
54

DA REFLEXÃO À SISTEMATIZAÇÃO 
– SETE AÇÕES PARA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES 

– RELATO DE EXPERIÊNCIA

Física Escolar é um campo a ser 
explorado e pesquisado que po-
de contribuir não somente para 

pedagógica do professor.

Palavras-chaves: Formação 

ensino-aprendizagem.

Abstract: The purpose of 
this report was to describe a 
continuous formation process 
for teachers of Physical School 
Education and to analyze the 
strategies used by the trainers. 
During three days of formation, 
a systematic systematization 
was adopted in a seven-action 
process. By putting each action 
into practice, it is perceived that 
it generates a pedagogical model 
of continuous formation that 
contributes to the meaningful 
learning of the participating 
teacher. The main results were 
the approach of approaching 
the contents addressed to the 
practical reality of the teacher, 
valuing his previous knowledge 
and knowledge acquired in his 
career, whether short or long. 

process of collective construction 
between teacher-teacher and 
teacher-teacher, the most used 
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Resumo:  objetivo desse re-
lato foi descrever um proces-
so de formação continuada para 
Professores de Educação Física 
Escolar e analisar as estratégias 
utilizadas pelos formadores. Du-
rante três dias de formação ado-
tou-se uma sistematização ca-
racterizada num processo de 

em prática, percebe-se que ge-
ra um modelo pedagógico de for-
mação continuada que contribui 

-
va do professor participante. Co-
mo principais resultados teve-
-se a estratégia de aproximar os 
conteúdos abordados a realidade 
prática do professor, valorizando 
seu conhecimento prévio e co-
nhecimento adquirido em sua 
carreira, seja ela curta ou lon-

foi o processo de construção co-
letiva entre formador-professor, 
como também professor-profes-
sor, a ferramenta mais utilizada 
foi o diálogo. Contudo percebe-
-se que a formação continua-
da de professores de Educação 
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tool was dialogue. However, it 
can be seen that the continuing 
education of Physical Education 

be explored and researched 
that can contribute not only 

pedagogical practice.

Keywords: Continuing Edu-
-

ching – learning.

Introdução 

Há uma grande discussão atu-
almente sobre a relevância de 

-
bientes educacionais. Isso se dá 

vezes não levarem em considera-
ção a realidade dos professores e 

-
sionais que não vivem (ou vive-
ram) a experiência de atuar com 
alunos em ambiente escolar.

Libâneo (2004), clareia esta 
ideia e o quão importante é para 
o formador entender a realidade 
do professor:

[...] É claro que os professores 
-

de primeiro no curso de forma-
ção inicial, na sua história pesso-
al como aluno, nos estágios, etc. 
Mas é imprescindível ter-se cla-
reza hoje de que os professores 
aprendem muito compartilhando 

contexto de trabalho. É no exer-
cício do trabalho que, de fato, o 

-
lidade. Esta é hoje a ideia-chave 
do conceito de formação continu-
ada. Colocar a escola como local 

é na escola que o professor de-
senvolve saberes e as compe-
tências do ensinar, mediante um 
processo ao mesmo tempo indi-
vidual e coletivo (p. 34-35).

Sabe-se que em pleno século 
XXI, todos os professores devem 
estar atentos e “preparados” pa-
ra as demandas sociais e educa-
cionais de cada aluno, nos mais 
diferentes contextos e ambientes 
inseridos. Este processo exige do 
professor uma grande adaptação 
nas formas de ensinar, em méto-
dos que realmente atinjam seus 
alunos e tornem os conteúdos 

Para que os professores pos-
sam colaborar com seus alunos, 
há necessidade de se atualizar 
constantemente, diante de uma 
realidade. Visto que a formação 
continuada se faz necessário no 
dia a dia dos professores. 

Formação continuada é pre-
vista pela LDB de 1996, no seu 
artigo 67 e inciso II, que prevê: 
“Os sistemas de ensino promo-

-
sionais da educação, asseguran-
do-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 

-
nal continuado, inclusive com li-
cenciamento periódico remune-

Parte-se do pressuposto que 
para realizar um processo de 
formação continuada de profes-
sores, é fundamental respeitar e 
valorizar o conhecimento prévio 
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do professor. Tal conhecimen-
to é construído ao longo da gra-
duação, que podemos chamar 
de conhecimento da literatura, 
além de um conhecimento táci-
to, construído através de suas 

-
DIF, 2008).

