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Anexo 9.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Quarta-feira, 03 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Chove! Acho que quando comecei a treinar handebol. 
1.2) Quem te influenciou ou quais foram sua principais motivações e expectativas? 
R: Quem influenciou! Eu acho que meu treinador. Eu tinha a expectativa de seguir na carreira de treinamento e de esporte. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, ou seja, no seu Curso de Licenciatura em Ed. Física, ouve algum professor ou disciplina que te 
marcou positivamente? 
R: Sim! Fisiologia do Exercício que Eu gostava muito pela matéria não muito pelo professor. Professor... Acho que o 
Francis, sem puxar saco, que era um professor que questionava e fazia a gente ter senso crítico. O Profº de Basquete, 
Emílio, que também conversava muito com a gente sobre os questionamentos e sobre a gente ter um senso crítico em 
relação à profissão. Eu acho que foram esses três! 
2.1.1) Das características ou aspectos que você destacaria destes professores e desta disciplina que você fala que 
realmente lhe marcou positivamente? 
R: Como é que é! 
2.1.2) As características! Você disse o senso crítico dos professores, a disciplina você achava interessante. Mas tem 
alguma característica específica dos professores, do perfil dos professores ou da própria disciplina que lhe marcou você 
positivamente como professora para seguir este percurso profissional. 
R: Dos professores, Eu acho que eles ficavam estigando a gente a procurar ser melhor sempre. Da disciplina, Eu acho 
que era a forma como a gente via o movimento só como movimento. Então a disciplina ele mostrou que dá para você ter 
um estudo aprofundado do movimento e do corpo humano. Isso me fascinava! 
2.2) Durante a Licenciatura do Curso de Ed. Física participou de atividade extra-acadêmicas? 
R: Sim. 
2.2.1) Você lembra as áreas? 
R: Festivais a gente participou muito. Rua de Lazer a gente tinha bastante. Os cursos que Eu fazia também, tanto na área 
de treinamento como de Ed. Física Escolar mesmo. Eu acho que eram esses! 
2.3) Como cada uma dessas atividades extra-acadêmicas contribuíram para sua formação? E por quê? 
R: Eu acho que os festivais e as ruas de lazer que a gente tinha era mesmo você estar com um público diferente que é da 
escola. E por a gente estar na faculdade também e ir com os meninos e aprender como cada uma lidava com aquilo, 
estigava a gente ir... E nos cursos era aprender mesmo, que era o interesse de ter mais conhecimento. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado a influenciou? 
R: Não me influenciou. Porque Eu não aprendi nada com o estágio. 
2.4.1) Você poderia partilhar, mesmo com esta colocação sua que não te influenciou profissionalmente. Você partilharia 
alguma experiência deste percurso que lhe marcou até hoje. Até mesmo que seja negativo. Não tem problema! Mas uma 
experiência que você possa falar: Esse momento Eu digo que o estágio... Também pode ter um momento positivo que 
você viu no estágio? 
R: Eu acho que é mais negativo. Porque a gente teve estágio no Ensino Médio e tudo. O negativo que Eu mais lembro foi 
à postura de um Professor já no estágio de aposentar. Ele sentava na beira da quadra, fumava na beira da quadra e 
soltava a bola lá e deixava os meninos pra lá. Então aquilo Eu colocava para mim como um horror. É o que jamais queiro 
que aconteça em hipótese nenhuma ou se ver e tiver intimidade com o professor Eu não vou deixar acontecer. Eu não 
queria voltar lá de jeito nenhum. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Sim. 
3.1.1) De exemplos de situações reais que tenham ocorridos. O máximo de situações reais e dificuldades. Todas elas ou o 
que for possível de você lembrar. Por favor! 
R: Eu acho as que mais pegam a gente não é pelos alunos, se for olhar durante as aulas pelos alunos você volta sempre. 
São situações financeiras, situações em que você quer fazer as coisas, mas por ter uma política por trás você não pode 
fazer. São barrados projetos que você planeja, apresenta e na hora de executar são barrados por questões políticas. E 
isso marcou! Eu acho que os dois piores para mim foram estes. O Financeiro e você ter toda uma expectativa de um 
projeto de conseguir alguma coisa e na hora que você vai executar não podem, porque tem burocracias envolvidas. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Eu tinha. Eu dava aulas de natação por causa do estágio que fiz. Fui chamada para dar aulas de natação. Mas como 
estou num período que estou dando preferência aos estudos, Eu larguei também... 
3.2.1) Por quê? 
R: A academia mais por questão financeira por não estar compensando abrir mão de três dias de estudo para ganhar R$ 
120,00 e/ou R$ 140,00 reais. Então Eu preferi estudar do que ganhar R$120,00 e/ou R$ 140,00 reais. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado seu percurso profissional. Qual escolheria? Pode 
ser mais de um, e se for mais de um, você pode hierarquizar os vários aspectos. Quais aspectos que influenciou no seu 
percurso profissional para você realizar o curso de Ed. Física e trabalhar na área da escola. Pode hierarquizar estes 
aspectos se você conseguir defini-los. 
R: Em primeiro lugar como fui jogadora, Eu digo até profissional por sair para tudo quanto é lugar para jogar. O primeiro 
aspecto foi esse, Eu tinha a ilusão que dentro da área esportiva poderia me especializar como ainda quero e pretendo na 
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área de Treinamento Esportivo. E depois com o tempo fui levada para área de docência dentro da escola, Eu também 
tenho gostado, pois, já tem 4 anos que estou na área de escola. Então Eu aprendi a gostar, não pela questão financeira, 
mais pelo contacto com os alunos. O que mais me influenciou foi essa área de treinamento mesmo. 

II - REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? A formação continuada são os cursos de atualização que você fez depois de formada. Pode até ser os 
cursos que você fez quando estava fazendo a licenciatura. Porque você termina a licenciatura e ainda tem 1 ano de 
bacharel. Os cursos que você realizou ao longo destes 4 anos quando você conclui a licenciatura em Ed. Física e que 
influenciou no seu crescimento profissional? 
R: A busca Eu acho de aprender mais. Quanto mais curso você faz, mais você aprende, mais experiência você tem para 
poder passar. 
1.1.1) E desses cursos tem algum que você destacaria? 
R: Tem. Eu fiz um no ano passado de Treinamento em Basquete, a gente aprendeu muita coisa. Fiz um de treinamento 
para Técnico de Handebol. Esses dois acho pela área foram os dois que mais gostei. 
1.2) Que fatores considera importante para sua vontade de atualização continua? 
R: Que fatores... Eu acho que a busca pelo conhecimento. Quanto mais você lê, mais você aprende e mais você tem 
experiência. Eu acho que é isso! 
1.3) Tem projetos para sua formação continuada em 2010? 
R: Tenho! 
1.3.1) Quais? 
R: Eu quero fazer mais cursos. Vamos ver se até o meio do ano consigo fazer pelo menos mais 2. Que este ano ainda não 
consegui fazer nenhum. E daqui para frente vamos ver se consigo fazer um Pós voltada para handebol mesmo. 
1.3.2) E quais as áreas que você fazer estes cursos? 
R: Na área de treinamento. E Eu quero fazer um que tem na UFMG na área da educação física escolar que é a ESCOLA 
DA BOLA. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião o que deve ser feito para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: Mais cursos. Nos não temos cursos na nossa área. E os que têm são muito caros e são em outros estados. Aqui em 
Minas o único que Eu saiba é este da UFMG que acontece todo ano. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa aqui na sua região? 
R: A área de Treinamento Desportivo. 

III - REPRESENTAÇÕES QUE O PROFESSOR TEM DO SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola onde trabalha e que não fez? E por quê? 
R: Sim! Nossa! E como! O ano passado tinha dois projetos que apresentei para a direção. E por questões políticas e 
financeiras não consegui levar para frente. 
1.1.1) Que projetos? 
R: Projeto de escolinha que a gente tinha. A escolinha aqui na parte da tarde e no fim de semana. E a gente ia participar 
de duas competições e não fomos por questões financeiras e um Projeto de Ginástica Acrobática que também não 
consegui por questões financeiras. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você se sentiu sob maior tensão? Se puder apresentar situações reais. 
R: Dois! Dois! Ano passado que mudei de cidade. Eu formei e fui para Ouro Preto. Eu fiquei desempregada 3 meses. E foi 
um momento que Eu pesei em desistir, em fazer outro curso. E este ano! Que Eu dava aulas de manhã e entrou uma 
efetiva no meu lugar. Eu fiquei novamente 4 meses desempregada. Eu pensei em desistir novamente. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acredita que os professores do local onde você trabalha te vêem? E como essa apreciação influência no seu 
trabalho? 
R: Então! Eu acho que me vêem de uma forma muito boa. Porque quando Eu vim para a parte da tarde e todos os 
professores me perguntaram se Eu iria dar aula. Todos eles disseram que seria muito bom, por conhecerem meu trabalho. 
O comentário foi geral. Então Eu fiquei muito feliz! Pela maioria conhecerem o trabalho que realizei antes e terem me 
elogiado. Acaba que a auto estima aumenta. Eu fiquei muito feliz! 
2.1.1) E como isto influencia seu trabalho? 
R: Nossa de mais! Você acaba planejando uma aula melhor. Querendo fazer com que as expectativas deles sejam 
alcançadas. É muito bom! 
2.2) Quais foram os dois últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos deste contato? 
R: Foi ontem. A gente está olhando a questão de voltar o projeto da escolinha e o Diretor está correndo atrás de conseguir 
aulas extras. E questões financeiras também. É foi ontem! 
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Anexo 9.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 9.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 
Quinta-feira, 09 de Março de 2006 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Como o meu planejamento segue certo. Eu estou pegando as atividades esportivas e modalidades esportivas. Então, 
tento me preocupar primeiro com o aquecimento, como os alunos vão chegar lá na quadra. Porque a gente utiliza um 
ginásio perto da escola, e eu tenho que fazer o percurso com eles da escola para o ginásio. Então a primeira preocupação 
é como eu vou atravessar esses alunos para não vir carro nenhum. Depois da entrada no ginásio eu explico para eles o 
que eu vou fazer e como foi elaborado o planejamento para as modalidades esportivas. Eu trabalho com aquecimento que 
envolve a modalidade, no caso a gente está vendo o basquete e futsal. Então eu tento trazer um aquecimento que 
desenvolva primeiro a coordenação motora deles. Dentro desse aquecimento trabalho alguns fundamentos do esporte e 
os 10 a 15 min finais divido o time. Assim, eu trabalho com o jogo e cada semana eu tento trazer um jogo mais dentro da 
idade deles para diferenciar as aulas. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Como é uma escola que a princípio nunca teve Educação Física, então eles não têm noção nenhuma do esporte de 
Educação Física. De nada mesmo! Então o meu principal objetivo com eles, é iniciá-los ao que é Educação Física e o que 
tem dentro de Educação Física. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Não tem avaliação! Por que primeiro a escola... Eu não trabalho com fichário nem nada! É meio que livre a Ed. Física! 
Lá a gente não trabalha com fichários. O que é avaliado é cada aluno, se tem coordenação ou se não tem, se tem aptidão 
para o esporte ou não. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Tem a turma em especial, porque é uma turma agitada. Então tem 4 a 5 alunos que não deixam eu dar aula porque são 
muito agitados. Eu passo funções para eles estarem me ajudando com materiais e tudo, para que eu consiga controlar os 
outros alunos. Aí eu tenho um pouco de dificuldade quando a gente vai para jogo, pois eles querem fazer tudo, querem 
fazer gol e acaba um empurrando os mais quietos, aí eu tenho um pouco de dificuldade de estar controlando isso. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Como é uma escola municipal a gente não tem muito materiais. Então o que eu fiz foi confeccionar cones com garrafas 
pet, e eles me ajudam a levar os cones até a quadra. Eu tenho 3 bolas no máximo. Então é isso! Uma ou duas bolas para 
estar variando. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Não! Acredito que não! Não vejo nenhum problema! Porque um planejamento eu não tenho, mas não trago muitas 
atividades que possam exigir muito, de machucar, alguma coisa desse nível. Eu tento planejar atividades simples para que 
eles consigam fazer e a aula se desenrolar. Porque se levar uma atividade muito difícil, eles não fazem e ficam dispersos. 
Então eu tento não levar atividades com um grau de dificuldade. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu trabalhei foi com um aquecimento com a turma dividida em dois grupos. Que é a brincadeira do Muro! Aí um aluno 
tinha que ultrapassar o muro para chegar ao outro grupo, nisto a turma foi dividida. Depois eu fiz uma queimada de 
números dentro do aquecimento que era para dividir a turma em dois grupos. Eu numerava cada um, cada numero 
respectivo que pegava a bola primeiro, tinha que queimar quem não pegava a bola. Depois eu fiz duas filas. Como era 
futsal, então a gente trabalhou um pouco de passe, e uns quinze minutos foram para jogo. Dentro do jogo eu colocava as 
noções básicas do futsal, como sair do meio. Tinha área e tudo! E vai passando os conteúdos que do lateral tem bater em 
cima da linha. Essas coisas bem simples que você vai lançando pra eles. Porque o objetivo do plano de aula estava 
baseado na modalidade esportiva. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Fazê-los concentrarem nas primeiras atividades que são brincadeiras novas. É muito difícil você juntar todo mundo para 
passar essas brincadeiras de muro. Eu demorei quase 10 minutos para conseguir explicar e conseguir juntar eles na 
quadra. Preciso que eles consigam concentrar na explicação, pois é uma das principais atividades. Porque lá, eles têm a 
mania de querer só futsal. Porque se você traz uma atividade nova não consegue dar a atividade porque eles ficam 
conversando, pensando e perguntando: “Que horas nós vamos jogar?”. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu tento desde a primeira aula, colocar pra eles que Educação Física não é só futsal. Então toda vez que eles vêm me 
perguntar, eu falo: “Oh! Gente, desde a primeira aula, eu falei pra vocês que Educação Física não era só futsal, que a 
gente ia trabalhar várias coisas”. Eles ficam meio assim... Mas acabam fazendo à brincadeira. Por exemplo, passou cinco 
minutos pra eles já querem jogar o futebol. Então essa é a principal dificuldade. 
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ANEXO 9.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 21 de Março de 2006 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Trabalhar primeiramente a coordenação fina dos meninos, lateralidade e trabalhar formas geométricas. Então dentro 
desse trabalho eles vão buscar conhecimento tanto de matemática como Educação Física. As 3 principais seriam essas. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Que eles consigam perceber essas formas geométricas, que eles próprios vão fazer, que eles consigam fixar isso e que 
possa estar ajudando eles dentro de sala. Que é uma das reclamações que eu tive! Quando eu planejei a aula foi por 
causa disso. Teve um prova de matemática e os professores vieram reclamar. Porque os alunos não estavam sabendo 
isso. Então eu tentei planejar alguma coisa pra ajudar dentro de sala de aula. Então o objetivo principal é esse, que eles 
consigam com o final da aula imaginar essas formas geométricas. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Não! Porque a escola não tem uma avaliação. Eu avalio pra mim, vejo os que conseguem e os que não conseguem 
realizar as atividades. Como eu não sou cobrada pra avaliar, eu não me apego muito nisso. Então, eu os deixo mais 
soltos, mas com o objetivo especifico que são eles saírem tendo conhecimento melhor das formas geométricas. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Nessa turma em especifico tem alguns meninos que você vê que tem muita dificuldade que só conseguem fazer as 
coisas copiando e imitando os outros. Já têm uns que tem muita facilidade e pegam as coisas muito fáceis. Então eu acho 
que a interação dessa dificuldade com a facilidade  possibilita para buscar bem eles. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Quase nenhuma! Porque eu estaria usando só o barbante, é o que a escola tem. Então eu pensei num material mais 
fácil, um pedaço de barbante grande, um pedaço de barbante médio. Então eu não tive dificuldade pra planejar com 
relação ao material. Porque é o que a escola tem disponível pra mim. Então era só cortar o barbante e fazer. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Talvez só no final! Porque eu vou pedir pra eles interagirem um com o outro. Então no final da aula, talvez eu tenha 
dificuldade. Pelo que eu já tinha falado da agitação deles. Talvez no final, porque eles enjoam das coisas muito fáceis. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu selecionei a brincadeira de cordão. Eu vou distribuir um cordão pra cada um e vou pedi-los no primeiro momento pra 
abrir o cordão. Ai eles vão caminhar em cima do cordão, cada hora com um pé, depois eles vão dar uma corrida, vão 
pular, deixar o cordão, corre e voltar, depois vão pular e deixar o cordão estendido, vão pular com o pé de um lado ao 
outro, depois vão com os dois pés. Aí é que eu vou entrar com a forma geométrica. Eu vou pedi-los pra fazer um circulo, 
aí eu vou pedi-los pra entrar dentro do circulo, aí dentro do circulo eu vou brincar de morto e vivo, morto fora e vivo dentro. 
Aí eles adoram!. Depois eu vou pedir pra fazer triangulo, eu posso fazer à mesma brincadeira. Depois eu peço pra fazer 
quadrado, depois estrela, ai eu vou dificultando o grau das formas geométricas. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: O final! Porque no final eu vou pedir eles pra estarem todos emendando o cordão e estarão todos fazendo formas 
geométricas. Eles vão estar cada um agarrando seu cordão um no outro, vão fazer um circulo grande, vão entrar no 
círculo aí a gente vai brincar de novo de morto-vivo. O problema é conseguir montar o círculo grande, porque têm alguns 
que pegam e atrapalham. Tem uns alunos que ajudam a formar e você vê que eles querem, um ate fala mal do outro pra 
parar de atrapalhar. Mas têm alguns que eu não consigo controlar. Então eles acabam desfazendo as figuras. Essa 
dificuldade eu tenho muito! 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A primeira é a conversa. Eu peço! Vou lá! Por exemplo, nessa turma eu tenho 3 ou 4 alunos que se eles não estiverem 
o tempo todo em atividade, não consigo dar aula. No primeiro momento, vou até o aluno, peço, converso, falo 
educadamente que eu estou pedindo, uso a psicologia, mas eu sei ser grossa. A segunda, quando não da certo isso, eu 
tiro o mais bagunceiro. E peço para sentarem e ponho para os outros que se continuar à bagunça, ou outros também vão. 
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ANEXO 9.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 30 de Março de 2006 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Trabalhar primeiro com eles um objeto que possibilite dar noção de espaço. Trabalhar saltos dentro do objeto que seria 
um bambolim, rodar no bambolim, entrar no bambolim. Trabalhar coordenação, noção de espaço, direção, noção de corpo 
deles, ou seja, como eles vão conseguir passar dentro do bambolim com a perna, o braço, o tronco e a cabeça. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Primeiro seria eles estarem conseguindo observar o corpo deles. Qual é o sentido de trabalhar com o bambolim? O 
objetivo é eles conseguirem manusear esse objeto dentro do espaço que é a quadra, que a gente tem. É o objetivo 
principal! Eles conseguirem fazer atividades com o bambolim, controlar o objeto no espaço. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Fazer o que eu faço que é avaliar individualmente. Como é 1ª serie vou avaliar a habilidade de cada um e habilidade do 
grupo. Para ver onde eu tenho alguma coisa que eu posso trabalhar que eles não estejam conseguindo fazer. Assim, eu 
posso adaptar atividades para que eles consigam fazer. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma pequena, com dois alunos maiores que têm a tendência de dominar a turma. E os alunos menores, são 
menores mesmos. Porque esses dois alunos são repetentes. Então eles têm a tendência de dominar os menores. Então 
eu tento fazer com que os dois me ajudem o tempo todo. Para eu ter o controle da turma. Se não tiver um controle meu 
com eles acabam por dominar a turma. Então a turma vai ficar de pé o tempo todo. Então eu tento planejar a atividade  
para que eu consiga dar aula para turma toda, mas pensando nesses dois. Querendo eles por causa do tamanho e da 
força controlar os outros menores e acabam dispersando os outros menores. Então eu tento planejar pensando no todo, 
porém pensando separadamente para mim nos dois. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Como eu tinha planejado trabalhar com todas as brincadeiras possíveis com os bambolins. Eu quero que no final da 
aula eles estejam conseguindo manusear o bambolim, rodando o bambolim e saltar dentro de vários bambolins. Um efeito 
mesmo de recreação. Mas trabalhando com eles algumas coordenações e noção de espaço. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Acredito que não! Se ocorrer também algum problema deles não conseguirem fazer a atividade eu posso passar para 
uma outra atividade. Eu não creio que ocorra algum problema não! 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: A principio planejei  formar uma fila com eles. Porque tem o problema de todos quererem ser o primeiro, aí eu tento 
organizar a fila por ordem de tamanho para não dar confusão. Daí eu coloco os dois maiores lá atrás organizando. Então 
eu planejei primeiro com seis bambolins, aí os coloco em linha reta, eles têm que saltar com dois pés, depois saltar com 
um pé. Depois eu aumento a distância entre os bambolins, assim eles têm que fazer saltos maiores na vertical. Depois eu 
planejei fazer estafetas. Coloco seis bambolins e peço para ficar de dois em dois. Esses dois têm que ir até o meio da 
quadra mudando o bambolim e voltando, daí o outro faz. Depois põe o bambolim no pé e os dois girando tem que voltar, 
depois girando no braço. Depois eu passo uma atividade onde faço uma volta com eles e eles têm que de mãos dadas 
passar o bambolim até chegar ao primeiro que passou o bambolim. Aí depois eu planejo de fazer “Coelhinho Sai da Toca”. 
Porque a turma não é muito grande! Então com seis bambolins eu consigo fazer tudo. Porque é a 1º série e eu não posso 
passar uma atividade muito complicada. E como estou trabalhando coordenação e noção de espaço, eu consigo nessa 
atividade trabalhar isso. É a recreação que tem que ter o tempo topo. Porque aquele momento para mim, eu acredito que 
é um momento único que eles têm para poder brincar. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Organização! A chegada no ginásio! Porque a gente tem que fazer o percurso. Eles correm muito! Porque é 1º serie! 
Então eu levo um tempo grande para poder organizar, poder explicar a atividade. E até que eu explico e coloco todo 
mundo concentrado em mim. É um momento bem critico da aula! Mas depois com o desenrolar da aula, depois que eles 
entendem a atividades, vai tudo bem. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Primeiro é conversar! Eu tento conversar. Se a conversa não dá certa, eu fico no meio da quadra parada, daí eles 
mesmos vão chamando a atenção do outro para que comece a Ed. Física. Aí eu uso um pouco da chantagem: “Se vocês 
não se comportarem, nos vamos voltar para sala de aula”. Esses dois maiores quando começa a aula ficam o tempo todo 
correndo, gritando e fazendo aquela confusão toda. Com esses a chantagem acaba controlando um pouco a aula e 
fazendo com que eles venham. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
34 

