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AOS PROFESSORES

A Cortez Editora tem a satisfação de trazer ao público 
brasileiro, particularmente aos estudantes e profi ssionais da área 
educacional, a Coleção Docência em Formação, destinada a 
subsidiar a formação inicial de professores e a formação contínua 
daqueles que se encontram no exercício da docência. 

Resultado de refl exões, pesquisas e experiências de vários 
professores especialistas de todo o Brasil, a coleção propõe uma 
integração entre a produção acadêmica e o trabalho nas escolas. 
Configura um projeto inédito no mercado editorial brasileiro 
por abarcar a formação de professores para todos os níveis de 
escolaridade: a Educação Básica (incluindo a Educação Infantil,
o Ensino Fundamental e o Ensino Médio) e a Educação Superior;
a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profi ssional. Completa 
essa formação com os Saberes Pedagógicos. 

Com mais de 38 anos de experiência e reconhecimento, 
a Cortez é uma referência no Brasil, nos demais países latino-
-americanos e em Portugal pela coerência de sua linha editorial 
e atualidade dos temas que publica, especialmente na área da 
educação, entre outras. É com orgulho e satisfação que lançamos 
esta coleção, pois estamos convencidos de que representa novo 
e valioso impulso e colaboração ao pensamento pedagógico e 
à valorização do trabalho dos professores na direção de uma 
melhoria da qualidade social da escolaridade. 

José Xavier Cortez 
Diretor 
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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

A Coleção Docência em Formação tem por objetivo ofere-
cer aos professores em processo de formação e aos que já atuam 
como profi ssionais da Educação subsídios formativos que levem 
em conta as novas diretrizes curriculares, buscando atender, de 
modo criativo e crítico, às transformações introduzidas no siste-
ma nacional de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 1996. Sem desconhecer a importância desse documen-
to como referência legal, a proposta desta Coleção identifi ca seus 
avanços e seus recuos e assume como compromisso maior buscar 
uma efetiva interferência na realidade educacional por meio do 
processo de ensino e de aprendizagem, núcleo básico do trabalho 
docente. Seu propósito é, pois, fornecer aos docentes e alunos 
das diversas modalidades dos cursos de formação de professores 
(Licenciaturas) e aos docentes em exercício, livros de referência 
para sua preparação científi ca, técnica e pedagógica. Os livros 
contêm subsídios formativos relacionados ao campo dos saberes 
pedagógicos, bem como ao campo dos saberes relacionados aos 
conhecimentos especializados das áreas de formação profi ssional. 

A proposta da Coleção parte de uma concepção orgânica 
e intencional de educação e de formação de seus profi ssionais, 
e com clareza do que se pretende formar para atuar no contexto 
da sociedade brasileira contemporânea, marcada por determina-
ções históricas específi cas. 

Como bem mostram estudos e pesquisas recentes na área, os 
professores são profi ssionais essenciais nos processos de mudan-
ças das sociedades. Se forem deixados à margem, as decisões 
pedagógicas e curriculares alheias, por mais interessantes que 
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possam parecer, não se efetivam, não gerando efeitos sobre o 
social. Por isso, é preciso investir na formação e no desenvolvi-
mento profissional dos professores. 

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no 
mundo do trabalho, o avanço tecnológico confi gurando a socieda-
de virtual e os meios de informação e comunicação incidem com 
bastante força na escola, aumentando os desafi os para torná-la 
uma conquista democrática efetiva. Transformar as escolas em 
suas práticas e culturas tradicionais e burocráticas que, por inter-
médio da retenção e da evasão, acentuam a exclusão social, não é 
tarefa simples nem para poucos. O desafi o é educar as crianças e 
os jovens propiciando-lhes um desenvolvimento humano, cultu-
ral, científi co e tecnológico, de modo que adquiram condições para 
fazer frente às exigências do mundo contemporâneo. Tal objetivo 
exige esforço constante do coletivo da escola – diretores, professo-
res, funcionários e pais de alunos – dos sindicatos, dos governantes 
e de outros grupos sociais organizados. 

Não se ignora que esse desafi o precisa ser prioritariamente en-
frentado no campo das políticas públicas. Todavia, não é menos 
certo que os professores são profi ssionais essenciais na construção 
dessa nova escola. Nas últimas décadas, diferentes países realiza-
ram grandes investimentos na área da formação e desenvolvimento 
profi ssional de professores visando essa fi nalidade. Os professores 
contribuem com seus saberes, seus valores, suas experiências nessa 
complexa tarefa de melhorar a qualidade social da escolarização. 