Com a valorização dos conhe-
cimentos literários e tácitos dos 
professores, busca-se aprofun-
damento no que diz respeito ao 
processo de formação do profes-

trabalho é potencializada quan-

sobre a sua prática pedagógica.
Para isso, Alarcão (2007) diz 

que o ser humano tem como ca-
racterística a criatividade e que, 
quando bem estimulada, ultra-
passa a barreira da mera repro-
dução de ideias e práticas que 
lhes são exteriores.

Alarcão (2007) explana, ainda, 

inata do ser humano, ela necessi-
ta de contextos que favoreçam o 
seu desenvolvimento, contextos 
de liberdade e responsabilidade”.

Destaca que o professor não 
deve agir isoladamente, pois é no 
seu ambiente de trabalho, jun-
tamente com seus colegas, que 

-
cente. O ambiente de trabalho de-
ve ser organizado de modo a criar 

-

Quando se pensa em trabalho co-
letivo, não há como desvincular o 
diálogo desse processo.

Alarcão (2007) cita um triplo 
diálogo: um diálogo consigo, um 
diálogo com os outros colegas, e 

o diálogo com a própria situação. 
Salienta que esse diálogo tem 
que transcender a mera descri-
ção e chegar a um nível expli-
cativo e crítico permitindo aos 
professores agirem e falarem ra-

que os formadores de professo-
res têm responsabilidades nes-

estratégias a serem utilizadas.
Entretanto de acordo com 

Prada, Vieira e Longarezi (2012), 
o processo de formação do pro-

-
sivos e individuais, pode fazer 
com que o professor se sinta res-
ponsável pelos inúmeros proble-
mas que envolvem o ensino, que 
muitas vezes não fazem parte de 

infraestrutura física, falta de ma-
terial didático por exemplo.

Schön (2000) diz que o pro-
-

-se-á através do processo e do 

da prática pedagógica. O profes-
sor durante esse processo torna-
-se ativo na sua produção peda-
gógica, deixando de ser apenas 
um treinador ou reprodutor de 
conceitos, ou seja, deixa de ser 
passivo, principalmente na pro-
dução e elaboração da sua práti-
ca pedagógica.

Para contextualizar este re-

acontecem por meio de um Pro-
jeto denominado “Caravana do 
Esporte e das Artes”. Este pro-
jeto percorre o Brasil, desenvol-
vendo atividades esportivas em 
municípios com baixo IDH (Índice 
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de Desenvolvimento Humano) 
em sua grande maioria, por meio 
de uma parceria com o UNICEF.

Em cada etapa a Caravana 
dos Esportes e das Artes realiza 
em três dias no município, ativi-
dades esportivas e artísticas pa-
ra crianças e jovens de 06 a 15 
anos devidamente matriculadas 
em escolas municipais, gerando 
nos três dias um atendimento de 
mais de 3.000 crianças aproxi-
madamente. Além de realizar for-
mação continuada com professo-
res de Educação Física Escolar do 
município em questão, com o fo-
co no processo de ensino apren-
dizagem do Esporte na dimensão 
Educacional (metodologia aplica-
da com base na experiência do 
Instituto Esporte e Educação). 

O realizador deste projeto é 
o Instituto Esporte e Educa-
ção (IEE) e o Instituto Mpu-
malanga, com mais de 17 anos 
de experiência em Esporte Edu-
cacional e também em formação 
de professores. O IEE é presidido 
pela ex-atleta Olímpica de Volei-
bol Ana Beatriz Moser.

Sendo assim, algumas per-
guntas que nos indagam e que 
surgiram neste relato foram: Es-
te formato de formação continu-
ada é adequada à realidade 
do professor? Como o forma-
dor aborda os conteúdos com 
os professores? As estratégias 
utilizadas são coerentes e as-
sertivas para que o profes-
sor compreenda o conteúdo? 
Abre-se um canal de diálogo pa-
ra fortalecer o ambiente em 
um espaço positivo? 

Um ambiente agradável re-
quer peculiaridades, como por 
exemplo: bom relacionamento 
com os colegas de trabalho. O tra-
balho coletivo surge como gran-
de potencializador de desenvolvi-

seguro e acolhedor de modo que 
o professor se sinta à vontade 
para explorar seu poder de criati-
vidade (ALARCÃO, 2007).

Mediante a tantos questiona-
mentos apresentados, não ve-
mos as respostas como um no-
vo caminho e sim como mais 
uma forma de se trabalhar com 
o processo de ensino-aprendiza-

-
tinuadas. Silva (2000) nos diz 
que os conteúdos devem privi-

além de estratégias que devem 
ser mobilizadoras e interativas e 
“redimensionadoras” dos profes-
sores e das suas práticas, o que 

-
ais, coletivas e organizacionais.