Anexo 9.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 9.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 04 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: O tempo e o espaço. Porque dependendo do tempo para sair da sala com os meninos. Eu planejei duas atividades. 
Uma para dentro de sala e outra para o salão, pois se tiver chovendo fico na sala, se não vou para o salão. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Como a gente está iniciando agora, sendo a primeira semana de aula deles. Eu estou trabalhando corporeidade e 
organização com eles. Então, quero que eles saiam com este sentido de organização e tendo um pouco mais de 
conhecimento do corpo. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Não! Não vou avaliar não. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Como é a primeira semana estou ainda conhecendo a turma. É a segunda aula com ele. Eu não tenho uma avaliação 
pronta ainda deles. Então não dá para falar ainda não. Tem! Tem alguns meninos que são bem agitados. Então você tem 
que estar já pensando como você vai fazer para estes alguns não atrapalhem o restante da turma. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preocupação?! Quase nenhuma! Porque já tinha feito o pedido antes do material. Que não fica com a gente, pois, fica 
com o vice-diretor. E ele já tinha arrumado para mim, agora é só pegar o material. Vou ver se consigo pegar o material 
antes de começar a aula. Porque se não conseguir tenho que fazer outro planejamento. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acredito que não. Porque planejei dentro da característica de cada turma. Dentro das características que estou 
lecionando, que é de 1ª a 4ª série. Então Eu não vejo muito problema não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos são os que falei. Foi trabalhar com eles organização e um pouquinho do conhecimento deles mesmo em 
relação ao corpo deles. Porque assim! Como não trabalhei com estas séries o ano passado e também sei que o professor 
que estava não trabalhava isso com eles. Eu sabia que ele não trabalhava isso! Foi uma reclamação da própria direção da 
escola. Então, quis entrar com este conteúdo para puxar uma coisa diferente do que eles viram o ano passado. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Os aspectos... Eu acho que a chuva e o tempo. As salas aqui não são muito grandes. Se tiver chovendo muito vou ter 
que ficar na sala de aula e as salas são pequenas. Então assim, conseguir manter os meninos, 40 ou 35 minutos na sala 
de aula com atividades é meio complicado. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Alternativas! É de mudar tudo que tinha planejado mesmo na hora. Vou ter que mudar na hora! Porque tem sala que é 
carteira em cima de carteira. Então não sei como vou fazer para poder arredar. Vou ter que dentro das atividades que 
normalmente realizo no início fazer isso. É planejar em cima da hora. 
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Anexo 9.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 04 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A professora ao chegar à sala de aula criou nos alunos um comportamento de euforia, de alegria por todos eles irem fazer 
aula de Ed. Física. (alunos de 8 anos/3º ano). A Profª pediu autorização à Profª Responsável pela sala para estar 
entrando. Conversou e pediu aos alunos para organizarem filas do lado de fora da sala de aula. Meninos de um lado e 
meninas de outro lado. Como os alunos estão muito felizes pela aula, ela esta chamando a atenção, pedindo eles para 
organizarem-se. Mas como podemos constar na gravação eles não param de falar. É uma alegria só! Estamos indo agora 
para o salão de aula... 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A professora tinha organizado com as cadeiras do salão um círculo com o número respectivo de alunos da turma. Pediu 
para eles sentarem-se nas cadeiras e acalmarem-se. Quando eles se acalmaram pediu para eles pegarem as cadeiras e 
colocarem sobre as pilhas de cadeiras que estão na lateral do salão e que eles voltassem e sentassem em círculo no 
mesmo local. 
Obs: Como é para imaginar pelos gritos, eles realizaram a tarefa muito comportadamente. No momento estão todos me 
olhando a relatar no gravador. É primeira aula, amanhã já se acostumam, pois estou quebrando a rotina deles por ser um 
sujeito novo. A partir de amanhã fica mais fácil! 

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
Após a Profª conseguir realizar uma roda... Por estarem muito agitados e felizes por fazer a aula de Ed. Física. Ela 
perguntou aos alunos se lembravam da brincadeira da “Bomba” e de todos os alunos, a única que não se lembrava era a 
Jackeline. A brincadeira é a seguinte: - Eles saem correndo pelo salão imitando um avião. Quando a Profª grita: - “Olha a 
bomba... BOM!” Todos eles têm que parar e ficar em silêncio, aquele aluno que fizer a careta mais feia ganha a 
brincadeira. Toda fez que reinicia a atividade ela muda a expressão (uma carinha feliz, outra triste, outra com raiva...), ou 
seja, ela está trabalhando a expressão corporal, trabalhando o espaço. Conforme os objetivos descritos na entrevista Pré-
aula. 
Obs: AGORA A BOMBA CAIU!!!... Agora eles ficam em silêncio... rsrsrsr... Brincadeira muito divertida!  
Ela demonstra controle pelos alunos. Mas também estamos trabalhando com uma turma motivada. Os alunos 
demonstram muito carinho pela Profª. Esta atividade parece ser um aquecimento. A brincadeira da “Bomba” é um estimulo 
que a Profª criou para os alunos ficarem em silêncio e concentrem-se próximo dela. Toda vez que vai mudar de atividade 
ela lembra: - “Olha a bomba... BOM!” Assim, os alunos aproximam-se dela para que possa explicar a próxima atividade. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Agora ela está pedindo os alunos para fazerem filas por ordem crescente, fila dos meninos e fila das meninas. Por ser 
uma turma de 3º ano, são crianças de 8 anos, ela não explica os objetivos, mas explica as finalidades da atividade numa 
linguagem próxima dos alunos. Ela não explicita: - Este é o objetivo da atividade. Mas a forma dela explicar a atividade e 
exigir a organização e comportamento da turma. Lembrando eles qual o objetivo da atividade, as finalidades da atividade, 
como executar a atividade. Ela propicia instruções corretamente. Observo que o controle e organização da turma são 
fundamentais para ela dar aula. 
Obs: Agora estamos no salão, acredito que a Profª deve direcionar a aula para quadra devido ao sol que abril. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Continuando a gravação e observando o nível de motivação da turma. Eles estão muito animados! A segunda atividade é 
a seguinte: - Ela pediu para formar duas filas, uma de meninos e outra de meninas. A brincadeira é a “Brincadeira da Fila”. 
Quando ela disser “Correndo”... Os alunos ficam correndo pelo salão. E quando ela apitar ou disser “Fila”, os alunos tem 
que sair correndo e formar a fila. Quem formar a fila primeiro, na ordem e gritar “pronto”. Assim, ganha a brincadeira. 
Agora quem formou a fila primeiro foram as meninas como podemos ouvir pelos gritos. A Profª acrescentou outra regrinha, 
além de formar a fila tem que ficar sentadinho em fila. Alguns ficam próximo dela para formar a fila, porém a Profª fica 
agitando e estimulando os alunos para fazer a atividade. Quando eles estão muito dispersos pelo salão a Profª grita: - 
“Olha a fila!” Pela idade a Profª estimula muito a competitividade. E como a Profª considerou na entrevista não pode deixar 
os alunos perder o foco de atenção, a dimensão da aula. Assim, ela esta sempre cobrando para manter a atenção e o 
controle dos alunos pelo nível de motivação e de ativação da aula. Quanto a dimensão relações humanas a Profª não 
demonstra ter dificuldades nenhuma, pelo menos no que refere-se à primeira aula observada. Ela agora ira repetir a 
atividade para desempatar. 

6º MOMENTO: Descrevendo uma variação da 2ª atividade... 
Agora na terceira realização da mesma brincadeira, ou seja, outra variação da atividade com um grau maior de 
dificuldade. É formar um “Trenzinho”. Além de formar fila, os alunos tem que encaixar a perna no coleguinha da frente 
quando eles assentarem-se. Agora os meninos ganharam. Quanto à localização e posição da Profª no espaço de aula, 
podemos observar que a Profª mantem-se à frente dos alunos. Mesmo sendo um ambiente fechado o local do professor é 
a frente dos alunos, para que ele possa ver, para que a Profª possa dar instruções e orientar os alunos. Agora a Profª 
pediu para os alunos formar um círculo. A estratégia da Profª é quem consegue formar um círculo primeiro. Ela estimula 
os alunos a formarem um círculo um com os outros até ela organizar uma roda para poder dar prosseguimento a aula. 
Para que possa transmitir as instruções da próxima atividade. É inegável que o circulo é uma das melhores estratégias 
para poder prender a atenção dos alunos em ambiente aberto. Uma maneira de manter os alunos próximos e organizados. 
Obs: Acredito que está postura didática é geral entre os professores de Ed. Física. 