Entendendo que a democratização do ensino passa pelos pro-
fessores, por sua formação, por sua valorização profi ssional e por 
suas condições de trabalho, pesquisadores têm apontado para a 
importância do investimento no seu desenvolvimento profi ssio-
nal, que envolve formação inicial e continuada, articulada a um 
processo de valorização identitária e profi ssional dos professores. 
Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a docência 
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como um campo de conhecimentos específi cos confi gurados em qua-
tro grandes conjuntos, a saber: 

1. conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das 
ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; 

2. conteúdos didático-pedagógicos, diretamente relacionados ao 
campo da prática profi ssional; 

3. conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais amplos do 
campo teórico da educação; 

4. conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência 
humana individual, com sensibilidade pessoal e social. 

Vale ressaltar que identidade que é profi ssional, ou seja, a do-
cência, constitui um campo específi co de intervenção profi ssional 
na prática social. E, como tal, ele deve ser valorizado em seus salá-
rios e demais condições de exercício nas escolas. 

O desenvolvimento profi ssional dos professores tem-se cons-
tituído em objetivo de propostas educacionais que valorizam a sua 
formação não mais fundamentada na racionalidade técnica, que os 
considera como meros executores de decisões alheias, mas em uma 
perspectiva que reconhece sua capacidade de decidir. Ao confron-
tar suas ações cotidianas com as produções teóricas, impõe-se rever 
suas práticas e as teorias que as informam, pesquisando a prática e 
produzindo novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensi-
nar. Assim, as transformações das práticas docentes só se efetivam 
à medida que o professor amplia sua consciência sobre a própria prá-
tica, a de sala de aula e a da escola como um todo, o que pressupõe 
os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Tais pro-
postas enfatizam que os professores colaboram para transformar 
as escolas em termos de gestão, currículos, organização, projetos 
educacionais, formas de trabalho pedagógico. Reformas gestadas 
nas instituições, sem tomar os professores como parceiros/autores, 
não transformam a escola na direção da qualidade social. Em con-
sequência, valorizar o trabalho docente signifi ca dotar os professores 
de perspectivas de análise que os ajudem a compreender os contextos 
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históricos, sociais, culturais, organizacionais nos quais se dá sua ati-
vidade docente. 

Na sociedade brasileira contemporânea, novas exigências 
estão postas ao trabalho dos professores. No colapso das antigas 
certezas morais, cobra-se deles que cumpram funções da família e 
de outras instâncias sociais; que respondam à necessidade de afeto 
dos alunos; que resolvam os problemas da violência, das drogas e 
da indisciplina; que preparem melhor os alunos nos conteúdos das 
matemáticas, das ciências e da tecnologia tendo em vista colocá-
-los em melhores condições para enfrentarem a competitivida-
de; que restaurem a importância dos conhecimentos na perda de 
credibilidade das certezas científi cas; que sejam os regeneradores 
das culturas/identidades perdidas com as desigualdades/diferenças 
culturais; que gestionem as escolas com economia cada vez mais 
frugal; que trabalhem coletivamente em escolas com horários cada 
vez mais fragmentados. Em que pese a importância dessas demandas, 
não se pode exigir que os professores individualmente considerados 
façam frente a elas. Espera-se, sim, que coletivamente apontem cami-
nhos institucionais a seu enfrentamento. 

É nesse contexto complexo, contraditório, carregado de confl i-
tos de valor e de interpretações, que se faz necessário ressignifi car a 
identidade do professor. O ensino, atividade característica do pro-
fessor, é uma prática social complexa, carregada de confl itos de valor 
e que exige opções éticas e políticas. Ser professor requer saberes e 
conhecimentos científi cos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade 
da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às 
situações únicas, ambíguas, incertas, confl itivas e, por vezes, violen-
tas, das situações de ensino, nos contextos escolares e não escolares. 
É da natureza da atividade docente proceder à mediação refl exiva e 
crítica entre as transformações sociais concretas e a formação hu-
mana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e 
de produzir e distribuir conhecimentos na sociedade. 
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Problematizando e analisando as situações da prática social de 
ensinar, o professor utiliza o conhecimento elaborado, das ciên-
cias, das artes, da fi losofi a, da pedagogia e das ciências da educação, 
como ferramentas para a compreensão e proposição do real. 

A Coleção investe, pois, na perspectiva que valoriza a capaci-
dade de decidir dos professores. Assim, discutir os temas que per-
passam seu cotidiano nas escolas – projeto pedagógico, autonomia, 
identidade e profi ssionalidade dos professores, violência, cultura, 
religiosidade, a importância do conhecimento e da informação 
na sociedade contemporânea, a ação coletiva e interdisciplinar, 
as questões de gênero, o papel do sindicato na formação, entre 
outros —, articulados aos contextos institucionais, às políticas 
públicas e confrontados com experiências de outros contextos 
escolares e com as teorias, é o caminho a que a Coleção Docência 
em Formação se propõe. 

