BRACHT et al., 2002, p.11). 
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O processo de formação continuada em Contagem. 

 

o longo dos anos, Contagem(MG) vem desenvolvendo cursos de formação 

continuada em serviço para os servidores da Rede Municipal de Educação, 

entretanto, grande parte desses cursos são direcionados para temáticas gerais 

que perpassam pela educação, como questões raciais, étnicas, de gestão, sobre territorialidades, 

entre outras, que recebem o nome de Grupos de Trabalhos (GT’s). Ao analisarmos os últimos 

dez anos, notamos que, por se tratar de formação em serviço, poucos foram os cursos 

direcionados para as especificidades dos diversos componentes curriculares (arte, ciências, 

educação física, entre outros).  

Com relação a cursos específicos para abordar temáticas da Educação Física escolar, 

tivemos os cursos realizados em 2009 e 2017, ambos direcionados à estruturação curricular da 

área. Embora esse seja um assunto de grande importância dentro da educação, notamos um 

intervalo de oito anos entre os cursos. Evidentemente, nesse tempo que se passou, os 

professores de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Contagem não se 

encontraram para discutir assuntos referentes as suas práticas pedagógicas e profissionais. 

No decorrer dos encontros do curso realizado em 2017, no qual estive ocupando a 

função de formadora do grupo de professores de Educação Física, percebi em diversos relatos 

o quão positivo eram os encontros por áreas, algo que não era oferecido há algum tempo, e 

como esse espaço poderia ser de grande valia para aprendizagem de conhecimentos e para troca 

de experiências. Afinal, o quanto nossos professores têm a nos dizer, quantas práticas feitas 

dentro das diversas escolas do município poderiam ser socializadas e reproduzidas em outras 

escolas da rede, de acordo com suas particularidades e seus contextos. 

 A partir da defasagem de formações por áreas e dos relatos dos professores nos 

encontros de formação continuada de 20171, vemos a necessidade de uma formação continuada 

que permita a troca de experiências e que dê voz aos professores a partir de suas práticas. Para 

tanto, elaboramos uma proposta de formação continuada que tem alguns princípios.  

 

                                                           
1 Esses relatos fazem parte da pesquisa realizada na dissertação de Ohana Almeida, sob orientação de Andrea 
Moreno, Educação Física na cidade de Contagem: aparato legal e propostas curriculares, a ser apresentada em 
2018. 
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Princípios da formação continuada para professores de Educação Física 

 

Conhecer e reconhecer aspectos conceituais e teóricos da área da Educação Física; 

Favorecer a troca de experiências coletivas; 

Primar pela vivência dos professores e seus conhecimentos advindos de sua prática 

profissional; 

Caracterizar elementos que sejam dificultadores para o desenvolvimento da prática 

profissional e pedagógica; 

Buscar momentos de reflexão da prática; 

Buscar soluções e ações que possam servir de auxílio para a modificação das situações-

problema elencadas pelo grupo; 

Avaliar a implementação das ações nas escolas; 

Modificar as ações implementadas caso seja necessário. 
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“A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 
nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando”. (NÓVOA, 1992, p.14). 

 



 

 

Quais os objetivos da proposta? 

 

que se pretende nesta proposta é oferecer um curso de formação continuada 

em serviço para os professores de Educação Física da Rede Municipal de 

Educação de Contagem (MG), pautado nos princípios da pesquisa-ação. Para 

tal, contamos com a possível parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) do 

município e o Grupo de Estudos em Educação Física Escolar (ProEFE)2 da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Objetivamos criar um espaço de discussões sobre a Educação Física, abordar desde o 

processo histórico da Educação Física escolar, suas teorias pedagógicas, conceituações, aparato 

legal e referencial curricular, aliar o conhecimento teórico ao conhecimento empírico, das 

vivências e das trajetórias dos professores da Rede Municipal de Educação de Contagem, bem 

como a troca de saberes e de conhecimentos entre os professores. Buscaremos, por meio desta 

proposta, auxiliar o professor em sua prática, primando pela busca de atitudes reflexivas e ações 

que possam servir de auxílio na resolução de problemas e dificuldades enfrentados por esses 

profissionais diariamente nas escolas. 

 

Objetivo geral 

 

- Oferecer um curso de formação continuada em serviço para professores de Educação Física 

da Rede Municipal de Educação de Contagem, nas perspectivas da pesquisa-ação. 

 

Objetivos específicos 

 

- Promover discussões teórico-conceituais sobre o processo histórico da Educação Física 

enquanto componente curricular, aparato legal e proposições curriculares; 

- Identificar juntamente com o grupo os obstáculos e as situações-problema encontrados no 

decorrer da prática pedagógica/profissional; 

- Propor ações conjuntas que visam modificar as situações-problema abordadas pelo grupo. 

- Aplicar e avaliar as ações propostas; 

- Produzir um material com os relatos dos professores sobre a aplicação prática das ações 

propostas, bem como os progressos e as dificuldades encontrados no decorrer do percurso. 