7º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A 3ª atividade é a do “Balão”. Após pedir os alunos para dar as mãos e sentarem em círculo. A Profª pegou uma caixa 
onde tinha varias bexigas. Entregou uma bexiga para cada aluno e pediu aos alunos para encher. Os balões eram de 
varias cores, de modo que a aula ficou muito colorida. Pediu para não encher muito porque se não o balão ira estourar. 
Agora ela está ensinando os alunos a amarrarem os balões. Cada aluno ira encher e amarrar o seu balão. Ela é atenciosa 
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com os alunos quem tem dificuldades em amarrar o balão. Vai até cada aluno para ensinar como amarrar o balão. 
Aqueles alunos mais afoitos levantam-se e vai até a Profª, mesmo assim ela é atenciosa com estes. Ela é atenciosa neste 
aspecto. 
Obs: No geral a aula transcorre muito bem. A princípio por ser a primeira aula observada Eu não posso afirmar o que é 
uma rotina ou que sejam os hábitos da Profª durante sua prática docente. Tendo por base nossa “Ficha de Observação” e 
as três dimensões de análise, já realizei alguns apontamentos no âmbito das “Relações Humanas, Ensino e Gestão da 
Classe”. 
No momento alguns alunos estão dispersos brincando com o balão. Alguns fingem que o balão é uma bola, dando 
cabeçadas no balão, jogam o balão para o alto... Agora a Profª chama a atenção para todos segurarem seu balão e 
sentarem na fila. A Profª dará prosseguimento à explicação da 3ª atividade. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A brincadeira do “Balão” é trabalhar a corporeidade dessas crianças. A Profª pede os alunos para colocar o balão nas 
diversas partes do corpo. Na cabeça, nos braços, na barriga, no bumbum, na coxa, no joelho, na canela e depois repete 
utilizando uma linguagem técnica, por exemplo: “abdômen, quadríceps, bíceps, panturrilha, tórax, glúteos...” Pede os 
alunos para colocar o balão no coração, lembrando os alunos que o lado esquerdo do tórax é o lado do coração. A Profª 
tem uma facilidade de guardar o nome dos alunos o que facilita suas orientações, por serem direcionadas e específicas 
aos alunos. 
Obs: Em geral é uma turma muito boa, pela idade que favorece uma aula motivada e interativa. O ambiente de 
aprendizagem é muito favorável. 
Além de apresentar aos alunos as partes externas do corpo a Profª direciona suas orientações para as partes internas do 
corpo como: “... onde fica o coração, os pulmões, o estômago... E os alunos identificam estes órgão colocando o balão 
sobre a parte do corpo. Esta turma já deve ter trabalhado com a Profª anteriormente, considerando o controle e o 
desenvolvimento favorável em que transcorreu a aula. A Profª descreve os “OBJETIVOS DA AULA”... Literalmente a Profª 
descreve os objetivos, pois, disse claramente aos alunos que o objetivo da atividade é não deixar o balão cair no chão. 
Utilizou a expressão objetivo da atividade. Orientou os alunos a manter os balões no alto apenas com as pontas dos 
dedos. Outro habito da Profª é olhar o celular, acredito que é para o controle do tempo das atividade e da aula. Acredito 
que a Profª irá finalizar a aula dez minutos antes para levar os alunos ao lavabo para estarem asseados para entrar na 
sala de aula. 
Obs: É uma escola muito melhor em relação à escola que realizei o teste piloto. Mesmo sendo uma escola de periferia, 
observo que os alunos vêm todos uniformizados, são crianças saudáveis de aspecto muito bonito. Mesmo sendo uma 
escola pública tem uma ambiente muito favorável para aprendizagem. 
Como é um salão observo que a Profª desloca por todo o salão para evitar que ocorra qualquer acidente com os alunos, 
lembrando aos alunos e evitando que eles trombem nas cadeiras, mesas que estão no canto do salão e outros locais 
perigosos. A atividade é para os alunos conhecerem suas partes do corpo. Trabalhar a corporeidade! Agora a Profª pede 
os alunos para utilizar a barriga, os joelhos (direito/esquerdo), os ombros, de modo, manter o balão no alto. Muito divertida, 
criativa e simples a atividade planejada. E ainda, a Profª consegue manter o controle, animo e entusiasmo destas 
crianças. E por ser um ambiente fechado a Profª está sempre mudando e variando as atividades e os estimulos para 
manter os alunos com o nível de ativação e interatividade alto. 

9º MOMENTO: Descrevendo variações da 3ª atividade... 
Agora a Profª pediu os alunos para trocar os balões entre colegas. É uma estratégia para estimular a interatividade, 
cooperatividade, um bom relacionamento e socialização dos alunos. A Profª agora utilizou sua estratégia da brincadeira da 
“BOMBA” de controle e gestão da classe para realizar a transição das atividades, ou seja, para ela poder dar instruções da 
próxima atividade. Quando a Profª diz; - “Olha a BOMBA!” os alunos já sabem que tem que ficar em silêncio e correr para 
próximo dela, pois, estaremos explicando a próxima atividade. Assim, a Profª pede os alunos para fazer a roda e a seguir 
transmite a orientação da próxima atividade. 
Obs: Eu posso afirmar que a brincadeira da BOMBA é uma estratégia rotineira da Profª para controle e gestão da classe 
na transição das atividades. A Profª criou uma rotina de comportamento nos alunos no momento que ela fala: - Olha a 
BOMBA!”, (...fiquem em silêncio estamos iniciando a próxima atividade...) assim os alunos aproximam-se e sentam-se ao 
redor dela. A forma como a Profª transmite as informações da próxima atividade é uma rotina de ensino. A Profª criou 
estratégias de linguagem que influenciam no comportamento dos alunos, de maneira, que possa controlar a turma. Em 
uma aula de 50 min. já estamos na 4ª atividade planejada. Uma aula muito rica com diversas variações em cada atividade. 

10º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Depois que os alunos realizaram a roda, a Profª pediu os alunos para medir suas freqüências cardíacas. A questão não é 
se os alunos sabem ou não medir suas freqüências cardíacas. Mas sim, saberem que se colocarem o dedo no pescoço 
pode-se medir a freqüência cardíaca e que esta relacionada aos batimentos do coração. A Profª lembra se o coração 
estiver batendo devagarzinho é porque a freqüência cardíaca esta fraquinha, caso o coração estiver batendo rapidinho é 
porque o coração esta trabalhando rapidinho. 
Então como todos os alunos disseram que o coração estava batendo fraquinho a Profª vai passar a próxima atividade. A 
Profª pediu para todos os alunos encostarem próximo ao palco do salão e colocarem o balão na boca. Disse a eles que 
iriam brincar de corrida e que tinham que correr até o fim do salão e voltar com o balão na boca. 
Obs: É muito difícil manter o controle de aproximadamente 35 crianças na faixa etária de 8 anos. O nível de ativação, 
motivação e disposição para fazer aula de Ed. Física é muito grande. Todos eles querem fazer, ganhar... Nenhum deles 
para quieto e muito menos de falar. E a todo instante a Profª tem que estar proporcionando estímulos diferentes. 

11º MOMENTO: Descrevendo a 5ª atividade... 
Agora a Profª realiza uma adaptação da mesma atividade. Todos os alunos têm que correr até ao final do salão e sentar 
no balão para estourá-lo. 
Obs: Observo que a aluna Jackeline que muito educadinha, quieta demonstrando ser mais tímida... A Profª proporciona 
uma atenção especial a esta aluna. Mesmo ela não mencionando, observo que a Profª não conhece todos os alunos. Mas 
conhece bem a maioria, demonstrando um ótimo domínio da turma. 

12º MOMENTO: Descrevendo a 6ª atividade... 
A 6ª atividade é a brincadeira da “Limpeza”. Devido o salão estar cheio de pedaços dos balões estourados. A brincadeira é 
uma competição entre meninos e meninas. Quem terminar de limpar o salão mais rápido é a equipe vencedora da aula. 
Em questões de segundos o salão está limpo. 
Obs: Em síntese podemos concluir que a Profª tem algumas estratégias de rotina para manter o controle e gestão dos 
alunos durante a aula, na transição das atividades (a brincadeira da “BOMBA”) e ao iniciar e finalizar da aula (a brincadeira 
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da fila). Sendo assim, quando a Profª diz: “...olha a “BOMBA!”, é um estimulo para os alunos aproximarem-se e ficar 
próximo dela. E quando ela utiliza a expressão: ...olha a “FILA!”, é uma estratégia de iniciar e finalizar um atividade e a 
própria aula. 

13º MOMENTO: Descrevendo algumas considerações... 
Como descrevi anteriormente a Profª finalizou a aula 10 min. antes do termino do horário para os alunos passarem no 
lavabo e beberem água antes de irem para sala. Sendo assim, quando a Profª diz olha a BOMBA os alunos organizam um 
círculo ao seu redor (transição e explicação da próxima atividade). Quando ela diz olha a FILA eles correm para realizar a 
fila (inicio e fim da aula). Estas são rotinas de controle e gestão da classe. Em síntese nesta primeira aula observada 
posso concluir que a estratégia de induzir o comportamento dos alunos pelo estimulo destas expressões (BOMBA/FILA) 
são rotinas de controle da classe e de ensino para transmitir as instruções da atividade de forma mais organizada. 

14º MOMENTO: Considerações tendo referencia a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: constamos tal atitude no final da aula, quando 
começa o empurra, empurra na fila, os alunos atropelam um ao outro. Observo que a Profª foi até o aluno para ver se 
tinha machucado. A Profª chamou atenção do empurra, empurra na fila. Pediu ao aluno que tinha empurrado para pedir 
desculpas ao outro aluno. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: não percebi nenhum episódio dos alunos 
demonstrarem sentimento de inferioridade, acredito pelo fato de serem alunos muito novinhos. Com exceção da Jackeline, 
por ser uma aluna nova na turma. Questão de adaptação! 
Proporciona feedback ao alunos: observo que seus feedbacks são positivos em forma de estímulos verbais e visuais 
referente a participação dos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: trata os alunos de forma 
justa e firme com respeito. Trabalha com todos eles em grupo e individualmente. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito, que é recíproco por parte dos alunos em forma de carinho. São 
crianças de 8 anos! 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: constatamos no episódio final da aula, 
quando os alunos empurraram outros na fila. A Profª os pediu para desculpar uns aos outros. Lembrando que não podem 
comportar daquela forma na fila. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo. 
Tem sentido de humor: pois é caracteristico da Profª. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: estimula a participação de todos os alunos, mas não presenciei nenhuma aluno a 
questionar ou colocar suas ideias na atividade ou nas regras, acredito pelo fato de serem alunos novos. Toda atividade 
que a Profª passou realizaram com atenção, carinho e entusiasmo. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A Profª organiza o tempo. Ela tem o tempo para 
buscar os alunos na sala, tempo para iniciar e realizar as atividades, tempo de finalização da aula para levar os alunos no 
lavabo e beber água. A Profª esta a todo tempo olhar no celular, acredito que é para o controle dos diversos tempos dos 
momentos da aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Suas instruções são claras e adequadas aos alunos, os materiais ficam já na lateral da 
quadra ou do salão de facilitar seu acesso e dos alunos. Os materiais ficam dentro das caixas ao lateral da quadra ou do 
salão. Estimula os alunos a ajudá-la a pegar os materiais e organizar os materiais na aula. A Profª tem um ambiente 
propício de aprendizagem, materiais de sobra para desenvolver uma boa aula. Devido as faixa etária são materiais lúdicos 
(cones, bamboles, bolas de meia, bolas de borracha...) 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Como já descrevemos a Profª tem duas estratégias 
de controle (... as expressões BOMBA/FILA), que neste primeiro momento definimos como rotinas de controle e de ensino 
utilizadas pela mesma. Através destas estratégias ela consegue a atenção dos alunos que ficam em silêncio. As 
atividades planejadas foram simples mas adequadas as faixas etárias. Como a Profª descreveu na entrevista Pré-aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: tem uma variedade de estratégias e 
de atividades para manter a interatividade e motivação dos alunos. Como observamos hoje foram 7 atividades 
desenvolvidas em 30 minutos de aula. Porque se a Profª não manter o ritmo o nível de ativação e interação dos alunos 
baixa. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar. 
Demonstra entusiasmo pela matéria. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: tem criatividade para contruir novas atividades e 
formas de transição destas atividades para manter o controle da classe. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: quanto a disciplina, não ocorreram nenhum comportamento hostíl. São crianças! 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: não temos aluno problemático na classe, mesmo com o episódio do 
empurra, empurra da na fila. É comum nesta faixa etária. 
Trata os alunos com justiça: tem senso de justiça para com os alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Seus 
feedbacks são positivos. A Profª esforça para proporcionar visualmente e verbalmente os seus feedbacks aos alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: são bem explicitas e adequadas a faixa etária. São instruções coletivas, 
generalistas e especificas aos procedimentos das atividades antes das atividades. Durante as atividades suas instruções 
são coletivas e individuais aos alunos mais limitados, são generalistas e específicas quanto aos procedimentos das 
atividades. E são também suas estratégias de gestão e controle da aula. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: em relação ao ambiente de aula a Profª preocupa-se com os 
pontos mais críticos e perigosos. Mantém-se atento! 

15º MOMENTO: Considerações finais... 
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Em síntese não posso afirmar o que é uma rotina da Profª por ser a primeira aula observada. Mas posso considerar alguns 
comportamentos da Profª durante a aula e para com os alunos como descrevi na ficha de observação. O que me chamou 
a atenção neste primeiro momento foram as duas estratégias de controle utilizadas pela mesma (... olha a BOMBA!; ... 
olha a FILA!). Volta a frisar que a expressão: - Olha a bomba! É um estimulo para que os alunos venham correndo, dando 
as mãos e sentando em forma de círculo ao redor da professora. E a expressão: - Olha a fila! É um estimulo para 
organizar uma fila, seja para iniciar e/ou finalizar as atividades e até mesmo a aula. Como é de esperar dos 50 min. de 
aula a Profª tem 40 min. pois, tem que buscá-los na sala e após a aula passar no lavabo. 
Aqui finalizo a 1ª observação após a realização da 1ª Entrevista Pré-aula com o 1º Profº colaborador do nosso estudo. 
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Anexo 9.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 9.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 05 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: De hoje... Bom! Como espero dar aulas lá embaixo na quadra e não usar o salão. E como as turmas hoje são mais 4º 
Ano espero conseguir explorar mais deles em relação às atividades. Posso explorar um pouco mais deles. Exigir um 
pouco mais deles. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: É o mesmo da última aula! Tem turma que será a primeira aula esta semana. E as outras quatro turmas são segunda 
aula. É o mesmo! Trabalhar corporeidade, organização, manter a rotina da fila e das brincadeiras para eles conseguirem 
entender como decorre a aula. E a gente ter organização durante o resto do ano. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Não! Eu não tenho costume de avaliar não, pois eu acho que a avaliação é espontânea deles. Dependendo de como 
eles reagem. A professora hoje Eu gostei!.... Hoje não gostei!.... Eu vou escutando estas coisas e já faço uma auto-
avaliação. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Então! Como é início tem uma turma que não dei aula ainda. Então não posso criar expectativa nenhuma, mas as 
outras duas.... Eu tenho um 2º ano que tem alguns menino, 2 ou 3 difíceis de lidar. Você já tem que planejar pensando 
neles. E temos um cadeirante na ultima aula, onde tenho que planejar já o tempo para poder trazer ele, se for lá embaixo à 
quadra. Se for ao salão tenho que pedir alguém para trazer ele, se não tiver ninguém eu tenho que trazê-lo. E já organizar 
também a turma que vai vir, os outros alunos que são no último horário. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Como ontem usei os materiais que vou usar hoje. Então já está mais tranqüilo, porque sei onde está. Então não tive 
muita preocupação não, ontem foi mais, pois já sei onde está e como pegar. Então, não tem muita não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Não, acredito que não! Porque como já estou dando está aula que vou dar hoje. Durante a semana mesmo já criei 
algumas estratégias. Em algumas turmas determinadas brincadeiras não deram certo. Então eu peguei e dentro da aula 
mesmo e das turmas já criei outras brincadeiras que serviram para eles. Eu acredito que vai funcionar mais ou menos 
desta maneira. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O mesmo que trabalhei na semana passada. Trabalhar organização, parte do corpo deles e alguns nomes científicos 
que temos que conhecer. Costumo passar para instigar onde esta isso ou aquilo no corpo. Como a gente está iniciando 
agora e por ser a primeira aula de Ed. Física deles acho importante eles entenderem o que é direita e esquerda, onde 
estão membros superiores e membros inferiores. Para durante o ano eu poder utilizar estes termos e conseguirem 
entender. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Hoje não temos muito tempo. Talvez seja comigo mesmo, por estar com uma dor de dente muito grande. Então terei 
que administrar a dor e a confusão que eles arrumam até chegarmos ao fim da aula. Eu acho que é isso! 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Paciência! Administrar minha dor com o tempo e a aula. Eu acredito que consigo chegar até as cinco horas bem. 
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Anexo 9.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 05 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Aqui não posso dizer que seja literalmente uma rotina, o fato de buscar os alunos na sala de aula. Mas uma rotina 
institucional, pois a direção da escola exige da Profª buscar as crianças na sala devido à faixa etária (7 e 8 anos). A Profª 
ao chegar à porta da sala realiza um cumprimento muito animado: - Vamos meninos! Quem quer fazer aula hoje! É rotina 
da Profª pedir para os alunos realizarem a fila fora da sala. Sendo uma fila de meninos e outra de meninas. 
Obs: As crianças são muito animadas, dispostos a realizar a aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Ao chegar à quadra a Profª posicionou-se no centro da quadra. Estes alunos por serem maiores percebemos que já estão 
rotinizados nestes o comportamento de sentarem no centro da quadra. Os alunos ficam todos sentados aguardando a 
Profª colocar o material de aula sobre um banco que esta na lateral da quadra, em seguida a Profª dirige-se ao centro da 
quadra para transmitir as primeiras instruções da aula. Por estarmos começando o ano letivo a Profª pergunta aos alunos 
se lembram o nome dela. Alguns dizem: - Profª Emanuela. 

