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UMA EXPERIÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA. 
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No processo formativo de professores de Educação Física é importante a construção de 

competências e conhecimentos a partir da “interação com a realidade e indivíduos”. O objetivo do estudo 

será apresentar a possibilidade de concretização desse princípio, com o relato da experiência de alunos-

bolsistas do projeto Saberes em Ação para a Formação Continuada em Educação Física e Esportes, 

vinculado a Universidade Federal do Ceará que tem por objetivo implementar um programa de formação 

continuada para professores de educação física e de esportes da rede pública e ampliar as relações dos 

estudantes de educação física com o campo de intervenção profissional. Atualmente implementado na 

rede municipal de Eusébio-CE, conta com a participação de 26 professores, e 5 alunos-bolsistas. Nesse 

contexto, foi solicitado que conduzíssemos uma intervenção para o módulo V da formação. 

Considerando as inquietações externadas pelos professores surgiram questões disparadoras como: Que 

objetivos queremos atingir? Quais conteúdos tratar? Como tratar os conteúdos escolhidos? Como 

agregar, ainda em formação, conhecimento a professores com uma década de profissão? Partindo disso, 

da observação de concepções de ensino tradicionais da maioria dos professores participantes e 

dificuldades de conceituação de métodos e conteúdos, construímos uma proposta de aula progressista 

entendendo, como Neira (2003, p.88), que: “a verdadeira aprendizagem se dá através da ação do sujeito 

sobre os objetos de conhecimento para que lhe seja possível assimilar formas e conteúdos desses objetos 

e, em seguida, modificar-se...”, visando acolher a experiência dos professores e promover a 

ressignificação desta, tendo como objetivo provocar reflexão sobre prática pedagógica na perspectiva 

da aprendizagem significativa, utilizando como metodologia a vivência, reflexão e discussão de 

um ‘exemplo’ de aula e ‘situações’ de ensino. Os alunos bolsistas planejaram uma aula 

aplicável para o 6º ano, tendo como conteúdo os temas saúde e aptidão física (conteúdos mais 

apreciados pelos professores) trabalhados através dos jogos de oposição, estratégia de ensino 

comumente não relacionada aos mesmos, (geralmente utilizados no ensino das lutas, conteúdo de menor 

conhecimentos do grupo). As bolsistas conduziram uma aula teórico-prática (com o suporte da 

orientadora) trazendo a reflexão sobre conceitos de aptidão física e saúde a partir das percepções dos 

professores na prática das atividades. Realizou-se também a leitura reflexiva da introdução do livro 

Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento, e discussão: por que ensinar? O que ensinar? 
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Como ensinar? Não houve resistência à condução da aula pelas bolsistas, os professores participaram 

ativamente e demonstraram a compreensão de conceitos mais amplos de saúde e aptidão física e da 

diferença entre metodologia e conteúdo. Finalizamos com uma roda de conversa para leitura e discussão 

de situações de ensino elaboradas pela professora responsável, buscando semelhanças e diferenças das 

situações com a realidade das escolas municipais de Eusébio. Com essa ação nos foi proporcionada a 

vivência da realidade dos professores e a eles a reaproximação da teoria para reflexão da própria prática. 

Demonstrando que os diálogos entre formação inicial e continuada, ressignificam conhecimentos e 

desenvolvem competências cruciais para a formação do professor. Concretizando o que expõe 

Imbernón: a formação deveria apoiar-se..., em um intercâmbio entre iguais. 

 

 

Palavras-chave: Extensão. Formação inicial. Formação continuada.   
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