                                                           
2 Para mais informações sobre o grupo acesse: http://www.proefe.com.br/ . 
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Desenvolvimento do curso de Formação Continuada 

 

ara essa organização e sistematização do curso de formação continuada em 

serviço, pretendemos seguir o caminho proposto por Bracht e outros 

autores(2014), por verificar a aproximação desta proposta com os objetivos e os 

resultados por eles traçados e alcançados: 

 

1) Contextualizando historicamente a prática da educação física escolar. 
2) Refletindo e relatando sistematicamente a prática. 
3) Estudando alternativas pedagógicas para a prática. 
4) Planejando um nova prática pedagógica. 
5) Realizando uma nova prática pedagógica. 
6) Avaliando os avanços e dificuldades da nova prática.  
(BRACHT et al., 2014, p.81). 

 

 Ao analisarmos esses momentos, percebemos que se trata de abordagem histórica, 

reflexão da prática, proposição e planejamento de intervenções, ação e avaliação da nova 

prática. 

 P 
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"Tanto em suas bases teóricas quanto em suas práticas, os conhecimentos 

profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, uma 

formação contínua e continuada" (TARDIF, 2000, p. 7).  
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Organização dos encontros e carga horária 

 

curso de formação continuada em serviço aqui proposto prevê a carga horária 

total de 40 horas/aula, que poderá ser alterada de acordo com as orientações 

dos possíveis parceiros SEDUC e ProEFE. Para tal, organizaremos um 

encontro mensal de 4 horas, no decorrer de dez meses, para os quais os professores serão 

liberados para cumprir essa carga horária fora da escola, ou seja, em formação com o grupo de 

professores que desejarem participar da proposta voluntariamente. 

 Para tanto, contamos com a parceria com a SEDUC para organização dos tempos 

pedagógicos dos professores que manifestarem interesse em participar do curso de formação 

continuada em serviço, para o dia do curso, pois dessa forma estarão se ausentando da escola 

no tempo destinado a sua formação. Os professsores receberão Declaração de comparecimento, 

que deverá ser entregue à escola, para justificar a ausência. A data proposta para realização do 

curso será analisada juntamente com a SEDUC e o grupo de estudos ProEFE. 

 

 O 

Carga horária mensal do curso: 4 horas/aula. Carga horária total do curso: 4 horas/aula0
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Cronograma de encontros 

 

baixo demonstraremos uma possível organização de cronograma para 

realização dos encontros mensais. Essa poderá ser alterada de acordo com 

orientações dos possíveis parceiros SEDUC e ProEFE.  

 

Encontros Temática do encontro 
  

1º encontro mensal Apresentação da proposta da formação continuada em serviço. 
  

2º encontro mensal Contextualização histórica da Educação Física escolar. 
Relatos de práticas e trocas de experiências. 
Reflexão sobre a prática. 

  
3º encontro mensal Levantamento, discussão e classificação das situações-problema 

enfrentadas no cotidiano das escolas. 
  

4º encontro mensal Estudo de alternativas e ações para proposição de novas práticas. 
  

5º encontro mensal Planejamento de ações para proposta de nova prática, buscando 
auxiliar o professor nas situações-problema elencadas. 

  
6º encontro mensal Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

  
7º encontro mensal Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

  
8º encontro mensal Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

Avaliação do percurso.  
  

9º encontro mensal Organização do seminário final. 
  

10º encontro mensal Seminário final com apresentação das práticas escolares 
promovidas pelos profissionais em suas escolas da Rede 
Municipal de Educação de Contagem. 

  

 

  

 A 
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Descrição prévia dos encontros 

 

seguir, vejamos uma descrição prévia dos encontros e seus objetivos conforme 

cronograma proposto. Salientamos que se trata de um possível planejamento, 

podendo esse ser alterado no decorrer do processo.  

 

Primeiro encontro:  Apresentação da proposta da formação continuada em serviço. 

Contextualização histórica da educação física escolar. 

Neste primeiro encontro, buscamos apresentar os objetivos da formação continuada ao 

grupo, adentrando sobre as perspectivas da pesquisa-ação e da necessidade do professor se ver 

como sujeito de sua prática, que é passível de investigação, reflexão e ação, para que se perceba 

como detentor de um saber advindo de sua prática. Buscaremos também elucidar que o curso 

proposto não tem como objetivo um distanciamento entre a teoria e a prática, mas considerar 

esses saberes dos professores, para então traçar ações a auxiliar na solução dos problemas e 

dificuldades encontrados no cotidiano profissional. Para isso, conforme indicado por Bracht e 

outros autores (2014) em sua pesquisa, os professores participantes deverão estar cientes de que 

não estão participando de um curso cujos proponentes são detentores de um saber mágico que 

irá aperfeiçoar a prática dos participantes, mas, de entender que esses estarão ali para “auxiliar 

na problematização da e na reflexão sobre a prática [...] e na busca de respostas e alternativas 

que pudessem ser úteis ao aperfeiçoamento de nossa prática”.(BRACHT et al., 2014, p. 96). 