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento, a 1ª atividade e suas variações... 
A seguir a Profª indaga aos alunos se lembra da brincadeira da “BOMBA”. A brincadeira da “BOMBA” já descrevemos 
anteriormente, pois, a atividade trabalhada é a mesma desenvolvida com as turmas de ontem. Bem como o fato da Profª 
ter os mesmos objetivos com estas turmas, ou seja, trabalhar a organização e a percepção corporal. Para a Profª estes 
são conteúdos fulcrais nas primeiras aulas, pois, são nestas aulas que a Profª utiliza algumas estratégias de controle e 
gestão em forma de brincadeira com os alunos. Sendo assim, daqui em diante, até o fim do ano letivo quando a Profª 
disser: - Olha a “BOMBA”! Os alunos já sabem que é para ficarem parados no lugar onde estiverem e fazer silêncio. 
Assim, a expressão “OLHA A BOMBA” é uma estratégia, alerta, estimulo que a Profª utiliza para rotinizar nos alunos 
comportamentos para que Ela possa passar as instruções das atividades e o conteúdo. Quanto à outra estratégia de 
controle “OLHA A FILA” é para que ela possa manter a organização dos alunos, seja para dividir as equipas em uma 
determinada atividade e/ou para organizar as filas no fim da aula. Neste momento todos estão em círculo, pois tem um 
aluno pagando prenda, pois não cumpriu as regras da brincadeira. Entretanto, o que me chama muito atenção no 
comportamento da Profª para com os alunos é o carinho que ambos demonstram ter um pelo outro. A turma que a Profª 
está trabalhando é grande (23 alunos de 7/8 anos). A Profª varia a brincadeira da bomba, agora incluiu eles pularem com 
uma perna só imitando aviãozinho. É uma brincadeira muito agradável que conquista os alunos, pois, eles correm, gritam, 
pulam, rolam no chão. Ainda, o ambiente da quadra é muito propício à aprendizagem, pois é cercada de árvores nativas 
pelo fato da escola estar localizada em uma reserva ambiental. Uma característica diferenciadora da Profª é o fato dela 
estar sempre estar deslocando na quadra, ela não tem um ponto fixo na quadra, aproveitando todo espaço de aula que 
possui, brinca com os alunos mais animados, estimula e motiva os que não são muito animados. A Profª tem uma voz de 
comando muito significativa, boa, alta e nítida. Todos os alunos a escutam. A Profª é atenciosa individualmente com os 
alunos e ao mesmo tempo atenciosa no coletivo. Utiliza uma linguagem muito próxima dos alunos. Uma linguagem 
engraçada e extrovertida, apresentando um senso de humor muito favorável à aprendizagem. Permanecemos na mesma 
atividade, porém a Profª vai realizando as variações pedindo os alunos para imitar diversos animais, realizar diversas 
caras e bocas. 
Obs: Imediatamente todos começam a correr e realizar a brincadeira, pois a Profª já trabalhou com estes alunos no ano 
anterior. De maneira, que estes já apresentam alguns comportamentos rotinizados pela conduta pedagógica da Profª. (...) 
começou a trovejar agora, espero que a chuva segura lá em cima, para que possa terminar de assistir está aula na 
quadra. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Como esta turma teve aulas com a Profª na semana passada percebo que os momentos de transição das atividades 
ocorreram mais tranquilamente. Os alunos posicionam-se em círculo, a Profª direciona-se ao centro da quadra para 
transmitir as instruções da atividade seguinte. É característica da Profª transmitir as instruções antes de cada atividade, ou 
seja, toda vez que vai mudar de uma atividade pede aos alunos para realizarem um círculo e posiciona-se no centro. A 
Profª tem uma capacidade de explicar as informações da atividade claramente. A 2ª atividade é a brincadeira do “BALÃO” 
que a Profª trabalhou com as turmas nas aulas de ontem. Entregou para cada aluno uma bexiga e pediu para eles 
encherem e amarrar o balão. Alguns alunos disseram que não sabiam amarrar o balão, a Profª disse que ajudaria todos a 
amarrar o balão e aquele que soubessem amarrar era para ajudar seus coleguinhas. A brincadeira do balão é para 
desenvolver a percepção corporal dos alunos, ou seja, o balão servirá como instrumento para os alunos conhecerem suas 
partes do corpo. E ao mesmo tempo será o foco, ou seja, o material utilizado no decorrer do restante da aula. O “TEMPO” 
é uma preocupação significativa da Profª, pois, a todo instante a mesma fica a olhar no celular. Na transição de uma 
atividade para outra a Profª esta sempre a olhar o celular, ou seja, antes de encerrar uma atividade a mesma olha no 
celular. Percebo que a Profª tem um tempo máximo para cada atividade desenvolvida. Transcorrido o tempo planejado a 
Profª encerra a atividade dando prosseguimento à atividade seguinte, não demonstra dificuldades nenhuma neste 
processo no que concerne ao controle e gestão dos alunos. A Profª é uma gestora do tempo. 
Obs: Acredito que esta aula e as demais ocorreram com as aulas assistida ontem, pelo fato das crianças apresentarem 
faixa etária muito próxima. 
A Profª amarrou balão por balão, ou seja, o balão de cada aluno. Neste momento a Profª está a transmitir instruções 
referentes à segurança dos alunos em relação ao espaço de aula (... não correrem muito próximo ao alambrado, não 
saírem da quadra, tomar cuidado com os empurrões nos colegas para não ocorrer choque.) A Profª aproveita este 
momento para organizar os materiais que estavam dispersos próximo a quadra enquanto transmite as instruções de 
segurança. Agora a Profª pede aos alunos para levantarem, pois estavam todos sentados aguardando suas instruções. E 
agora a Profª começa a descrever as orientações da atividade do “BALÃO”. Como a aula ocorre em ambiente externo fica 
difícil dos alunos controlarem os balões nas pontas do dedo conforme orientações da Profª devido o vento que leva o 
balão que acaba esbarrando em uma superfície mais áspera e acaba estourando. Diferente do piso do salão que é 
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cerâmica. Consequentemente a aula fica mais divertida, porém é um aspecto novo que a Profª tem que estar gerindo. 
Imediatamente quando ela percebe este fato orienta os alunos encostarem-se ao fim da quadra no alambrado com o balão 
na boca. Provavelmente é para os alunos correrem até o outro lado da quadra, como se realizou nas aulas de ontem. A 
partir deste ponto da atividade a Profª vai realizando as variações da atividade e aumentando o nível de complexidade da 
atividade. A Profª não explicita literalmente os objetivos da atividade, porém explicita as finalidades da atividade, 
possibilitando perceber que ela explicita os objetivos da atividade. Como a Profª ira explicar os objetivos da atividade para 
criança de 7 a 8 anos de idade, parece-me inviável. Agora duas crianças trombaram e o balão de um deles acabou 
estourando, uma das crianças começa a chorar. A Profª dirige-se até aos alunos para ver se estavam tudo bem, se as 
crianças tinham se machucado. A Profª brincou com os alunos, vez um mimo e uma gracinha com cada um deles e 
entregou outro balão para a criança. 
Obs: O número de balões que esta estourando é muito grande. É uma turma muito positiva, são alunos obedientes, 
participantes, não presenciamos em nenhum momento alunos indisciplinados, com comportamentos desviantes ou 
agressivos.  

