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Nos últimos anos a formação continuada de professores vem sendo discutida com mais enfoque 

teoricamente nas práticas educacionais, isso, em função das transformações sociais, econômicas e 

culturais. A mesma é uma das ferramentas para que o educador busque aprimorar-se a cada dia. A 

partir desta visão, este estudo tem por objetivos definir o significado e a importância da formação 

continuada, discutindo alguns fatores que contribuem para o processo de aprendizagem e 

aprimoramento da prática docente, também aponta analise de experiencias relacionadas à formação 

continuada realizadas no município de Luís Eduardo Magalhães- BA nos espaços escolares e 

mediadas pela secretaria municipal de educação. Neste sentido, realizou-se levantamento bibliográfico 

e reflexão sobre as ações práticas que trazem este sucesso. Este trabalho se justifica em apresentar a 

formação continuada e também a coordenação pedagógica, como caminhos para o professor refletir 

sobre suas práticas; aponta ainda, que a disciplina de Educação Física escolar por meio da 

psicomotricidade contribui para minimizar a indisciplina no espaço da sala de aula e na dimensão 

escolar, permitindo que o aluno administre suas relações de conflitos interpessoais. Para tanto é 

necessário que as intervenções direcionadas estejam pautadas na proposta pedagógica da escola.  

A formação continuada não pode ser compreendida apenas como um meio de acumulação de cursos, 

palestras, seminários, de conhecimentos ou técnicas, mas um trabalho reflexivo, crítico sobre as 

práticas de construção permanente de uma identidade pessoal e profissional. Do ponto de vista de 

políticas públicas, a formação continuada de professores tem seu amparo legal na LDB 9394/96 

(estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira), ao regulamentar o que já 

determinava a Constituição Federal de 1988, instituindo a inclusão, nos estatutos e planos de carreira 

do magistério público, do aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive em serviço, na carga 

horária do professor. Esses horários, segundo a normativa legal, são reservados para estudos, 

planejamento e avaliação, com o intuito de propiciar uma formação fundamentada na "íntima 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço." No Art. 13º, inciso V 

se enuncia que os docentes incumbir-se-ão de ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 

de participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional. 

Ao discutir este assunto, que tem como problemática verificar se a formação continuada abre 

caminhos para a reflexão sobre a prática e a construção da aprendizagem. Esta pesquisa tem como 
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objetivo discutir esta formação no espaço escolar. Trata-se de um estudo qualitativo no qual far-se-á 

levantamento bibliográfico e reflexões sobre as ações práticas que trazem este sucesso. Acredita-se 

que com o aproveitamento de tempo para fins educativos, nesse caso as coordenações pedagógicas 

surgem a fim de contribuir para o crescimento intelectual do professor, que trará suas angustias ou 

ânsias para serem discutidas e a partir daí a trazer a solução para a problemática,  do ponto de vista 

científico poderá trazer resultados práticos positivos, pois quando se instiga o professor a buscar fontes 

que possa enriquecer seu trabalho este automaticamente será refletido na pratica de ensino. Sua 

relevância social vem a partir do momento que o professor é capaz de resolver seus conflitos do 

cotidiano, fazendo também seus alunos serem mais críticos com ações simples que anteriormente eram 

tratadas como problemas, em relação a viabilidade o corpo docente existe, e este muito espera, ou seja, 

sente a falta ou a necessidade destes encontros e rodas de discussões. 

 Assim, conclui-se que a escola é um espaço de aprendizagem, e a prática docente requer 

uma permanente revisão, o professor precisa ser o sujeito da construção dos seus conhecimentos. 

Aperfeiçoar-se como profissional critico-reflexivo, significa considerar os caminhos que circundam a 

aprendizagem, por isso, a formação continuada auxilia o mesmo a consolidar o processo de ação-

reflexão-ação. 
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