 

Segundo encontro:  Contextualização histórica da Educação Física escolar. 

Relatos de práticas e trocas de experiências. Reflexão sobre a prática.     

Neste encontro, buscaremos, através da leitura (ou releitura) de textos, contextualizar o 

processo histórico de enraizamento da disciplina Educação Física nas instituições escolares, 

abordando suas influências, abordagens pedagógicas e aparato legal. Por meio das discussões, 

buscaremos adentrar em debates sobre o momento atual vivenciado pela Educação Física 

escolar, principalmente dentro do município de Contagem. 

Após, abordaremos os relatos de experiência dos professores. Daremos voz aos autores 

sobre suas práticas, buscando estabelecer uma troca de experiências por meio dos relatos dos 

professores e assim primar pela reflexão sobre seu exercício. 

 A 
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Terceiro encontro:  Levantamento, discussão e classificação das situações-problema 

enfrentadas no cotidiano das escolas. 

Este encontro oportunizará o levantamento e a discussão das situações-problema 

enfrentadas pelos professores em suas práticas no cotidiano. Após esse levantamento, 

partiremos para a classificação dos problemas, como Bracht e outros autores (2014) nomeiam. 

Na pesquisa realizada por esses autores, os problemas elencados pelos professores participantes 

foram classificados em duas categorias: “A) aqueles relacionados especificamente à Educação 

Física; e B) aqueles de ordem mais geral ou não ligadas especificamente à Educação Física” 

(BRACHT et al. 2014, p.99). Essas classificações serão propostas pelo grupo estudado e 

poderão ou não ser indicadas pelo grupo participantes do curso.  

 Após a classificação dos problemas, o grupo de professores em formação percorrerá a 

organização das etapas ou os caminhos, que almejem o alcance do objetivo final, com a 

resolução ou ações modificadoras das situações-problema. 

 

Quarto encontro:  Estudo de alternativas e ações para proposição de novas práticas. 

 Ao partir da classificação das situações-problema, realizadas no encontro anterior, 

buscaremos indicações teóricas e científicas ligadas a elas. Essas indicações têm como objetivo 

auxiliar no processo reflexivo da prática e no levantamento de ações e alternativas para a 

transformação da situação problema apontada. 

 

Quinto encontro:   Planejamento de ações para proposta de nova prática, buscando auxiliar   

o professor nas situações-problema elencadas. 

Nesse encontro, faremos um planejamento das ações que serão colocadas em prática 

pelos professores, visando à transformação das situações-problema por elencadas. Conforme 

Thiollent (2011, p. 65-66), nessa etapa também haverá a constituição das hipóteses, que se 

organizam em formato de ações objetivando a resolução dos problemas práticos. Elas servirão 

de orientação às ações e sua verificação se dará por meio da aplicação prática pelos professores, 

podendo ser modificadas no decorrer do curso. 

 

Sexto encontro:  Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

Encontro de professores para relatos das novas práticas, com análises dos avanços já 

presenciados, bem como das dificuldades encontradas. Caso seja necessário, modificações 

serão feitas e uma nova ação passará a ser colocada em prática.  
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Sétimo encontro:  Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

Encontro de professores para relatos das novas práticas, com análises dos avanços já 

presenciados, bem como das dificuldades encontradas. Caso seja necessário, modificações 

serão feitas e uma nova ação passa a ser colocada em prática. 

 

Oitavo encontro:  Relatos da aplicação das novas práticas (avanços e dificuldades). 

Encontro de professores para relatos das novas práticas, com análises dos avanços já 

presenciados, bem como das dificuldades encontradas. Caso seja necessário, modificações 

serão feitas e uma nova ação passará a ser colocada em prática. Nesse momento, contaremos 

também com avaliações sobre o caminho trilhado por eles no decorrer do curso. 

 

Nono encontro:  Organização do seminário final. 

No penúltimo encontro, realizaremos a organização do seminário final de apresentação 

das ações e práticas promovidas pelo grupo nas escolas da rede municipal. Esse momento será 

de organização do material utilizado (físico e virtual), bem como sistematização dos tempos 

para os relatos.  

 

Décimo encontro:  Seminário final com apresentação das práticas escolares promovidas 

pelos profissionais em suas escolas da Rede de Municipal de Educação 

de Contagem. 

A proposta do seminário final se traduz em um momento de culminância e encerramento 

do curso de formação continuada em serviço, desenvolvido para e conjuntamente com os 

professores de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Contagem. O objetivo do 

seminário será demonstrar as ações e as práticas desenvolvidas no decorrer do curso, realizadas 

pelos professores nas escolas da rede, por serem essas significativas à reflexão prática 

profissional e por servirem de apoio a outros professores que, por ventura, vivenciem os 

mesmos problemas ou dificuldades em suas práticas. 
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