5º MOMENTO: Descrevendo adaptações da 2ª atividade... 
A segunda adaptação da 2ª atividade é utilizar o balão para reconhecer as partes do corpo. Como a própria Profª afirmou 
na entrevista pré-aula, que utilizaria termos técnicos das partes do corpo. Mas antes de utilizar está linguagem científica a 
Profª faz uso de uma linguagem mais simples. Agora você deverão passar o balão na coxa, nos joelhos, na canela, no 
bumbum... E com o passar da atividade introduz os termos científicos como, por exemplo: a coxa meninos é o quadríceps, 
o músculo da canela é o tríceps, o bumbum é os glúteos. A Profª criou estratégias de instruções especificas para 
transmitir o conteúdo aos alunos que são muito adequadas ao desenvolvimento cognitivo e motor dos alunos. Em 
momento algum da aula a Profª coloca em questão o conhecimento e capacidades físicas dos alunos. Pelo contrário! 
Propícia e desenvolve atividades bem adequadas às suas características. A Profª a todos instante esta a deslocar-se pelo 
espaço da aula, ou seja, não tem um local fixo na quadra. Esta sempre a andar ao redor dos alunos. Vai para cima...; Vai 
para baixo...; Volta ao fim da quadra...; Chama atenção daquele aluno que sai atropelando todos; Segura na mão do aluno 
mais carente para ajudá-lo a realizar a atividade...; Proporciona feedbacks positivos, feedbacks de interação, participação, 
gestão e controle da classe. Quando os alunos terminam está atividade a Profª orientou todos para se sentarem dentro da 
área de gol no fim da quadra. A finalização da atividade é os alunos correrem até o fim da quadra e sentarem sobre o 
balão para estourá-lo. Alguns alunos não querem estourar seu balão. 
Obs: Como prevíamos a aula assemelham-se as aulas observadas ontem. É muito difícil afirmar o que é uma rotina do 
professor. Entretanto, neste segundo dia de coleta de dados posso perceber que são comportamentos relacionados à 
gestão e controle, sua maneira de gerir a aula, as atividade planejadas e os alunos. A brincadeira da “BOMBA” para mim é 
sensacional como uma estratégia de controle. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Após utilizar a brincadeira da “BOMBA” para conseguir o silêncio e atenção dos alunos, a Profª transmite as orientações 
da 3ª atividade que refere-se a competição entre meninos e meninas, ou seja, aquele que conseguem catar o maior 
número de estilhaços de balões que ficaram espalhados pela quadra. 
Obs: Os alunos são obedientes e o ambiente da quadra favorece uma aula mais interativa, lúdica por ter mais espaço. 
Nesta faixa etária entre os 7 a 8 anos os alunos são mais motivados, gostam e querem realizar as atividade planejadas 
pela Profª. Nesta idade os alunos estão sempre receptivos as atividades propostas pela Profª, o que torna a aula de Ed. 
Física sempre bem esperada pelos alunos. Já a partir dos 10 anos os alunos questionam mais o professor, buscando 
negociar e discutir com o professor algumas questões ou episódios da aula. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: observamos esta atitude quando os alunos 
trombaram e a Profª intercedeu mantendo um ambiente tranqüilo entre ambos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciamos episódios, pois, crianças 
de 8 anos são por natureza positivas e motivadas. Não necessitam construir auto-conhecimento ou conceito positivo 
nestes. 
Proporciona feedback ao alunos: seus feedbacks são estímulos que motivam a participação dos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: apresenta uma postura 
firme que possibilita os alunos a confiar e respeitá-la como professora. Em momento algum presenciei falta de respeito 
dos alunos com a professora. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: pois é da personalidade da professora. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: entre os intervalos das 
atividades transmite informações referente a educação e postura com outros, higiene, saúde. Aproveita as atitudes 
incoerentes dos alunos para ensinar algo mais sobre suas condutas. Bem como elabora atividades com princípios de 
ordem e valores morais (recolher os estilhações de balão deixados por eles após a brincadeira). Lembra os alunos que 
esta postura tem que ser mantida não apenas na aula de Ed. Física, mas também na sala de aula e na escola. 
Tem sentido de humor: a Profª esta sempre a deslocar pelo espaço da quadra, ou seja, não fica parada apenas em um 
ponto da quadra.  
Aceita e utiliza as ideias dos alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: explora muito bem o tempo da aula que são os 40 
min., pois os outros 10 min. são para deslocamento dos alunos. A Profª tem um tempo máximo para cada atividade, pois 
percebemos que todo momento que ela encerra uma atividade olha no celular. A Profª tem um tempo médio para 
desenvolver as atividades. Nos processos de pensamento da Profª o tempo já esta rotinizado. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: apresenta uma capacidade de comunicação muito clara e adequada aos alunos. Utiliza 
materiais faceis manejo que não coloca em risco a segurança das crianças. Explicita as atividade aos alunos de forma 
muito criativa possibilitando o entendimento imediato de todos os alunos. Realizando as atividade de maneira muito 
segura. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: as diversas estratégias para manter o nível de 
ativação e motivação dos alunos. Explorando ao máximo o mesmo conteúdo, consiliando a brincadeira da “BOMBA” e da 
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“FILA” para trabalhar a organização, as rotinas de alerta e atenção dos alunos. Explora as diversas variações desta 
atividade direcionando seus esforços para mantes a interação dos alunos com suas orientações. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: a aula esta muito bem planejada, bem organizada e delineada. Talvez 
seja o fato de não ter presenciado algum episódio. O que não desmerece a Profª. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: demonstra gostar do que faz, tem entusiamo pela disciplina e pela contéuda da aula 
(Recreação). 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: como descrevemos a Profª possui estratégias de 
controle para realizar a transição das atividades. A expressão: - Olha a “BOMBA”! após pede para organizar um círculo 
e/ou fila para prosseguir nas intruções da próxima atividade. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: não presenciei comportamento desviantes, apenas comportamentos que sejam 
naturais da idade. São crianças motivadas, alegres e que estão dispostas a fazer aula. Ela já consegue manté-los em fila 
e comportados. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: não presenciei nenhum aluno que se caracteriza como problemático. 
Trata os alunos com justiça. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: o ambiente da quadra é muito propício, pois é arborizado, 
colorido e muito bom. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: a professora têm o habito de pedir os alunos para ajudar na distribuição dos 
materiais durante a aula (balões), ajudá-la carregar os materiais para quadra, levar para sala de aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: preocupa-se muito com a segurança dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: participa 
durante todo momento da aula proporcionando feedbacks verbais e físico, ou seja, participa diretamente da aula com 
aqueles alunos mais tímidos e carentes. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: suas instruções são características como as observadas nas aulas de 
ontem. Ocorrem antes, durante e após as atividades. Antes, são instruções coletivas, generalistas e específicas quanto 
aos procedimentos das atividades. Durantes, são instruções coletivas e individuas; generalistas e específicas quanto ao 
comportamento de alguns alunos no decorrer da atividade. E após são instruções por suas vezes morais referente a 
episódios que ocorreram durante as atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: alerta os alunos dos cuidados devidos antes de iniciar as 
atividades. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
Em síntese tendo por base as aulas observadas ontem e hoje, podemos considerar que alguns comportamentos sejam 
rotinas da Profª. Por exemplo: sua conduta diante aos alunos; buscar os alunos e seus procedimentos para realizar a fila 
de meninos e meninas, mesmo considerando ser uma rotina imposta pela escola; a divisão do tempo de aula e das 
atividades; terminar a aula 10 min. antes e levar os alunos em fila ao lavabo para ficarem limpinhos e depois beberem 
água, após leva-os para sala de aula e entrega a Profª responsável de turma; estar sempre se movimentando pela quadra, 
sua maneira de dar instruções e chamar atenção dos alunos. (... o que é isso fulano!; ... vamos cicrano!); a brincadeira da 
“BOMBA” e da “FILA”. 
Obs: Em síntese a aula foi muito positiva e construtiva. Vou continuar na escola para observar uma aula da Profª para 
uma turma onde esta incluso um aluno PNE. Está aula que vou observar não é referente a uma entrevista pré-aula, mas a 
Profª pediu para estar presenciando a aula. Constatamos que as considerações expostas na entrevista Pré-aula pela Profª 
referente ao seu planejamento consubstanciam com suas atitudes durante a aula, bem como ao seu perfil. Suas rotinas de 
comportamento, ou seja, suas atitudes de controle, distribuição dos materiais antes das atividades na quadra, organização 
dos alunos no centro da quadra para transmitir as informações das atividades. Vou ficar mais dois horários com a Profª e 
adiar um encontro com outro professor colaborador do estudo para estar com a Profª nesta tarde na escola. 
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Anexo 9.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 9.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 08 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Como está uma temperatura meio alta estou preocupada em estar parando um pouco mais com os meninos. Ainda 
mais que são três 2º anos e eles cansam-se um pouco. Eles mesmos cansam-se e já param. Então você tem que ir 
parando. Planejar algumas atividades para eles irem correndo e depois já passar atividades para estarem descansando. 
De modo, que continuem fazendo as atividades. Então acho que a preocupação é essa, planejar para eles ao mesmo 
tempo de estarem correndo estarem descansando e brincando também. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Bom! Planejei para está semana separadamente um tipo de aula para o 1º e 2º ano e outro para o 3º e 4º ano. Com o 
1º e 2º ano quero estar trabalhando um pouco de expressão corporal e do corpo. Isso porque eles ainda ficam um pouco 
perdidos durante as aulas. E os 3º e 4º anos como notei semana passada que eles estavam muito agitados e não tinham 
organização. Estas questões de organização e de trabalho em equipe estão muito pouca trabalhada com eles. Planejei 
algumas atividades para esta semana para estar trabalhando e desenvolvendo isto com eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Eu não tenho costume de avaliar não. Igual falei: - A avaliação vem deles mesmos, se eles gostaram ou não gostaram 
da aula. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Os 2º anos são mais tranquilos tirando os casos aparte. Nos 4º anos estou com problema muito grande que é do ano 
passado, pois os alunos vieram numa rotina de muita liberdade. De só futebol! De quererem fazer o que eles querem fazer 
na aula. Eu não gosto de trabalhar assim! Então a minha dificuldade com eles é esta, de mostrar para eles que a Ed. 
Física é jogar bola, mas não é somente o futebol. Então eles acham que podem fazer o que quiserem. Toda hora que 
você acaba uma atividade, eles já vem: É futebol!? É futebol!? Para esse 2º Ano em especial não! Não têm! Têm um! 
Tem um aluno que me preocupa muito, pois ele não deixa dar aulas. Faz somente as atividades que ele quer fazer. Então 
essa turma que vai entrar agora preciso ficar de olho na turma e de olho nele. Eu não posso excluir ele, ou seja, utilizar 
aquelas chantagens que a gente costuma fazer. Tenho que pensar na turma em geral e nele também. Nessa turma agora 
esse menino é um pouco problemático. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Como já tinha planejado, nesta aula não uso muito materiais para essa turma. É só mesmo... Eu tive que voltar com 
meu apito para chamar a atenção deles. É a brincadeira da “Bomba” e o apito. Os outros 4º anos como eles vão 
confeccionar uma bandeira para atividade que é o “Rouba Bandeira”. Eu tive que planejar antes e trazer o material. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Sim! Porque estou com um pouco de dificuldade de saber à hora certa de parar com eles. Porque está muito quente e 
a quadra tem um lado com sombra e tem outro lado com muito sol e eles acabam indo todos para a sombra. Esta é a 
maior dificuldade, que é saber o tempo certo para poder parar. Mas acredito que até o final da semana consigo achar o 
tempo certo deles para poder parar. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: É um pouco de agilidade. Eu quero trabalhar jogos de corrida para estar trabalhando o aeróbico com eles. Os 1º e 2º 
anos o corpo, as partes do corpo, as brincadeiras, as musiquetas com parte do corpo. Os 4º anos a questão da 
organização dentro do jogo “Rouba Bandeira”. Quero que tenham mais espírito de equipe, pois eles não têm. Na sala não 
tem! É uma turma muito dividida, as meninas para um lado e os meninos de outro. Eu quero uni-los! Mostrar que os dois 
podem trabalhar juntos, as meninas com os meninos. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: O sol! A temperatura do sol. Porque eles ainda são pequeninos e terei que passar a aula mais pelo lado da sombra. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: A alternativa de parar! Levar eles para beberem água e depois retornar. Eu vou ter que ter um jogo de cintura para 
poder organizar. Mas como já tinha ensinado eles a brincadeira da “Hora de Parar”, acho que já vão entender na hora. 
Quando fizer a atividade para eles pararem e a hora que eles têm que começar. 
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Anexo 9.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 08 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Estou na porta da sala observando a Profª sair com os alunos da sala. Manteve sua rotina de pedir aos alunos para 
organizar uma fila de meninos e outra de meninos. Observamos que os alunos são muito carinhosos com a Profª, pois 
estão muito felizes por irem fazer aula. Todos os alunos querem abraçar a Profª, observo que estes alunos são mais 
carinhosos e carentes de atenção. Tem um aluno que pediu para ir à frente da fila segurando a sua mão, a Profª. aceitou o 
carinho e conduziu a fila até a quadra. E como é o habito da Profª todos estão em fila. Todos os alunos demonstram estar 
afim de realizar aula. Parece ser uma turminha muito boa.  
Obs: Hoje está muito quente. Vamos observar como a Profª vai gerir esta turma, organizar o início da aula; os momentos 
em que transmite as informações das atividades, se ocorrem entre as atividades; à utilização das estratégias de controle e 
gestão da turma através das expressões: - Olha a “BOMBA”!; - Olha a “FILA”!; a organização e desenrola do planejamento 
de aula, ou seja, se estas considerações consubstanciam com as observações realizadas nos dias anteriores. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Profª ao chegar à quadra pede os alunos para organizar uma roda, mantendo sua rotina de organização dos alunos no 
início da aula. Consquentemente posiciona-se no centro da roda para transmitir as informações da atividade. 
Obs: Neste exato momento identifico o aluno que a Profª mencionou na entrevista pré-aula. O aluno fica distante dos 
demais a todo instantes, andando ao redor da quadra, observo ser um aluno mais fechado, apresentando um 
comportamento inquieto e ao mesmo tempo distante dos demais colegas. Ele aproximou-se de mim, acho que para saber 
o que estou fazendo aqui ao redor da quadra. Observou-me com um olhar de desconfiança e seguiu a frente sem me dar 
nenhuma satisfação. 
A Profª está conversando com os alunos enquanto nosso colega fica a andar pela quadra. Observo que ela esta dando um 
tempo para eles acalmarem-se um pouco, pois, acabaram de vir do recreio estando muito agitados. Ela está criando um 
momento de interatividade com os alunos para saber o que eles fizeram durante o creio. Os alunos estão tentando 
negociar com a Profª para eles jogarem o futebol. Entretanto, a Profª explica a importância deles fazerem outras atividades 
além do futebol. E o fato de virem uniformizados e do tênis para aula de Ed. Física, pois, alguns alunos vieram calçados 
com sandálias. Na verdade a Profª estava aguardando alguns alunos a trocarem os uniformes para realizar a aula, muitos 
destes alunos não sabem amarrar o tênis. A roda que a Profª pediu os alunos para fazer não se localiza no centro da 
quadra, mas em uma parte que esta com sobra devido às árvores que temos ao redor. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A primeira atividade desenvolvida pela Profª é a brincadeira do “MESTRE MANDOU” que é uma adaptação da brincadeira 
da “BOMBA”, pois como a Profª disse tem que ir mudando pelo fato do 4º ano (9 a 10 anos) os alunos já começarem a 
intervir nas atividades planejadas. A Profª vai realizando os comandos e os alunos executam, por exemplo: O mestre 
mandou você imitarem um macaco...; agora imitarem um avião...; um trenzinho...; pular num pé só... Nesta atividade a 
Profª vai trabalhando a “expressão corporal” dos alunos. Percebo a preocupação da Profª com o sol, pois pede aos alunos 
para ficarem na parte da quadra que está com sobra. A atividade está a correr bem, pois os alunos estão brincando, 
correndo, rindo. Observo que existe uma diferença no comportamento da Profª em relação dos 1º e 2º ano em relação aos 
4º anos. No 1º e 2º ano a Profª participa diretamente da aula, corre, pula, pega na mão dos alunos, interage com os alunos 
demonstrando uma linguagem mais infantil. Enquanto nos 4º anos é uma postura mais de gestão, ou seja, ela tem que 
manter o controle da aula e mostrar aos alunos que ela esta no controle, pois os alunos começam a negociar as regras da 
aula, começam a ter suas vontades. Agora a Profª disse: - O mestre mandou andar na linha branca! Aí o aluno que estava 
ao lado dela começou a fazer aula, a Profª aproveitou e começou a fazer aula com ele. Eu acredito que ele gosta é da 
atenção que ela proporciona a ele. Gosta dela estar junto dele. A Profª esta a participar da atividade com os alunos, a 
motivar os alunos. Esta atividade é uma forma que a Profª encontrou para trabalhar a organização, obediência as suas 
ordens e ao mesmo tempo ela manter os alunos fora do sol. 
Obs: O engraçado que observo é o comportamento do aluno que não faz a aula da Profª, entretanto o mesmo fica ao lado 
da Profª olhando-a dar aula. Acho que ele não vê graça nenhuma nas brincadeiras. A Profª motiva o aluno que não quer 
fazer aula, porém o mesmo reage com indiferença, não fala nada, não acha graça nenhuma das atividades fica olhando a 
Profª dar sua aula. Quanto à aula para o aluno PNE, infelizmente não poderei observar, pois teve mudança nos horários e 
não conseguimos agendar e hoje será o último dia de contato com a Profª. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A Profª está agora realizando a transição para 2ª atividade. Pediu aos alunos para organizarem a rodinha no centro da 
quadra, que neste momento está com sombra. A Profª autorizou os meninos a irem beber água e após voltarem e a vez 
das meninas irem beber água. A Profª está aguardando as meninas terminar de beber água para dar as instruções da 2ª 
atividade planejada. A Profª mantém no centro da roda conversando com os alunos. Eles são muito carinhosos com a 
professora. A Profª não perde sua rotina, mantendo seus hábitos para chamar atenção dos alunos, utiliza as linhas 
limítrofes da quadra para manter a organização dos alunos e para dar as instruções das atividades. As rotinas das Profª 
são mais de gestão e controle da aula, pois demonstra ter uma grande preocupação com o “TEMPO” da aula. Com 
organizar e gerir a aula e as atividades planejadas. Na 2ª atividade a Profª pretende trabalhar a atenção dos alunos. Ela 
solicitou aos alunos para ficar sobre a linha do garrafão da quadra de basquete. Assim, quando ela disser fora, os alunos 
têm que pular para fora do garrafão. Quando ela disser dentro, os alunos pulam para dentro do garrafão. Aquele aluno que 
errar fica dentro do garrafão e o aluno que sobrar e o vencedor. Uma atividade que trabalha concentração e atenção. 
Outra rotina da Profª é o habito de interação, ou seja, participa estando próxima das realizações dos alunos. Mesmo sendo 
alunos novinhos a Profª consegue tirar o de melhor dos alunos. Com base nas outras aulas observadas e as rotinas 
percepcionadas pelo comportamento da Profª faço destaque de sua postura diante dos alunos, sua capacidade de 
interagir e relacionar e suas estratégias de controle utilizando a brincadeira da BOMBA e da FILA. Outra característica da 
Profª é aproveitar todos os espaços disponíveis da quadra. Hoje por exemplo, conseguiu gerir as atividades utilizando 
apenas a área da quadra que estava com sombra, devido o calor intenso. É uma Profª muito criativa e interativa, pois a 
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todo instante pede os alunos para estar ajudando-a na aula. Pede os alunos para vigiar os colegas se estão fazendo 
corretamente a atividade, ou seja, aquele que já saíram da brincadeira são como juízes e ao mesmo tempo prende a 
atenção dos alunos na atividade. A Profª estimula os alunos a aplaudir o coleguinha vencedor. Os alunos pediram a Profª 
para repetir a atividade. Ela aceita e repete a atividade, demonstrando que aceita as idéias dos alunos. A forma como a 
Profª comunica as atividades aos alunos é uma rotina, pois consubstancia com as observações das aulas anteriores. As 
rotinas de gestão e controle são as brincadeiras “BOMBA e FILA”. Ainda, a realizar a 2ª atividade, pois alguns querem 
apenas brincar e outros alunos a vencer a brincadeira. A Profª finaliza a atividade, pede aos alunos para buscar seus 
objetos na quadra. Entretanto, os alunos não querem parar de fazer aula. A Profª mantém sua rotina de organizar a fila 
para subir com os alunos para sala. 
Obs: O aluno que não gosta de fazer aula, neste meio tempo desapareceu da aula. Literalmente sumiu. A Profª já conhece 
e tinha acompanhado ele saindo da quadra. A Profª sabe que logo ele está ao seu lado. O aluno voltou e permaneceu na 
lateral da quadra. 
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Anexo 9.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 9.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Segunda-feira, 08 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