Os livros que a compõem apresentam um tratamento teórico-
-metodológico pautado em três premissas: há uma estreita vinculação 
entre os conteúdos científi cos e os pedagógicos; o conhecimento se 
produz de forma construtiva e existe uma íntima articulação entre 
teoria e prática. 

Assim, de um lado, impõe-se considerar que a atividade 
profissional de todo professor possui uma natureza pedagógica, 
isto é, vincula-se a objetivos educativos de formação humana 
e a processos metodológicos e organizacionais de transmissão 
e apropriação de saberes e modos de ação. O trabalho docen-
te está impregnado de intencionalidade, pois visa a formação 
humana por meio de conteúdos e habilidades de pensamento e 
ação, implicando escolhas, valores, compromissos éticos. O que 
significa introduzir objetivos explícitos de natureza conceitual, 
procedimental e valorativa em relação aos conteúdos da maté-
ria que se ensina; transformar o saber científico ou tecnológico 
em conteúdos formativos; selecionar e organizar conteúdos de 
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acordo com critérios lógicos e psicológicos em função das ca-
racterísticas dos alunos e das finalidades do ensino; utilizar mé-
todos e procedimentos de ensino específicos inserindo-se em 
uma estrutura organizacional em que participa das decisões e 
das ações coletivas. Por isso, para ensinar, o professor necessita 
de conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo de sua 
especialidade. 

De outro ponto de vista, é preciso levar em conta que todo 
conteúdo de saber é resultado de um processo de construção de 
conhecimento. Por isso, dominar conhecimentos não se refere 
apenas à apropriação de dados objetivos pré-elaborados, produtos 
prontos do saber acumulado. Mais do que dominar os produtos, 
interessa que os alunos compreendam que estes são resultantes de 
um processo de investigação humana. Assim, trabalhar o conheci-
mento no processo formativo dos alunos signifi ca proceder à me-
diação entre os signifi cados do saber no mundo atual e aqueles dos 
contextos nos quais foram produzidos. Signifi ca explicitar os nexos 
entre a atividade de pesquisa e seus resultados, portanto, instru-
mentalizar os alunos no próprio processo de pesquisar. 

Na formação de professores, os currículos devem confi gurar 
a pesquisa como princípio cognitivo, investigando com os alunos 
a realidade escolar, desenvolvendo neles essa atitude investigativa 
em suas atividades profi ssionais e assim confi gurando a pesquisa 
também como princípio formativo na docência. 

Além disso, é no âmbito do processo educativo que mais ínti-
ma se afi rma a relação entre a teoria e a prática. Em sua essência, a 
educação é uma prática, mas uma prática intrinsecamente inten-
cionalizada pela teoria. Decorre dessa condição a atribuição de 
um lugar central ao estágio, no processo da formação do profes-
sor. Entendendo que o estágio é constituinte de todas as discipli-
nas percorrendo o processo formativo desde seu início, os livros 
da Coleção sugerem várias modalidades de articulação direta com 
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as escolas e demais instâncias nas quais os professores atuarão, 
apresentando formas de estudo, análise e problematização dos 
saberes nelas praticados. O estágio também pode ser realizado 
como espaço de projetos interdisciplinares, ampliando a com-
preensão e o conhecimento da realidade profi ssional de ensinar. 
As experiências docentes dos alunos que já atuam no Magistério, 
como também daqueles que participam da formação continuada, 
devem ser valorizadas como referências importantes para serem 
discutidas e refl etidas nas aulas. 

Considerando que a relação entre as instituições formadoras 
e as escolas pode se constituir em espaço de formação contínua 
para os professores das escolas assim como para os formadores, 
os livros sugerem a realização de projetos conjuntos entre ambas. 
Essa relação com o campo profi ssional poderá propiciar ao aluno 
em formação oportunidade para rever e aprimorar sua escolha 
pelo Magistério. 

Para subsidiar a formação inicial e continuada dos professores 
onde quer que se realizem: nos cursos de Licenciatura, de peda-
gogia e de pós-graduação, em universidades, faculdades isoladas, 
centros universitários e Ensino Médio, a Coleção está estruturada 
nas seguintes séries:

Educação Infantil: profi ssionais de creche e pré-escola.

Ensino Fundamental: professores do 1o ao 5o ano e do 6o ao 9o ano.

Ensino Médio: professores do Ensino Médio.

