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RESUMO 
 

Diante das constantes inovações e exigências dos tempos modernos, neste 

início de século XXI, o campo de conhecimento da Educação Física na 

Universidade tem exigido de nós, enquanto professores de Educação Física, 

uma constante reflexão sobre a formação continuada na prática pedagógica. 

Diante disso, buscamos investigar como está este processo junto aos 

professores do curso de Educação Física do CAJ/UFG. Os objetivos do 

trabalho foram identificar quais elementos influenciam no acesso ou não dos 

docentes de Educação Física à formação continuada; investigar quais são os 

tipos de formação continuada que os docentes buscam; analisar qual é a 

relevância que os professores vêem na formação continuada nos dias atuais; e 

também verificar as produções e qualificações das quais os docentes 

participaram nos últimos três anos, por meio do SICAD, que é o relatório das 

atividades docentes. Utilizamos, para tanto, pesquisa do tipo descritivo-

qualitativa, com abordagem de estudo fenomenológica, desenvolvida por meio 

de pesquisa de campo e pesquisa documental de fontes primárias com análise 

dos relatórios de atividades (RADOCs/SICADs). Os sujeitos pesquisados foram 

dez professores do quadro docente do curso de Educação Física desta 

instituição e apenas um professor que não faz parte deste departamento, no 

entanto, trabalhou com uma disciplina durante todo o ano letivo de 2009, 

totalizando onze professores. Todos responderam ao questionário com 

perguntas de múltipla escolha, abertas e fechadas, sem objeções, além de 

dedicaram um tempo ao envio dos SICADs por e-mail, o que facilitou 

posteriormente nossa análise de dados e o confronto das informações obtidas. 

Após coletados dos dados, foi feita a categorização e em seguida uma análise 

detalhada. Encontramos duas categorias de análise: a produção dos 

professores de Educação Física; e a formação continuada dos professores de 

Educação Física. Percebemos semelhanças nas respostas dos sujeitos, 

entretanto, algumas contradições também puderam ser observadas e 

apresentadas. Sucintamente, podemos dizer, através das respostas dadas 

pelos professores e a análise documental dos SICADs, que para os sujeitos da 

pesquisa, o processo de formação continuada está vinculado aos eventos 

científicos e intimamente ligado ao processo cotidiano-pessoal de atualização 

contínua. Além disso, as experiências profissionais e pessoais, bem como o 

apoio institucional, até mesmo as conversas com os colegas, trazem grandes 

benefícios para o seu desempenho, resultando em atualização do saber e 

proporcionando um permanente contato com a sua área de conhecimento. 