1º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Eu acho que somente das rotinas. Você fala das rotinas? 
1.1.1) Eu falo das rotinas de aula que você costuma incluir no teu planejamento? 
R: Eu acho que é mais assim do ponto de vista do que eu sei o que vai acontecer na aula. Que é buscar os alunos na sala 
de aula, trocarem de roupa, organizar eles para começarem a aula e depois organizar eles para sairem. Eu acho que isso 
é o habitual. E o planejamento! Porque às vezes fazemos um planejamento e a aula não sai como queremos, então tenho 
que mudar. Eu acho que seria só isso. 
1.2) Costuma seguir a risca teu planejamento? 
R: Depende da turma. Igual hoje tive duas turmas mais dificeis. Então eu tive que mudar alguma coisa. Agora as turmas 
que eu consigo controlar e que são mais flexiveis sigo a risca o meu planejamento sim. 
1.2.1) E qual atividade nunca falta no seu planejamento? 
R: Que nunca falta? 
1.2.2) No seu roteiro de aula que tipo de atividade você costuma sempre incluir? 
R: Uma atividade que tem que trabalhar o aerobico. Isto sempre eu incluo, seja um pegador ou um jogo que eles estejam 
sempre correndo. Sempre tem que ter. Eu sempre incluo isso. Nunca deixo eles o tempo todos parado. Nem que seja 5 
minutos eles correndo o tempo eu tenho que ter isto no meu planejamento. 
1.2.3) Outras atividades que você utiliza no seu planejamento que nunca faltam na aula? 
R: Para estas turmas é o pegador. Eles gostam bastante. De início de aula assim, eu gosto sempre de iníciar com o 
pegador ou com uma atividade que eles tenham que correr. 
1.2.4) No estágio conseguia seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não. 
1.2.5) E hoje? Cosegue descrever quais as principais diferenças do seu planejamento no estágio e o de hoje? 
R: Hoje eu consigo mais. O planejamento no estágio a gente fazia mais escrito. Escrevia ele e depois tentava cumprir-lo 
quando dava. Hoje parece que a gente tem mais habilidade em estar juntando a teoria. Porque vamos lá e escrevemos 
num palpelzinho a aula e trazemos para prática. O estágio parece que é mais complicado neste âmbito. A dinâmica como 
acontece as coisas. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? 
R: Mais ou menos. Não eram todos os dias não. Eu acho que só no início do estágio que a gente começa a fazer isso. 
Quando a gente começa a fazer o estágio chegamos toda teorica e não sei o que... As primeiras três aulas é uma 
maravilha, depois você não põe objetivo de nada é chegar já dando a aula. Você sabe o objetivo, mas até para você 
passar para o aluno, você não passa não. Comigo foi assim! 
1.2) Comparando com hoje, consegue identificar as principais diferenças referente aos objetivos? 
R: Depende da aula, por exemplo, eu gosto de dividir por etapas. Nos iniciamos na semana passada a primeira etapa, 
então coloquei para eles alguns objetivos que iriamos trabalhar este mês que eram os jogos e brincadeira. E dentro da 
aula vou colocando aos poucos, mas não é metódico, ou seja, não é uma coisa metódica que todos os dias eu faço não. 
Eu fiz no início da etapa e nestas semanas vou dando as aulas e volto com estas questões de objetivo novamente quando 
a gente estiver terminando esta etapa. 
Minha intervenção: Quando você estiver dando prosseguimento aos outros objetivos. 
Professor: É. Quando for dar prosseguimento dos outros objetivos. 
Minha intervenção: Porque pelo que percebe você tem um período que costuma desenvolver um determinado conteúdo. 
Professor: Sim. Eu não fico muito presa em ficar falando o que vamos fazer. “- Oh! Hoje a gente vai fazer isso por isso.” 
Eu não fico muito presa a isso não. Eu pego e já passo a aula e também eles perdem a paciência de ficar ouvindo muito. 
Então eu já chego e passo a atividade. Eu sei qual o meu objetivo para mim, mas não passo para eles não. 
Minha intervenção: Você acabou de descrever um procedimento de como você costuma fazer hoje nas aulas. Esses 
procedimentos durante as aula existe algum momento que você comunica os objetivos aos alunos. Quando você 
comunica sabe me descrevem em qual momento da aula? 
1.2.1) Como você costuma realizar hoje estes procedimentos durante a aula? 
R: No início da atividade principal que seria depois desta parte de aquecimento. Eu costumo dar uma pincelada. “- Oh! A 
brincadeira é por isso, por isso e por isso.” Só! 
1.3) Referente à turma Minerva, que é a turma que você se sente mais avontade por ter dado maior número de aula, têm 
objetivos diferentes para os alunos na mesma turma? Exemplifique o porque? 
R: Tenho. Nesta turma Minerva tenho três alunos, porém um é mais crítico porque simplismente ele não consegue ficar 
quieto. Então eu já chego assim, já pensando nele, em negociar com ele para que eu consiga trazer ele para turma e 
consiga dar a aula que planejei para turma toda. Então destes três que são mais agitados tem um que é pior do que os 
outros dois ainda. Então eu penso muito nele. Então tenho que conseguir negociar com ele alguma coisa e trazé-lo para 
perto de mim para que consiga dar aula para o resto da turma. 
Minha intervenção: Que tipos de negociações você utiliza para ele estar próximo da turma? 
Professor: Afetivas. Totalmente afetivas. 
1.3.1) Quando começou a diferenciar objetivos nas aulas? Quando você percebeu a importância de diferenciar os 
objetivos nas aulas? E porque? 
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Professor: Você fala no antes no estágio e agora? 
Minha intervenção: Sim. Porque estamos fazendo este paralelo da sua evolução de comportamento e de como seus 
habitos profissionais evoluiram. Mas quando você começa a ver a importância de começar a dizer aos alunos das 
finalidades das atividades e dos objetivos das atividades. Apartir de que momento profissional você percebeu esta 
importância? 
Professor: Profissional ou dentro da aula? 
Minha intervenção: Quando você entendeu ser importante definir os objetivos das atividades aos alunos? 
Professor: Quando eu passo a atividade e eles não entendem. Então eu gosto de falar o porque daquilo para eles 
poderem entender a atividade e poderem fazer a atividade melhor. Porque se eles não conseguirem ver a importância de 
fazer aquela a atividade com o passar do tempo eles deixam de fazer e fica de lado. 
1.3.2) Você fazia assim no estágio? 
Professor: No início muito não. Depois que você percebe que você tem que fazer isso para poder chamar a atenção deles 
e para eles verem que estão fazendo aquilo porque tem um motivo. Depois que você tem esta percepção passa a fazer 
isto. Pelo menos eu comecei a fazer isso. 
Minha intervenção: Os objetivos passam a ser os motivos para eles fazerem a atividade. 
Professor: Exatamente! Estou fazendo isto, porque se fizer isto vou melhorar nisto. Eu vou conseguir fazer isto. 
Minha intervenção: Quando você percebeu que isso era importante? 
Professor: Isso é com a prática. Não tem um momento certo não. É acho que é um feeling do professor. Se eu não fizer 
isso não vou conseguir chamar a atenção deles. Não tem um momento específico assim não. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu costumo chamar eles e perguntar o que esta acontecendo. “- Vocês entenderam a atividade?” “- De onde temos que 
recomeçar?” Eu não finalizo a atividade não. Não gosto de finalizar atividade sem eles entenderem não. Porque se eu 
planejei tem um porque. Igual hoje chamei a turma que tive mais dificuldade. Chamei e perguntei porque eles não queriam 
fazer. Eles me deram um motivo, mas o motivo não foi aceite porque eles queriam fazer futebol. “- Então vamos tentar 
fazer deste jeito.” Então eu negociei, eles aceitaram e a gente foi. 
1.4.1) Estas medidas que você adota hoje diferenciam das que você adotava no estágio? 
R: Nossa! Muito! No estágio não tinha negociação, pois eu não coseguia. Eu trazia a atividade era aquilo, pronto e 
acabou. Não tinha negociação. Não tinha muita coisas assim não. Eu acho que com a prática você vai vendo que tem que 
negociar. Porque eles também trazem variações de atividades. Trazem sugestões para aula. E quando você esta fazendo 
estágio e por não ter esta experiência acaba fazendo com a idéia que tem que ser isto pronto e acabou. Meio rigido né! E 
eles não gostam muito disso não. E se você fizer isto também a aula não vai para frente não. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das 3 aulas observadas, qual das atividades você sente possuir mais rotinas ou comportamentos rotinizados relativos 
às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? Você consegue identificar os comportamentos que você utiliza 
sempre e que já rotinizou? 
R: Sim. O tempo de uma atividade para outra eu já consigo fazer isto bem. Que é a hora que tem que mudar o exercício 
porque se ficar uma coisa muito massante. Porque o nível de concentração deles é muito baixo, então se deixar eles 
muito tempo naquela atividade eles perdem o interesse e acabam dispersando. Isso eu tenho muita noção, pois eu sei o 
tempo certinho assim. Pelo menos eu acho que eu sei o tempo de mudar uma atividade para outra. Esta rotina eu consigo 
ter bastante. Para que eles não disperssem e fiquem sem atenção. 
Minha intervenção: Destas aulas qual comportamento que você repetem sempre e que são característicos seu. Você 
consegue descrever alguma situação de aprendizagem que você utiliza sempre nas aulas. 
Professor: Aí Francis é difícil falar assim, porque têm dois anos que vinha trabalhando direto com uma idade. Agora eu 
peguei outra idade para dar aula, então eu não sei se tenho estas rotinas. 
Minha intervenção: Mas você em estratégias de... 
Professor: Eu tenho estratégias eu acho de organização que eu criei. 
Minha intervenção: Quais? 
Professor: A fila. Deles sentarem em circulo para eu poder explicar a atividade. A brincadeira da bomba para eles saberem 
a hora que eles têm que fazer silêncio. Eu acho que estas são as principais. Da fila. A hora que eles têm que beber água 
para a gente ir para sala. Eu acho que estas são as principais. 
Minha intervenção: Porque você criou estas estratégias? Estas situações de aprendizagem? 
Professor: Porque se não eles dispersam muito e você nâo consegue ter um andamento da aula. Não consegue ter 30 
minutos de aula. 
Minha intervenção: Quando estas estratégias sugiram? Em que momento da sua formação profissional? 
Professor: Não sei! Acho que foi alguma bagagem de quando eu treinava. Porque eu fiz Educação Física por causa do 
treinamento. E treinamento você tem muitas daquelas rotinas. Hora de fazer isto. Hora de aquecimento. Hora de passe. 
Hora que você tem que fazer arremesso. Hora do jogo. Eu acredito que a minha formação como atleta me fez criar estas 
rotinas. Porque tudo tem o seu tempinho certo. Eu acho que dentro da Educação Física escolar o treinamento me deu a 
bagagem de ter um tempo certo para cada coisa. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nesta atividade? E hoje? 
R: No estágio era uma bagunça. Era tipo assim, então vou colocar isso. Isso esta bom. Amanhã vou dar este pegador. 
Este pegador esta bom, porque eles gostam. Não tinha muito critério não. Hoje tenho mais critério de saber que no início 
posso dar jogos e brincadeiras. Depois posso dar um esporte. Depois posso voltar para uma ginástica. Depois posso 
voltar para outro esporte. No estágio eu pegava no livro montava alguma brincadeira e fazia. 
1.3) No estágio como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? E hoje? 
R:Era meio metódico. Porque você planejava e ás vezes o que você planejava copiado do livro não dava certo. Então 
tinhamos atividades na faculdade e eu copiava estas atividades para passar ao meninos. Ai chegava na hora da aula o 
negócio não dava certo. E agora o que eu vou dar? Vou dar um pegador. Então a gente criava lá na hora. 
1.3.1) E hoje como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? 
R: Hoje a gente planeja mais certinho. Eu gosto de fazer muito assim, de fazer um planejamento inicial e apartir da última 
aula que eu dei dentro do planejamento do mês. Porque gosto muito de trabalhar com planejamento de mês. Ou de um ou 
dois meses no máximo, dentro do mesmo conteúdo. A partir da última aula que eu dei gosto de dar prosseguimento na 
próxima para não perder muito o que eu estava dando. Igual trabalhei com os meninos semana passada corporeidade e 
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um pouquinho de expressão corporal. Esta semana os alunos de 1º e 2º ano que eu senti que dava para fazer isto mais eu 
trago um pouquinho mais esta noção para eles. Mas não fico só nisso não. E com os de 3º e 4º anos eu senti que tinha 
falta de organização nas aulas e como tinha dado um pouquinho na semana passada, esta semana trago mais, porque eu 
percebe que eles não tinham muito isso. Então, esta semana eu trago dentro do jogos que está proposto isso para eles. 
1.4) Esta relação entre as aulas anteriores e aulas futuras você fazia assim no estágio? 
R: Não. No estágio era assim, pega uma atividade no livro e chegava na aula e dava. Aprendia na faculdade uma atividade 
nova e passava para os meninos. Não tinha muita sequência a coisa não. 
1.5) E no estágio como você distribuía e organizava estas tarefas para os alunos? 
Professor: No estágio? 
Minha intervenção: Você consegue fazer uma relação, por exemplo, no estágio organizava estas tarefas assim. Iniciava 
assim esta atividade. Fazia esta atividade assim, depois esta e fechava assim. E como você faz hoje? Você consegue 
estabelecer este paralelo e estas diferenças? 
R: No estágio a gente seguia muito aquilo que os professores da faculdade falavam. O planejamento com uma parte 
inicial, parte principal e parte final. Eu nunca conseguia passar o descansso para os alunos, porque quando via já tinha 
acabado o tempo. Hoje já não estou tão metódica neste conceito. E minha parte principal é maior e a parte final também 
não existe muito não. A não ser com os alunos pequenininho que você tem que parar e descansar mesmo porque não tem 
outro jeito. 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas ao alunos? Como você supervisionava as tarefas? 
Acompanhava estas tarefas? E as corrigia estas tarefas durante o estágio? 
R: Na verdade não comunicava muito não. Eu já passava a tarefa. Acabava e já seguia para outra. 
Minha intervenção: Hoje você faz isto? 
Professor: Melhorou um pouquinho. Não digo que é muito não, mas melhorou um pouquinho. 
Minha intervenção: Mas como você costuma fazer esta supervisão? 
Professor: Com os meninos de 3º e 4º que conseguem entender. Como também os de 5º e 6º ano que conseguem 
entender. Eu consigo depois da atividade ter um diálogo maior com eles. Ou você pode aplicar um exercício ou alguma 
coisa assim para ver se eles entenderam. Se foi legal a aula. Mas não mudou muito não. 
1.6.1) Quando na aula costuma fazer estas comunicações aos alunos? 
R: No início. Sempre no início. Se não der certo eu paro. Eu gosto de parar e ver o que esta acontecendo e passar 
novamente a informação para continuar a atividade. Agora se não funcionar de jeito nenhum eu pulo para outra. 
Minha intervenção: E na transição das atividades. Como você costma comunicar a transição das tarefas? De uma 
atividade para outra? 
Professor: Depende. Se eu conseguir encaixar uma atividade na outra não tem comunicação não. Já vai direto porque 
assim eles não dispersam na aula. Agora se precisar de 5º a 6º ano que permite você parar a aula porque eles não 
dispersam tão facilmente eu consigo passar uma instrução. Agora vamos fazer isso, por isso, por isso e aquilo. Agora os 
pequenininho não tem como fazer muito isso, temos que ir direto porque se eles disperssarem para conseguir juntar eles 
de novo é muito difícil. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Sempre. Principalmente nas turmas que tem os casos problemas. Não digo problemas, mas os alunos diferentes e que 
são mais agitados. Então hoje já encontrei uma turminha que têm três meninos que não gostam de fazer. 
Minha intervenção: Referente a esta turma. Quando você costuma diferenciar as tarefas para que eles participem ou 
façam as tarefas. 
Professor: No início. Saber o porque esta acontecendo. Eu acho que é no início da aula. Os meninos que querem fazer 
aula foram ou os que não tem dificuldade fazem. E depois eu gosto de dar de novo uma chamada, incentivar e tudo. Eu 
acho que este é o momento. No início e no meiozinho da aula. Depois também eu perco a paciência. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de enino? 
R: Depende da turma. Tem turma que você vai direto. Tem turma que você tem que parar. Tem que criar estratégica para 
que o outro pare de mexer com o outro. Para que a outra venha fazer. Porque a outra ficou desestimulada. 
Minha intervenção: Você consegue descreve alguma estratégia que você já rotinizou? 
Professor: Converso primeiro. Primeiro converso. Tento saber o que esta acontecendo. Se não der certo eu estimulo o 
aluno que esta fazendo a chamar o que não quer fazer. Eu gosto muito de fazer isto, o aluno que esta fazendo a incentivar 
o outro a vir fazer a atividade. Eu acho que principalmente a conversa. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sala de aula, você ja rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Eu acho que o principal é eles gostarem da atividade. E a alegria mesmo. Porque se eu for um professor travado. Um 
professor que não conversa. Que não permite o aluno sentir que aquele momento é de extravasar mesmo. Eu acho que é 
ai que você trava mais o aluno ainda e ele não gosta de fazer. Então, sempre que eu vejo que a coisa não esta fluindo 
muito eu tento brincar com ele. Tento brincar com ele. Tento coversar levando para o lado da brincadeira. Conversar que 
ele participe. Vou lá dou um abraço. Puxo pela mão. Bato no ombro. Eu gosto de fazer muito isto. 
1.3)Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: Eu acho que a primeira é até feia de fazer, mas eu faço em relação à disciplina é a chantagem. Se vocês não 
comportarem na próxima aula vão ficar na sala de aula. Eu não gosto de fazer, mas não tem jeito. É uma estratégia meio 
