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O processo de globalização e suas consequências tácitas inseridas no cotidiano escolar vêm 

provocando uma série de discussões acerca das competências docentes necessárias para o 

enfrentamento dos desafios relacionados às questões práticas de ensino e aprendizagem nas escolas. 

As políticas públicas destinadas a este fim têm se mostrado ineficientes, pois estão enraizadas em 

paradigmas clássicos que não conseguem dar conta das reais necessidades de formação continuada 

dos professores. A formação colaborativa surge como opção de caráter emancipatório, relacionando 

o desenvolvimento profissional, a partilha entre pares e a (re)significação das práticas, margeada 

pela reflexão e mudança. O modelo proposto focou no compartilhamento das decisões por todos os 

envolvidos, que acabaram por responsabilizarem-se pela produção conjunta, segundo suas 

necessidades, possibilidades e interesses. As trocas de aprendizagens proporcionadas pelas sessões 

colaborativas tiveram consequências das experiências individuais, da história de vida, dos aspectos 

sociais e culturais dos cotidianos docentes. O objetivo deste trabalho foi propor o desenvolvimento 

de uma proposta de formação continuada colaborativa, considerando a natureza das interações 

interpessoais e sua repercussão em ações pedagógicas inovadoras desenvolvidas por professores de 

educação física. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo. A amostra foi composta 

por 51 professores de Educação Física. A metodologia da formação, desenvolvida através da 

pesquisa-ação focou a diagnose de problemas, a formulação de hipóteses, a eleição de 

materiais/meios tecnológicos, a experimentação e avaliação das vivências, valorizando os 

professores como investigadores e produtores de alternativas pedagógicas.  Essa metodologia 

encerra uma pesquisa onde a proposta de desenvolvimento dos trabalhos não é sobre os outros, mas 

sim com os outros, levando o pesquisador a implicar-se pelas necessidades e vontades dos 

participantes e ao mesmo tempo implicar os envolvidos na formação pelos questionamentos 

apresentados sobre as práticas docentes apresentadas. Foram realizados nove seminários, com 

periodicidade mensal. Ao final da formação, os professores apresentaram projetos de intervenção 

pedagógica utilizando equipamentos/meios tecnológicos na aula de educação física. Após as 

transcrições dos vídeos e áudios dos seminários e das entrevistas realizadas com os grupos 

devidamente categorizados, segundo os critérios de participação, os dados foram codificados 

mediante análise de conteúdo.  Também foram objeto de análise os projetos de intervenção 

pedagógica apresentados na culminância da formação colaborativa. A análise das relações 

estabelecidas durante os seminários evidenciou o valor da formação colaborativa, na medida em que 

se observou processos interpsicológicos na concepção de inovações e mudanças na prática 



 

pedagógica. Os projetos de intervenção pedagógica abrangeram a utilização de games, fotografia, 

filmagem/vídeo, BLOG/VLOG, internet e redes sociais. Embora se tenha verificado uma 

valorização por parte dos professores das fases utilizadas na formação, bem como aspectos 

positivos nos resultados das atividades propostas pelos mesmos, constatou-se dificuldade da grande 

maioria na concretização dos projetos de intervenção e na sua conceitualização teórica, resultante da 

dificuldade dos professores em adotarem rotinas de leituras/estudos de artigos/textos propostos 

durante a formação continuada. 
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