Ensino Superior: professores do Ensino Superior.

Educação de Jovens e Adultos: professores de jovens e adultos em 
cursos especiais.

Saberes pedagógicos e formação de professores.
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Em síntese, a elaboração dos livros da Coleção pauta-se nas 
seguintes perspectivas: investir no conceito de desenvolvimento 
profi ssional, superando a visão dicotômica de formação inicial e 
de formação continuada; investir em sólida formação teórica nos 
campos que constituem os saberes da docência; considerar a for-
mação voltada para a profi ssionalidade docente e para a construção 
da identidade de professor; tomar a pesquisa como componente 
essencial da/na formação; considerar a prática social concreta da 
educação como objeto de refl exão/formação ao longo do proces-
so formativo; assumir a visão de totalidade do processo escolar/ 
educacional em sua inserção no contexto sociocultural; valorizar a 
docência como atividade intelectual, crítica e refl exiva; considerar 
a ética como fator fundamental na formação e na atuação docente. 

Selma Garrido Pimenta 
Coordenadora 
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Para início de conversa... 

Formar professores refl exivos, capazes de problematizar a própria prática 
para transformá-la, transformar o contexto e transformar-se é o desafi o 

que uma pedagogia mais avançada lança para a formação inicial e 
continuada dos professores e professoras. Todos os professores são ou deveriam 

ser “pedagogos”, no sentido de tornar-se profi ssionais que continuamente 
constroem metodologias que proponham saídas para problemas de 

aprendizagem, de comportamento grupal, e até mesmo de problemas 
sociais mais amplos que são enfrentados pela comunidade escolar e pela 

comunidade social em que a escola está inserida. 

Para que isso seja possível, uma primeira indicação que propomos é 
fomentar a capacidade de analisar as diferentes situações educativas que 
se apresentam no cotidiano escolar para tomar as decisões pedagógicas 
adequadas. Portanto, desejamos oferecer refl exões didáticas capazes de 
colaborar na formação de professores conscientes, isto é, sensíveis aos 
contextos e a si mesmos, capazes de mobilizar recursos pedagógicos dan-
tes adquiridos, criativos no encaminhamento das atividades de aprendi-
zagem, críticos quanto aos determinantes estruturais (salário, políticas 
públicas da educação, projeto político-pedagógico) que interferem no 
trabalho docente em sala de aula, comprometidos com seus educandos, 
com as famílias destes, com a comunidade a que pertence, com a justiça 
social do país e com a sustentabilidade do planeta. 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Nesse cenário de ambições amplas, apresentamos este livro para a 
Educação Física. Mas não o propomos como um receituário ideológico 
ou metodológico pronto e acabado, que apenas inscreve as nossas “verda-
des”. O que estamos aqui propondo é um texto aberto, quer dizer, procu-
ramos fazer deste livro um convite à refl exão e ação das professoras e dos 
professores, pois sabemos que uma das grandes difi culdades do trabalho 
docente em Educação Física, além do “por que”, reside principalmente 
no “como ensinar”, em especial na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. 

Nessa perspectiva do texto aberto, tomamos inicialmente duas pro-
vidências. Primeiro, evitamos a estrutura de apresentar primeiro “teoria”, 
depois “prática”. Os fundamentos teóricos são apresentados ao longo dos 
capítulos, sempre em interação com a prática. Até porque para nós, que 
estamos infl uenciados pela Semiótica – a ciência dos signos – não é pos-
sível separar teoria e prática. Pensar é uma forma de agir e não há ação 
sem intenção, mesmo que esta não seja plenamente compreensível em 
um primeiro momento.

Segundo, ao longo do livro criamos a seção  “Agora é sua vez...”, 
chamando o(a) leitor(a)/professor(a) a completar o texto. A este caberá 
fazer registros de memórias, opiniões, intervenções, refl exões críticas e 
inovações construídas. Nosso objetivo é tornar o livro um companheiro 
no dia a dia docente. Compreendemos que as propostas formuladas, ao 
projetarem a intervenção do outro, são obrigatoriamente signos, cons-
truções de signifi cados em aberto. Por isso mesmo resolvemos explicitar 
essa abertura ao processo de signifi cação, convidando o professor-leitor 
a escrever. 

Assim, estruturamos um livro apostando na “recepção estética” do 
professor, aquela em que o leitor não é apenas consumidor das ideias 
alheias, mas produtor das próprias, infl uenciado pelas ideias de outros. 
Nesse processo interativo, que reconhece e propõe ininterruptamente 
sentidos, não há um sentido último, o do autor. É esse procedimento em 
que os autores não se colocam como proprietários e convidam os leitores 
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