sacana com eles, mas com esta idade funciona. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para previnir os comportamentos 
desviantes? 
R: Encaixar uma atividade na outra. Com os pequinininhos principalmente, porque se você não encaixar as atividades e 
der cinco minutos para eles dispersarem a coisa já era. Então assim, é encaixar uma atividade na outra. Às vezes você 
planeja uma coisa e não dá certo, mas você percebe que naquela turma vai dar certo uma outra coisa ou uma outra 
brincadeira, então você pega e já encaixa. Porque se eles dispersarem na parte principal ali mesmo é difícil ter o controle 
deles. 
1.3.2) Na situação de um comportamento desviante, no caso da turma Minerva, como você costuma proceder? 
R: Primeiro eu tento conversar. Se a conversa não adiantar ai vou para a chatagem. “- Se você na próxima aula não se 
comportar e tudo mais. Você não vai voltar. Eu já conversei com a professora da sala de aula e ela já concordou.” Se não 
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der certo eu tenho que chegar ao extremo. Tem que tirar da aula. Eu costumo tirar e deixar sentado lá no banquinho. 
1.3.3) Fazia assim no estágio? Consegue descreve as principais diferenças? 
R: No estágio não tinha está rotina que a gente tem hoje de ir por etapa. Primeiro ser boazinha, depois ser mais ou menos 
e depois chegar ao extremo. Eu acho que no estágio eu já ia direto para o extremo. Já chegava e falava: “- Não vai fazer 
pronto e acabou. Senta ai!” 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R:Então, depende do tempo. Se eu tiver um tempo igual hoje, muito quente. Então, tenho que pensar já os tempos para os 
meninos descansarem. Porque ele não aguentam mesmo e até a gente mesmo fica meio cansada. Se tiver um dia 
chuvoso eu tenho que planejar de ir para o salão ou para sala. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: No dias chuvosos quais costumo planejar. Eu acho que é no salão. No salão atividade com balão, com barbantes e 
jornais que eu gosto muito. Da para assistir filme. Agora com esta idade que não da para assistir muito desenho. Eu gosto 
de passar filme e trazer uns vídeos de estimulação. Ano passado passei muitos vídeos de jogos Panamericanos. Isto para 
mostrar para eles que não era só aquilo ali na quadra de esporte. Vídeos de momentos olímpicos. Eu gostava muito de 
trazer isto nos dias chuvosos. Agora com os pequenininhos no salão são estas atividade tipos jogos, estas brincadeiras 
mesmo com balões e com musiquinhas que dá para fazer bastante. 
1.5.1) Fazia assim no estágio? 
R: No estágio algumas vezes. Porque eu não sou muito de música assim não. Agora que estou criando o hábito de ter 
mais esta prática de música por causa da faixa etária dos meninos que estou trabalhando. Mas no estágio eu peguei, pois 
teve uma época que lidei com esta faixa etária no estágio e conseguia dar música para eles. 
1.5.2) Referente aos seus procedimentos de rotina dentro de sala de aula nos dias chuvosos, você consegue descrever as 
principais diferenças em relação ao estágio? Seja na forma de gestão, controle dos alunos ou para manté-los atentos às 
atividades. Referentes a este tipo de aula consegue descrever alguns comportamentos rotinizados? 
R: Eu não digo que mudou, mas melhorou. Porque você cria alguns hábitos de fazer algumas coisas e que vão 
melhorando. Seja a organização dos meninos. Como você vai explicar a atividade. Eu não digo que mudou não. Eu digo 
que melhorou. Seja a forma como você vai falar ou explicar a atividade. Isso melhorou bastante. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? 
Atitudes, tarefas que você sempre utiliza para trabalhar com a turma e dinâmicas seja de controle, de estimulos, seja para 
motivar a participação ou a organização. 
R: Tenho. Tenho sim. Eu acho com esta faixa etária agora é buscar na sala para até chegarmos na quadra. Ao chegar na 
quadra eles teremo o momento de estarem em circulo. De você passar a atividade e depois você ter a dinâmica de estar 
mudando uma atividade para outra. Isto é habitual, pois criamos rotinas sim. Até a maneira da gente falar fica parecida. O 
que muda muito é de uma sala para outra. O tempo de uma atividade para outra. 
1.6.1) Algumas tarefas que você rotinizou e que sempre utiliza na ação pedagógica. Você consegue descrever? 
R: O momento de inícia a atividade ao passar para eles o que eles vão fazer. Durante a atividade como você vai mudar 
isto é muito parecido de uma turma para outra. 
Minha intervenção: Como você faz estas mudanças? 
Professor: Como eu faço? Conversando. Explicando eu acho! É conversar. Estar estimulando que não quer fazer porque 
sempre tem. Isto para mim é uma rontina. 
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ANEXO 10 – Instrumentos referentes aos dados do 2º Professor 
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Anexo 10.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 10.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 28 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Na verdade gostaria de cursar uma faculdade. Seria Psicologia ou Ed. Física. Então devido ao campo de trabalho optei 
por Ed. Física por estar melhor. 
1.1.1) O curso de Psicologia você realizaria aqui em Barbacena? 
R: Sim! E Ed. Física também, mas como não tinha número suficiente para fechar uma turma. Então, tinha as seguintes 
opções de desistir, mudar para outro curso ou fazer o curso em Conselheiro Lafaiete. 
Minha intervenção: Você tentou vestibular na Unipac de Barbacena como não houve quórum, você foi para Conselheiro 
Lafaiete. 
1.2) Quem te influenciou ou quais foram sua principais motivações e expectativas? 
R: A princípio não foi por gostar da área, mas de ter um curso superior e que pudesse trabalhar e exercer este curso. A 
princípio! Mas no decorrer do curso minhas expectativas superaram-se e aprendi a gostar muito do curso. E dedico-me a 
está área hoje por amor, por gostar mesmo. Após formar continuei na área, porque gosto mesmo. É o que gosto de fazer!  
1.2.1) Está satisfeita com o salário? 
R: Não! Com o salário não estou satisfeita não. Como os professores mais antigos dizem que anos e anos o governo não 
proporciona um aumento. Nós estamos com um salário abaixo do mínimo. Porque um cargo é R$ 500,00 e alguma coisa. 
1.2.2) Um cargo tem 18 aulas? 
R: É! Um cargo tem 18 aulas 
1.2.3) Quantos cargos você tem hoje? 
R: Eu tenho 2 cargos com 18 aulas. Com tudo é aproximadamente R$ 1.300,00 isso sem o qüinqüênio ou biênio. Porque 
hoje me dia o governo esta tirando estes benefícios da gente. Ele pode até falar que dá isto para nós. Mas ele da de um 
lado e tira do outro. Coloca algumas leis no contracheque difíceis de entendermos e que nós nem sabemos o que é. E 
quando procuramos saber são palavras difíceis e que não dá para interpretar. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, ou seja, no seu Curso de Licenciatura em Ed. Física, ouve algum professor ou disciplina que te 
marcou positivamente? 
R: Em questão das disciplinas por nunca ter sido uma desportista ou identificado com algum esporte. Na faculdade 
aprendi a gostar muito do handebol. Porque na verdade vim conhecer o handebol na faculdade, pois até então não 
conhecia. O desporto mesmo! Quanto à questão professor identifiquei-me com o Emílio devido o jeito de lecionar a 
disciplina, a calma dele, sua experiência para explicar independente do número de alunos ou tempo. Estava sempre 
tranquilo ali, e explicando e passando atividades super bem elaboradas, práticas e fáceis de pegar. E até eram atividades 
que na verdade podemos utilizar na educação física de 1ª a 4ª série como estafetas ou brincadeira. 
2.1.2) E você utiliza estas atividades na sua aula professora? 
R: Não digo com 4ª série, mas até o 4º Ano utilizo bastante. Na semana passada misturei um handebol com basquete 
devido o espaço físico e não ter os materiais adequados utilizei os métodos do Profº Emilio. 
Obs: A maioria dos professores entrevistados, praticamente todos os professores, comentou do jeito do professor Emílio 
trabalhar, ou seja, teve o Profº Emílio como referência. 
2.1.3) Teria alguma outra disciplina que você gostava e/ou familiarizou mais? 
R: Apesar da dificuldade gostava muito de Anatomia, sempre gostei muito. Não era uma boa ou ótima aluna em Anatomia, 
mas sempre gostei muito. Gostava de Biomecânica, sempre gostei. O corpo humano é uma matéria que sempre chamou 
minha atenção e atraia-me sempre para estar estudando, o que não conseguia estudar é porque não ficava na minha 
mente. 
2.1.4) Entre o exercício e saúde e a área da educação você sempre optou pela área da educação. Já trabalhou na área da 
ginástica, academia, algo do gênero? 
R: É igual fala para algumas amigas que estão fazendo Ed. Física em Barbacena. E falo com elas, que a gente costuma 
gostar de onde nós iniciamos. Pelo que vejo aquele que inicia na academia e ganha prática na academia gosta depois de 
lecionar em academia. Quem começa em escola adapta-se melhor em escola depois. Eu tive a oportunidade de entrar 
numa academia... 
Obs: Bateram na porta para chamar a professora... (interrompe a gravação). 
2.1.5) Mas como a Professora falava que as pessoas tem afinidade na área que iniciam. Se iniciar numa academia 
dedicará depois mais a área do exercício e saúde. Se iniciar na escola dedicará mais a área da Educação. Porque você 
afirma isso? 
R: Eu digo assim, uma pessoa que já pratica academia uma musculação ou ginástica e por estar fazendo Educação Física 
o interesse dela será procurar saber mais sobre o assunto academia, praticar mais, sanar suas dificuldades, interagir mais 
com as aulas e com as disciplinas relacionadas à academia. Na faculdade procurando saber como faz aquele exercício, 
os meios, as seções outros tipos de exercício.  
2.1.6) Você foi assim no que refere à Educação? 
R: Justamente. Quando comecei o curso de Ed. Física não praticava uma academia. Então, já comecei a fazer estágio na 
escola e logo já ingressei na escola. Então, identifiquei-me com a escola por falta da minha experiência na academia. 
Depois, veio a academia. Fiz dois anos diretos de academia, não porque era obrigatório, fiz porque quis. Só que me 
identifique mais com escola devido à falta de experiência com academia de lidar com as aulas e os tipos de alunos que 
são o contexto. Hoje em dai, falo isso porque tenho convivência com três amigas que estão fazendo faculdade, onde duas 
são do contexto escolar e uma da academia. Por isso, que digo. 
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2.1.7) Você gosta de escola também? 
R: Sim! Gosto muito. Gosto da escola. Está minha amiga abriu uma academia e convidou-me para ser parceira, mas não 
me identifico não me vejo dando aulas em academia. Mas é onde também... Ela também vez vários cursos em BH e ainda 
não encontrei tempo para estar realizando estes cursos em BH. Ela até me passa o material, mas assim, não tive 
oportunidade de estar fazendo devida a distância. Devido ao dia que é o curso. Talvez se vier a fazer os cursos possa vir a 
identificar-me com a área. 
Minha intervenção: Praticamente é uma insegurança sua de assumir um compromisso que não tenho domínio. 
Professora: Resume a isto! Justamente. 
Minha intervenção: Mas se pararmos para pensar. Quando você começou a fazer o estágio e assumir as aulas, pois você 
disse que quando começou a fazer estágio, também começou a assumir cargos na escola. Você não tinha esta segurança 
que você tem hoje! Correto? 
Professora: Não! De forma nenhuma. 
Minha intervenção: Se você for para outra escola em qualquer lugar você já não chega com aquela questão. O que vou 
fazer? Isso já não tem mais na sua cabeça, Fazer alguma coisa, hoje você já sabe o que fazer! Lógico que o domínio dos 
alunos e o costume com os alunos e os hábitos vêm com o tempo. 
Professora: Dá primeira vez que assumi uma aula numa escola de periferia da zona rural. Assim, com meninos muito 
difíceis. Lembro muito bem, quando chamava os alunos para um lado, eles corriam para o outro. Uma turma grande que 
não sabia como dominar. Eu não tinha idéia como dominar uma turma. 
Minha intervenção: O que é uma turma grande Professora? 
Professora: 30 alunos é uma turma grande. 25 alunos... Hoje em dia até uma turma de 20 alunos como crianças de 
inclusão, hiperativas e com problemas no meio. Pode ser considerada turma grande. 
Minha intervenção: Eu presenciei alunos de 16 anos em turmas que a faixa etária é 11 anos. Porque não se pode reprovar 
o aluno. Acredito que atrapalhe tanto o aluno de 16 anos como o de 11 anos. 
Professora: Então nesse dia que lecionei da 1ª vez cheguei em casa... Me lembro como se fosse hoje... Fui tomar um 
banho... De baixo do chuveiro mesmo pensei comigo: “- Meu Deus! Será que é isso mesmo que quero para mim. Será que 
a escola é isso! A reaalidade da escola é isso! Mas como tinha que estar no dia seguinte na escola. Voltei e foi difícil! No 
terceiro dia já comecei... De tanto observar aqueles alunos... Como deveria de fazer.... Comecei a ter algumas idéias de 
tanto observar aqueles alunos. Comecei a ter idéias de fazer de um jeito, de fazer de outro. Mas levei vários meses para 
chegar num consenso comigo mesmo de como lidar com aquela turma. Apartir disto que comecei a gostar e hoje turma 
nenhuma me assusta. Nenhuma! 
Minha intervenção: Também nós vamos aprendendo o jeito como tratar os alunos. Aquele que é mais agressivo ou aquele 
que é um pouco mais enérgico... Estas questões pessoais referente aos seus comportamentos com os alunos vão ser 
tratadas na última entrevista. Deve ter episódios que você deparou-se com situações que lhe exigiram postura. 
Professora: Isso acontece sempre! Cotidianamente! 
Minha intervenção: E outros que você diz que está na hora de: “- Ai parou!” E outros momentos que você tem que para e 
dizer: “- Deixa pra lá!” Isto acredito que vêm... 
Professora: Esse deixa pra lá! Eu estou chegando nesta fase do “deixa pra lá”, pois antes gritava muito com os alunos. 
Então, tive que realizar um exame de videolaringoscopia. O médico disse que meu problema era excesso da voz. Então 
hoje trabalho da seguinte forma. Quando o aluno está fazendo bagunça ou barulho, eu cruzo os braços e olho para o aluno 
e espero fazer um pouco do silêncio. Porque uns fizerem um pouco de silêncio é menos gritos que você dá. Porque você 
tem que gritar com os restantes que estão a fazer barulho. Então você não tem que gritar com todos que estão fazendo 
barulho. Auto eduquei me! Hoje em dia, vejo o menino fazer certas coisas que sei que ele vai parar daqui a pouco. Então 
certas coisas nem chamo atenção, porque fico vendo até onde aqui vai. Se estiver dentro dos limites da bagunça que eles 
estiverem fazendo. Eu deixo! Eu deixo! 
Minha intervenção: Tem atitudes dos alunos que são naturais da idade. 
Professora: E para a gente agüentar todos os horários. Toda a rotina. As aulas matutinas, da tarde e da noite. Porque se 
formos chamar atenção pra tudo em todos os momentos não aquentamos o dia. 
2.2) E durante a licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas, cursos que a faculdade promoveu? ou outros 
cursos que você realizou? 
R: Eu participei daquele aulão na semana de estudos que a faculdade promoveu. 
2.2.1) Você lembra as áreas dos cursos que você realizou? 
R: Eu fiz na área da ginástica com o professor de judô, o Profº Zeuler 
Minha intervenção: Já é uma área da academia! 
Professora: Já é uma área da academia, mas é muito pouco. É muito pouco! 
Minha intervenção: Se você não lembrar pode dizer, pode ficar tranquila. Não tem problema. Às vezes na sua fala que vou 
buscar características do seu perfil. Sei que tevê nesta semana de estudo. Depois realizamos outra semana. E não tinha 
muitas vagas para todos os alunos em todos os cursos. 
Professora: E às vezes os cursos batiam no mesmo dia e horário de outros cursos. 
Minha intervenção: Era para complementar as práticas pedagógicas. Cumprir os créditos para as práticas pedagógicas. 
2.3) Como este curso contribui para sua formação? 
R: Foi mais por curiosidade. Gostei do curso. Até melhor que imaginava, pois achava que era mais simples. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado, o inicio da sua prática profissional a influenciou como professora? 
R: Não! Acho que não me influenciou muito não. Não sei, acho que fui muito infeliz no estágio. Porque o estágio que 
realizei foi de observação. Então, foi observação de ficar vendo os meninos apenas jogar bola. Peguei um professor que 
não contribuiu muito. Então isso não me ajudou. E por mais que você faça um estágio e observa, na prática é diferente. 
Você estar ali sozinho para dominar uma turma é muito diferente. E sendo que o professor que observamos no estágio, 
ele já tem aquela experiência. Então os alunos só de olhar ele sabem o que eles quer dizer, o que eles esta falando. Então 
não passa muito para a gente. E o professor não coloca as palavras certas... 
2.4.1) Tem algum momento do estágio, alguma observação que você realizou e que lhe marcou neste percurso. Um 
exemplo real. Pode ser em relação da postura do professor com os alunos ou vice-versa? 
R: Não! Não me marcou! Porque normalmente sempre quando fazia o estágio, sempre ficava ali sentada conversando 
com o professor. 
Minha intervenção: O que lhe marcou mesmo foi quando você assumiu pela primeira vez uma turma. Aqueles meninos 
todos correndo. 
Professora: Justamente! E o que a gente via era aqueles meninos todos correndo. Então aquilo não me marcou. Aquilo 
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para mim era uma rotina da escola, coisa normal da escola. E nem me assustou, porque nunca imaginei que quando 
assumisse uma turma seria daquela forma. 
Minha intervenção: E foi! 
Professora: Foi! Foi meninos correndo, eu tentando fazer uma aula diferente. Igual na faculdade. 
Minha intervenção: E qual era o conteúdo que você levou para aula. Você levou a aula planejada no papel ou estava na 
sua cabeça à aula. 
Professora: Não! Eu não levei uma aula planejada. Lembro que ia dar uma brincadeira, era um pique. Mas assim, não 