O objetivo desse relato foi 
descrever um processo de for-
mação continuada para Profes-
sores de Educação Física Escolar 
e analisar as estratégias utiliza-
das pelos formadores.

Desenvolvimento

Realizamos uma formação com 
105 professores de Educação Físi-
ca da rede municipal de Arapon-
gas-PR, com duração de três dias, 
sendo quatro horas por dia, tota-
lizando doze horas, em um proje-
to incentivado (Lei 11.438/2006), 
para compartilhar, fundamentar 
e despertar uma perspectiva de 
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esporte como ferramenta educa-
cional, por meio de métodos ati-
vos que estimulem o processo de 
ensino-aprendizagem. 

Diante deste panorama, orga-
nizamos os três dias de forma-
ção continuada nas seguintes di-

*Disponível em qualquer horário da formação para o preenchimento dos professores.

Fonte: Elaboração dos autores.

Para isso, dividimos a for-
mação continuada em 7 (sete) 

-
tes para a construção do conhe-

1ª AÇÃO – Acolhida: Ao iniciar 
esta formação realizamos uma 
dinâmica de apresentação indi-
vidual, envolvendo o grupo in-
teiro, onde cada professor infor-
maria seu tempo de docência e 
com qual público estava habitu-
ado a trabalhar. Nesta dinâmica 
utilizamos uma ferramenta para 
“tecer” uma teia e compartilha-
mos que aquele espaço um “am-
biente seguro” para falar de suas 

também reconstrução de ideias 
na arte de educar. Com isso, res-
peitamos e valorizamos que to-
do professor possui um conheci-
mento prévio na docência sendo 
fundamental para um processo 
de formação continuada. 

Depois de realizada a dinâmi-
ca da “Teia”, percebemos os pro-
fessores mais confortáveis com o 
ambiente que foi construído. Um 

cenário com formato de cadeiras 
em roda para que os professores 
pudessem ao mesmo tempo, en-
xergarem seus colegas e serem 
olhados também, além de serem 
espalhados no centro da sala al-
guns materiais pedagógicos que 
utilizamos nos três dias de for-
mação, como por exemplo: um 
paraquedas colorido estendido 
no chão como um tapete, foi co-
locado bolas de diversos tama-
nhos, texturas e cores; uma cor-

madeira coloridos (cabos de vas-
soura adaptados). 

2ª AÇÃO – Feedback: Fixa-
mos na parede um papel pardo 
representando uma lousa com o 
seguinte dizer: “Painel Coletivo” 
painel os professores nesse pri-
meiro momento escreveram no 
bloco autoadesivo como foram 

longo de sua carreira. Por exem-
plo: sua formação foi teórica? 

-
ticas? Durante a formação teó-
rica quais recursos foram mais 
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utilizados? Além dessas provoca-
-

xando os papeis (bloco autoade-
sivo) no painel ao longo dos três 

-
veram na formação. Os papeis 
anexos puderam ser algo signi-

-
ças para uma futura formação, 
ou mesmo, alguma estratégia 
utilizada pelos formadores que 
não foi assertiva.

Nesse primeiro contato entre 
formadores e professores, pode-

diálogo estava sendo construin-
do para fortalecimento do am-
biente de ensino-aprendizagem, 
onde por meio dos relatos de al-
guns professores, começa-se a 
perceber um sentimento de per-
tencimento àquele espaço. 

Após esse momento, começa-
mos a abordar o conteúdo que 
foi desenvolvido nos três dias de 
formação continuada. 

3ª AÇÃO – Conhecimento Pré-
vio: Dividimos os professores 
em 05 grupos, onde cada gru-
po deveria redigir, desenhar e/
ou mesmo explanar aquilo que 
entendem sobre um dos cin-
cos princípios Inclusão, Cons-
trução Coletiva, Educação In-
tegral, Diversidade e Rumo à 
autonomia (ROSSETTO JUNIOR 
et al., 2012). Consideramos es-
tes princípios elementos cha-
ves para o ensino de Esportes 
focado em aprendizagem signi-

aos princípios do esporte edu-
cacional (totalidade, coeduca-
ção, emancipação, participação, 

cooperação e regionalismo) pre-
visto e desenvolvido pelo Indesp 
(Instituto Nacional do Desenvol-
vimento do Desporto). Cada gru-

-
sada para cada um dos princípios 
do esporte educacional. 

