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No cenário político, a educação tem sido considerada uma das prioridades nas propostas de 

governos das diferentes instâncias da administração pública. Seja pela importância para o 

desenvolvimento social e cultural real da população ou por ter grande impacto na somatória de votos 

nas eleições. No Brasil, embora a carga orçamentária destinada à área da educação seja inferior à de 

outros países, a legislação determina que 5,2% do PIB brasileiro seja investido em Educação, o que 

reafirma o posicionamento de evidência no cenário público. A Educação Física, inserida no contexto 

educacional brasileiro também ganha proporções significativas, pois tem o compromisso de oferecer a 

todas as crianças e jovens do país acesso da cultura corporal. A importância atribuída à educação para 

a garantia de direitos de aprendizagem torna a Escola lócus de realização de políticas públicas, 

preocupação que deve se estender às aulas de Educação Física. Em contrapartida, notamos uma grande 

decepção da sociedade com a situação geral da educação pública no país, o que também transparece 

nas discussões sobre a qualidade da educação física na escola. Em muitas situações essa realidade se 

volta para o descrédito da “imagem do profissionalismo docente” (AQUINO, 2000), o que se 

evidencia quando circulam discursos sobre a responsabilidade do professor pela baixa qualidade do 

ensino. Uma “cultura do fracasso escolar” é instaurada e é iniciado um processo de culpabilização do 

professor. 

Em discursos polarizados, de um lado, alguns gestores de políticas educacionais justificam o 

fracasso escolar pela precariedade da prática pedagógica do professor. Do outro lado, o corpo docente 

relata problemas na administração e no gerenciamento dos “sistemas de ensino”. Ao mesmo tempo em 

que os professores são condenados, por sua formação deficiente, são considerados como elementos 

essenciais para melhoria da qualidade do ensino (NÓVOA, 1999b, p. 13-14). Esta polarização impede 

o olhar crítico e os avanços para a formação do professor e, consequentemente, para a educação. 

Independentemente dos discursos polarizados acreditamos que “a formação de professores assume 

uma função central nas políticas educacionais, uma vez que as reformas perpassam a formação de seu 

principal agente. ” (ROSSI & HUNGER, 2013). O presente estudo tem como objetivos descrever o 

cenário concreto do programa de formação continuada implementado e concretizado pela Secretaria 

Municipal de Ensino, nestes últimos 10 anos e verificar os impactos deste programa de formação 
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continuada aos professores de Educação Física.  

Apesar de não termos dados sistematizados sobre uma ampla política de formação de 

professores no Brasil, surgem alguns movimentos que conduzem a formação docente nas diferentes 

instâncias administrativas do sistema educacional. Nos últimos dez anos a Secretaria Municipal de São 

Paulo - SME elaborou e implementou orientações, programas e reformas materializados em 

documentos para a Educação Física difundidos pela Rede e refletidos nos momentos de formação do 

professor. do componente.  

Com base em alguns estudos, Contreras (2002) enfatiza que a construção da profissionalidade 

docente implica três dimensões, três exigências do trabalho de ensinar: a obrigação moral, o 

compromisso com a comunidade e a competência profissional. Para Nóvoa (1999a), a compreensão da 

construção dessa profissão exige um olhar crítico a todas as tensões que a permeiam, pois, o percurso 

profissional dos professores é repleto de lutas, conflitos, avanços e retrocessos. “Numa perspectiva 

sociológica, o trabalho docente pode ser analisado, como todo trabalho humano socializado, em 

função de certas dimensões: atividade, o status e a experiência” (TARDIF, 1991). 

Na opinião de Tardif (1991), o perigo da abstração nos estudos sobre a docência se 

fundamentam, na maioria das vezes, apenas nas questões técnicas do professor, sem considerar todo o 

contexto real da escola, como o tempo de trabalho, número de alunos, relação com pares, burocracia, 

controle da administração, entre outros. 

Diante deste cenário, quais documentos são mais utilizados e qual o impacto dessas políticas 

públicas para a formação dos professores, como esses documentos dialogam com a prática docente e 

os resultados efetivos nas aulas de Educação Física. 

São consideradas como hipóteses, bom aproveitamento e significação, por parte dos 

professores de Educação Física, das formações e cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, bem como os impactos positivos que possam ter resultado em avanços para a aprendizagem 

dos alunos e no fortalecimento do profissionalismo do educador.  
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