A estratégia de dividir os 
professores em cinco grupos e 
discutirem juntos os conceitos 
apresentados acima conforme 
seu próprio entendimento valo-
riza o diálogo, assim como seu 
conhecimento prévio. Essa es-
tratégia remete a um exemplo 
que os formadores utilizam para 
abordar os conteúdos desenvol-
vidos nos três dias ,dessa for-

conteúdos estudados e elabo-
rados pelo IEE sobre uma me-
todologia de ensinar esportes 
para crianças e adolescentes, 
como um “NORTEADOR” ou um 
rumo a ser seguido e sim para 

uma metodologia que está sen-
do aplicada, desenvolvida, re-
novada e aplicada novamente. 
E mais, como o professor pode 
utilizar-se dessa metodologia 
na sua prática pedagógica auxi-
liando no seu cotidiano. 

4ª AÇÃO – Mapa Conceitual: 
Logo depois da discussão entre 
os grupos sobre os conceitos de 
cada princípio, cada grupo apre-
sentou como foi elaborado es-
se conceito para a turma toda. 
Após todos os grupos exporem 

apresentaram os conceitos do 
Esporte Educacional que o IEE 
adota, dialogando com os con-
ceitos apresentados pela turma 
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de professores, convergindo às 
ideias que se assemelham, num 
pensamento de uma constru-
ção coletiva, onde formadores 
e professores em uma formação 
horizontalizada respeitando to-
das as falas e valores expressa-
dos, não havendo julgamento. 
Nesse momento os papéis dos 
formadores são de mediadores 
do conhecimento.

É fundamental para gerar um 
 como 

Moreira (2013) relata, que é criar 
ancoragens entre uma estrutura 
cognitiva preexistente com sig-

gerando mais clareza, estabilida-
de e diferenciação.

5ª AÇÃO – Práxis: Terminada 
essa fase da formação continu-
ada, começamos a parte práti-
ca dos jogos como possibilida-
de para ensinar Esportes. Esses 

espaços e materiais como pro-
posta dos professores para co-
nhecerem os conceitos do Es-
porte Educacional que o IEE 
desenvolve como também ex-
perimentarem corporalmente e 

-
ria. Por exemplo: realizamos o 
jogo do zerinho com a corda. O 
jogo consiste em todas as pes-
soas passarem pela corda sem 
tocá-la ou saltá-la. O jogo co-
meça inicialmente com cada 
participante passando pela cor-
da no seu tempo e no momento 

em que o jogo evolui, os desa-

jogo continue sendo estimulan-

corda em duplas, trios, quar-
tetos, dividir o grupo de pro-
fessores em três equipes, onde 

-
ra completar, são exemplos de 

um simples jogo com o elemen-
to corda pode transformar-se, 
quando os princípios são inten-
cionalmente integrados as ativi-

formou-se uma roda de con-
-

ram perguntas orientadoras de 
como os professores percebe-

-
taram os princípios do Esporte 
Educacional durante a ativida-
de. Por exemplo: relacionaram 
o jogo aos Esportes que neces-
sitam que a criança tenha noção 
de tempo-espaço-corpo, outro 
exemplo é que existe uma con-
tribuição e aceitação das dife-
renças (Princípio do Respeito à 
Diversidade) quando os alunos-
-professores passam pela corda 
em duplas, trios ou quartetos, 
pelo simples fato de se tocarem 
as mãos e perceberem corporal-
mente a diferença de ritmo de 
corrida, percepção do espaço, 
e esses ajustes para que todos 
juntos passassem pela corda. 
Dependia sim, de uma aceitação 
e colaboração um a para com o 
outro, contribuindo para um de-
senvolvimento não apenas mo-
tor como também socioafetivo. 

-
ses exemplos com o princípio da 
Educação Integral do aluno, ten-
do um olhar para além do gesto 
motor próprio do Esporte.
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No que diz respeito ao prin-
cípio da Construção Coleti-

-

com que os jogos parassem, 
normalmente os alunos-profes-
sores sempre perguntavam pa-
ra os formadores quais os enca-
minhamentos seriam tomados 
para a retomada do jogo. Nes-
se momento os formadores pe-
diam que parassem o jogo por 
um tempo, geralmente de trinta 
segundos a dois minutos para os 
próprios alunos-professores re-
solvessem juntos e chegassem 
a uma solução. Os formadores 
não foram nesse momento o 
centro ou ator principal para re-

-
to com a intenção que os pró-
prios professores chegassem a 
um entendimento.

O princípio da Inclusão de to-
-

res, o fato de que todos os alu-
nos estavam participando das 
atividades, independente de su-
as habilidades, cada um no seu 
tempo. Para isso foi importante 
que os formadores adaptassem 
espaços, recursos e regras.

Já no princípio de Rumo à Au-

que quando eles puderam es-
colher e opinar na mudança de 
algumas regras dos jogos pa-
ra que todos participassem, to-

da Autonomia.
É importante esclarecer que 

ao outro em grau de relevância 

e sim orienta o professor para 
-

gos para que os objetivos das 
aulas sejam alcançados, poten-
cializando o repertório de práti-
ca de jogos para ensinar Espor-
tes aos alunos.

6ª AÇÃO – Observação da 
prática: Outra forma de apre-
sentar o conteúdo aos professo-
res foi uma visita ao local que 
estavam sendo desenvolvidas 
as atividades de jogos de Espor-
tes com as crianças. Esse local 

atendimento direto as crianças 
utilizando o Esporte como ferra-
menta para diferentes aprendi-
zagens. As atividades prepara-
das, organizadas e planejadas 
antecipadamente, tem por ca-
racterísticas o jogo como ele-
mento principal e os princípios 
do Esporte Educacional, inseri-
dos nesse contexto. Os profes-
sores participantes da forma-
ção continuada conheceram o 
local dos jogos, que geralmen-
te acontece num campo de fute-
bol da cidade observando as ati-
vidades/jogos com o objetivo de 

-
cionava-se ao jogo observado.

Nossa última questão a res-
ponder nesse relato foi se as es-
tratégias utilizadas durante os 
três dias de formação continua-
da foram coerentes e assertivas 
para que os professores pudes-
sem assimilar os conteúdos pro-
postos. Para isso, seguimos com 
a última ação. 

7ª AÇÃO – Indicativo de 
Aprendizagem: Nossa estraté-
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foi criar um jogo que chamamos 
de “QUIZ” e avaliar as respos-
tas dos professores-alunos. O 
formato do jogo é de pergun-
tas e respostas o grupo de pro-
fessores é divido em duas equi-
pes. Cada equipe tem direito a 
responder ou passar a pergun-
ta para o outro grupo. O grupo 
que responder a pergunta corre-
tamente acerta o ponto e vence 
a equipe que somar mais pontos.

que requerem uma análise do 
grupo para elaborar as respostas.

A percepção dos formadores 
nessa avaliação em formato de 
jogo foi que o envolvimento da 
turma é muito grande pelo moti-
vo do jogo em si estimular a par-
te emocional. Constataram-se as 
respostas assertivas em sua es-
magadora maioria, num total de 

-
tão respondida errada. Isso de-
monstra que os professores as-
similaram o conteúdo por meio 
das respostas e exemplos cita-
dos pelos professores.

Considerando as principais in-
-

mos entender que adequar a for-
mação continuada à realidade do 
professor é extremamente rele-
vante e que deve priorizar/gerar 

que leve em consideração as ex-
periências vividas pelos profes-
sores na sua docência e também 
conteúdos reais e relacionados 
experiências do dia a dia.

Outro passo importante que 
cabe ao formador é criar estra-
tégias que promovam canais de 
diálogos, por exemplo: diálogo 
formador-professor; diálogo pro-
fessor-professor. Este processo 
de construção de conhecimento 

estimulador que contribui para a 
ação de construir coletivamente. 

Ao realizar este trabalho, os 
formadores perceberam um pro-
cesso considerado como um Mo-
delo Pedagógico de formação 
continuada e que é balizado por 
um processo de 7 (sete) ações 
e que são extremamente rele-
vantes para consolidar a apren-
dizagem do professor. 

Ambos os atores envolvi-
dos neste relato por um proces-
so de  Schön 
(2000). Os formadores dentro 
do processo de captação de in-

professores e também os profes-
sores na ação de dividir e com-
partilhar suas experiências pa-
ra juntos solucionar ou mesmo 
facilitar o desenvolvimento da 
aprendizagem dos seus.

Este relato nos trouxe mo-

principalmente no decorrer des-
-

car que ainda requer um apro-
fundamento nas pesquisas de 
formação continuada em Educa-
ção Física Escolar, seja por meio 
de relatos de experiência como 
também de artigos originais. Um 
campo a ser explorado, conso-
lidando a Educação Física Esco-
lar como uma riquíssima área  
do conhecimento.
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