sabia como fazer um plano de aula como a escola queria. Porque cada escola pede um plano de aula de uma forma. E 
mesmo que tivesse levado uma aula bem elaborada no papel, com cronograma e com tempo. Eu tenho certeza que não 
conseguiria ter executado. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos ou dificuldades ao longo do seu percursos profissional.  
R: Muitos! Foram muitos! 
Minha intervenção: Você vai dar aula agora? Se depois você quiser continuar, nós continuamos. 
Minha intervenção: São exemplos. Se tiver exemplos desde o percurso da Licenciatura até hoje. Quais foram estes 
obstáculos e dificuldades? 
Professora: Foram muitos e muitos mesmo! Já começa assim, à distância de uma cidade para outra, Barbacena a 
Lafaiete. Então, já íamos cansada e um percurso longo. 
Minha intervenção: Você saia de Barbacena que horas?  
Professora: Saía daqui 18:00 ou 18:10 mais ou menos. 
Minha intervenção: Chegava à casa que horas? 
Professora: 00:20 ou 00:30 por ai. Chegava lá na faculdade, percurso longo, estrada perigosa, às vezes encontrava 
acidente na estrada tínhamos que voltar para trás. Isso quando não encontrávamos obras na estrada e tínhamos que ficar 
parados um tempão. E quando chegávamos à faculdade as disciplinas eram muitas leituras, disciplinas faladas e a cabeça 
já não ajudava depois de um dia trabalhado, já muito cansada. Então algumas matérias práticas... Às vezes você tinha 
vontade de fazer a prática daquela disciplina, por exemplo, os atletismos, mas você não tinha disposição. Às vezes 
também tinha dia que íamos, mas não identificávamos com a disciplina. Mas tínhamos que estar na escola ao mesmo 
tempo. Às vezes faltava professor tínhamos que ficar aguardando a condução para voltar e o tempo às vezes muito frio. 
Minha intervenção: Você foi qual turma da Unipac? 
Professora: Fui a 3ª turma do curso. 
Minha intervenção: Estava bem àquela mudança do curso ainda, de professor, de coordenador e da grade. Questões 
legais mesmo. Tinham duas resoluções regendo o curso. Causa desgaste! 
Professor: É isso, mudança de professor, coordenador e grade do curso mesmo, de Bacharelado com Licenciatura. E 
outra assim, neste período já estava trabalhando o dia todo, ainda da escola mesmo tinha que ir para o ponto pegar 
condução para faculdade. Saia para faculdade cansada, suja e com fome. Ainda tinha uma longa estrada, mais o horário 
de aula lá, o horário para chegar a casa ainda. A condução me deixava num bairro, o meu marido tinha que levantar para 
me buscar em outro bairro. Porque a condução não me deixava no meu bairro mesmo. Foram vários obstáculos. Então 
por fim, em questão de dificuldades... Tinha dias com provas, trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para dar uma lida. 
Minha intervenção: Eu deixava você colar durante a prova. Eu deixava! Até saia da sala. Eu sabia das suas dificuldades. 
Professora: Eram muitas! Aluno às vezes é muito mal interpretado. Porque cola nas provas. Pode até ter alguns na 
malandragem mesmo. Mas assim, nos segundinhos que tinha... Eu lecionava com a apostila do meu lado e quando 
sobravam alguns minutos dava uma olhada. Mas a cabeça também, ou você olhava os meninos, ou você olhava o papel e 
gravava. 
3.1.1) E depois que formou, melhorou ou teve outros obstáculos? 
R: No final da faculdade o desgaste era muito maior. Assim, por fim meu último ano de faculdade não aquentava mais 
fazer esta viagem, não aquentava mais ir para faculdade. Então, foi um desgaste psicológico muito maior ainda. Mesmo 
durante a faculdade. Um início de carreira muito mais difícil. Além de ter que concorrer a varias vagas.  
Minha intervenção: Você agora é efetivada pela lei 100? 
Professora: Sim! Sou efetivada pela lei 100. 
Minha intervenção: Ou você tem concurso? 
Professora: Não! Não tenho concurso. 
Minha intervenção: Na época você era contratada. Então, você não tinha estabilidade. E ainda, você não tem! Está mais 
segura, mas não tem. 
Professora: É! Ainda não tenho, mas sou da seguinte opinião. Foi bom enquanto durou. Se esta lei terminar amanhã para 
mim foi bom. Ganhei tempo e ganhei estabilidade. Agora não fico mais desempregada não. Porque já corri atrás, não fico 
desempregada não. 
Minha intervenção: Este período de efetivada deu-lhe tempo no estado. 
Professora: Deu-me tempo. Então, se precisar ir para outra cidade trabalhar, eu vou. Então, indiferente de perder esta 
efetivação. Não vou ficar desempregada não. Batalhar para um concurso ai, e se Deus quiser vai dar certo. 
Minha intervenção: Quando você formou, digo depois da sua Licenciatura ainda tinha carência de professores de Ed. 
Física na região ou não. 
Professora: Quando ingressei na escola em 2004 não era muito fácil assim não. Mas era mais fácil que hoje. 
Minha intervenção: Seu estágio iniciou em 2005. 
Professora: Em 2005. Tanto é que comecei praticamente com pouco tempo de faculdade. 
Minha intervenção: Você conseguia aulas soltas, 10, 15 dias em cada escola, como substituição. 
Professora: Sim! A primeira vez que peguei aula foi de uma semana. Uma semana de substituição. Depois desta primeira 
vez, já lecionei uma aula numa outra cidade bem longe. Eu viajava para dar uma aula e voltava. 
Minha intervenção: Apenas uma aula. Aonde? 
Professora: Duas cidades complicadas que trabalhei foi em Curral Novo, que tinha que pegar ônibus até a cidade de 
Antônio Carlos e lá tinha uma Kombi para condução. 
Minha intervenção: E porque pegar apenas uma aula, o dinheiro não pagava nem a condução. 
Professora: Porque era uma aula por dia, eu pegava duas. Era uma turma com duas aulas. Então tinha que ir dois dias 
para lecionar uma aula. Na verdade pagava para trabalhar. Estas duas aulas me davam 15 dias no mês de contagem. 
Minha intervenção: Então sua preocupação era ganhar tempo no estado para amanhã conseguir estabilidade. 
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Professora: Isso mesmo. Depois peguei duas aulas na cidade de Ibertioga. Dois dias da semana levantava 5 horas da 
manhã, pegava o ônibus era 5:30, isso para dar uma aula. Chegava às 10 horas da manhã em casa isso por causa de 
uma aula. 
Minha intervenção: Chegava da faculdade 00:30 para dormir 1:00 da manhã. 
Professora: Dormia pouquíssimo, porque às 5:00 da manhã tinha que estar de pé. Nunca me arrependi disto. Tem que 
correr atrás mesmo. Pessoa que nunca começou ficar esperando aula boa dentro de cidade, pois não consegue. 
Minha intervenção: Existe diferença entre aquelas turmas de substituição e aquela turma que você literalmente assume. 
Que é sua primeira turma. Tem ou não? 
Professora: Tem muita diferença. Porque você tem que fazer mais ou menos a rotina do professor que a turma já se 
adaptou. Porque você já sabe que amanhã, ou qualquer outro dia você já tem que estar saindo. Você fez aquele esforço 
para mudar a turma, e os alunos não gostar de você. Apenas por você querer fazer um bom trabalho. Então a gente deixa 
muito para o lado porque a turma não é nossa. 
Minha intervenção: Vai mais pelo dinheiro e pelo tempo de serviço quando está começando exercer a profissão. 
Professora: Justamente! 
Minha intervenção: Quando a turma é sua, você fala: “- Essa turma vai ser minha”. E você já começou trabalhar no 
estágio. Você assumiu pela primeira vez uma turma no início do seu estágio. 
Professora: Na verdade quando a turma é nossa queremos fazer o melhor e pelo fato de estarmos sendo avaliados. E 
hoje, a aula de Ed. Física é muito difícil de trabalhar, devido à geração de hoje. A falta de estrutura para trabalhar. Então, 
temos que ter muito jogo de cintura. Então, a gente tenta fazer algumas coisas diferentes, mas é muito difícil quando o 
professor tenta fazer este algo diferente. Hoje em dia a Ed. Física está muito voltada para o esporte, muito para a bola. 
Minha intervenção: Qual o esporte que você tem mais intimidade? 
Professora: O voleibol. Eu até tento jogar um futsal com os meninos, mas não tenho habilidade nenhuma. Nenhuma! 
Minha intervenção: Você tem um menino? 
Professora: Tenho um menino. E ele gosta muito, entende mais de futebol do que Eu. Com certeza! 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações profissionais? 
R: Não! No momento profissional não. Só mesmo dois cargos no estado, porque estou trabalhando todos os dias. Então 
não tem como colocar outra ocupação. 
Minha intervenção: Sua semana é toda preenchida! 
Professora: É toda preenchida, de segunda a sexta-feira. Isso quando não temos reunião de modulo 2 à noite ou no 
sábado. 
Minha intervenção: O que é o modulo 2? 
Professora: É a complementação de uma carga horária, que dizem que a gente recebe. Então esta carga horária tem que 
ser cumprida. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado seu percurso profissional qual escolheria? Pode ser 
uma característica sua? Um momento que você vivenciou? 
R: É igual falei. Eu entrei... Eu quis... Eu comecei a fazer a Licenciatura em Ed. Física para ter um curso superior. Mas 
identifiquei-me com o curso. Eu passei a gostar de Ed. Física. 
Minha intervenção: Você queria ter um curso superior. 
Professora: Eu queria ter um curso superior. Minha idéia era só essa! 
3.3.1) Qual a sua idéia sobre Ed. Física? Depois mudou? 
R: A idéia era essa. Eu acho! Não digo só por mim! Eu acho que as pessoas entram para curso de Ed. Física, por achar 
legal, acha bonito ser professor de Ed. Física. A gente escuta muito isso de aluno dizer que vai ser professor de Ed. 
Física. Mas na verdade a gente acha que é uma coisa. Mas quando começa a faculdade, você vê que o curso... Ai 
começa a informática... A anatomia. Você pensa assim, meu Deus... Anatomia nunca imaginamos que isso tinha no curso. 
Minha intervenção: É um curso muito amplo para envolver o corpo. 
Professora: É muito amplo para envolver o corpo. E o professor de Ed. Física é visto com um rola bola. E ninguém 
imagina o que estudamos na faculdade para ser professor de Ed. Física. 
Minha intervenção: Agora está mudando! Está mudando muito. Tem muito bons professores que saíram daquela 
faculdade. Muito bons professores. Não estou dizendo de aulas mirabolantes. Digo, dentro das limitadas condições do 
professor, ele realiza uma boa aula. Porque tem professores que não tem estrutura e ele faz um bom trabalho. Estava 
ontem em Rio Espera, presenciei professores dando aula na rua, passando carro, charrete e pessoas. Por mais que ele 
quisesse não tinha como ele dar aula. Não tinha como ficar com os professores para analisar a aula. Não tinha como! Não 
tinha estrutura, tendo que fazer milagre. E pelo salário! 
Professora: Tem que gostar muito. Assim, como tenho uma estudante que foi morar em Cons. Lafaiete e que se 
decepcionou muito com a área. Tanto com as dificuldades de trabalhar com alunos, em escola e pelo salário. 
Minha intervenção: Hoje o fator principal da desistência pela docência é o salário. É a questão salarial. 
3.3.2) Uma característica sua que favoreceu você chegar até aqui? 
R: Eu sou uma pessoa muito... Que aceita muito fácil às coisas. Aceito fácil às coisas! Estive conversando com outra 
professora, que às vezes “educação” é confundida com a pessoa ser “boba”. Então muitas vezes a gente tem vontade 
falar, tem vontade de gritar, de se opor e de ser contra. Mas minha cultura e educação não me deixam. Eu discordo! Eu 
discordo dentro de mim, mas não sei falar. Discordar! Entendeu! Acho que é até uma virtude, porque às vezes a gente 
perde de um lado, mas ganha muito do outro. Entendeu! Porque tudo que me pedem, Eu procuro fazer, não sei falar um 
não. Digamos assim, que mesmo contra a minha vontade, eu faço, não sei dizer não. Eu sou muito prestativa! Ainda mais, 
se for uma pessoa legal, eu faço com muito amor, mais ainda. É isso. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Referente a sua formação continuada após a Licenciatura você realizou algum curso, alguma pós-graduação? 
R: A pós-graduação. Eu realizei minha pré-inscrição agora na pós gratuita no Instituto Paulo Freire. Só que estou como 
excedente. Na verdade não tem uma pós-graduação voltada diretamente para Ed. Física. Realizei minha inscrição em 
Gestão... Como chamava a disciplina... 
Minha intervenção: Esta relacionada à educação? O que é o Instituto Paulo Freire? 
Professora: O Instituto Paulo Freire é um projeto do governo federal para as pessoas que querem fazer licenciatura ou 
pós-graduação. Tem uma grande propaganda. 
Minha Intervenção: É à distância o curso? 
Professora: É à distância. 
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Minha intervenção: O curso é gestão e planejamento. 
Professora: É “Gestão Empreendedora”, porém dizem que está voltada muito para projetos. Então, já que não tinha 
nenhuma pós-graduação voltada diretamente para Ed. Física. E para eu ter uma pós-graduação, para depois ter uma 
voltada para minha área. Porque o que me impede mesmo é à distância e o valor. É o valor mesmo! 
Minha intervenção: Mas aqui em Barbacena não tem pós-graduações na área? 
Professora: Tem! Tem sim! Até na Unipac mesmo. Estava pensando em fazer em psicomotricidade, mas não encontrei foi 
o tempo para estar fazendo o curso. Porque tem que ser presencial.  
Minha intervenção: Os dias das aulas são durante a semana ou fim de semana. 
Professora: Não sei te falar, sei que tem aulas no fim de semana também. 
Minha intervenção: Cursos de atualização, cursos pela secretária de educação você realizou algum? 
Professora: Aqui não tem não. Não tem! Inclusive um que teve de capoeira sobre o Macule Le, tentei fazer inscrição, mas 
já não tinha mais vagas. Falaram que teria outro curso e até hoje nada. 
Minha intervenção: Palestras você chegou a participar? 
Professora: Olha! Sinceramente não vejo falar nada de palestra na minha área. Inclusive estou querendo fazer um 
congresso. Tentando fazer um congresso aqui. Mas assim, em Barbacena não tem. Só em BH, mas ficar 3 dias em BH é 
muito difícil, não é barato. E normalmente não é barato esses congressos. E hoje até para ingressar numa escola da 
prefeitura os congressos são importantes. 
Minha intervenção: Tem aumento do salário se você realizar pós-graduação? 
Professora: É ai que está! Dizem que aumenta sim! Aumenta um pouquinho, uma porcentagem sim. Muitos professores 
dizem que não é muita a diferença. Por isso não estou com pressa para realizar minha pós-graduação neste sentido de 
aumento do salário. Porque é igual falei, aumentam por um lado e tiram pelo o outro. 
1.2) Está certo que não realizou nenhum curso e agora inscreveu-se na pós-graduação do Instituto Paulo Freire. Mas que 
fatores consideram importantes para sua vontade de atualização? 
R: Imprescindível é nossa disponibilidade de tempo. Porque o tempo é o ponto que bate na minha questão. Também 
concordo que “tempo é a gente que faz”. Porém assim, acho meio complicado pelo fato de ser casada e ter um bom 
casamento. Digamos assim, não tem nada a reclamar. Então, tenho que fazer por onde. Então, este tempo que já fico fora 
de casa pesa muito. E os momentos para ficar em casa são muito importantes. E ficar fora de casa para fazer um curso é 
muito complicado. 
Minha intervenção: Seus filhos têm quantos anos? 
Professora: Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos agora em julho e um bebê de 10 meses. Então, agora não estou 
procurando cursos para fazer e ainda mais fora daqui. Agora como é o ultimo filho mesmo, depois quando eles crescerem, 
terei tempo suficiente para realizar estes cursos. 
1.3) Então quais são seus projetos para 2010 de formação continua? 
R: Para formação continua vamos esperar este do Instituto Paulo Freire. Na verdade participei de um... Não é de um 
curso, mas sim de um projeto que teve o ano passado de direitos humanos. Este ano pretendo participar novamente, as 
inscrições são até agora no final de junho. É legal, pois engrandece a gente, porque não é fácil inscrever um projeto para 
concorrer a um prêmio. E querendo ou não estamos adquirindo experiência. E uma experiência boa. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: A secretária de educação tinha que estar lançando estes cursos. Esta iniciativa tinha que começar deles. Então, trazer 
pessoas para realizar seminários, palestras ou cursos. Enviar formulários para escolas avisando os professores. Eu não 
vejo falar, se tem não vejo falar. A gente não vê nenhuma iniciativa. 
Minha intervenção: Não existe uma ação direta entre a Secretária de Educação e instituição de ensino. Tinha que 
aumentar o salário do professores para depois dar cursos. É complicado, pois tudo envolve custos. 
Professora: Tudo envolve gastos. Até para eles estarem arrumando uma pessoa para dar os cursos. 
1.5) Se você tivesse disponibilidade. Você disse que têm Psicomotricidade na pós-graduação da Unipac. Mas se existisse 
oferta na região, qual área da Ed. Física você gostaria de freqüentar para realizar um curso de formação? 
R: Já estive pensando em fazer um curso em ginástica de academia. Mas igual falei, não seria muito voltado para mim, 
não acrescentaria tanto na minha profissão no momento. Então, seria na área escolar, o mais certo seria 
Psicomotricidade. Talvez depois outro para suporte, mas primeiro mesmo seria Psicomotricidade. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
Minha intervenção: Nesta escola você trabalha a quanto tempo? É a escola onde estaremos realizando a coleta de dados. 
Professora: Nesta escola têm uns dois anos e meio, porém assim, entre contratos e renovações. Pega contrato, depois 
termina e fico um tempo fora. Pego contrato novamente e volto. 
Minha intervenção: Mas agora você esta efetivada nesta escola. 
Professora: Estou efetivada com sete aulas nesta escola, porém, no momento consegui completar o cargo com 18 aulas. 
Minha intervenção: Talvez tenha outra escola que você sinta-se mais à-vontade, por estar trabalhando mais tempo. 
Porque tem outra escola que você trabalha, que é um instituto. 
Professora: Tem, na verdade é uma ONG que sede o espaço para funcionar uma escola do estado. É uma ONG de um 
italiano. É assim, se fosse para entrevistar todos os professores você perceberia que... É uma escola muito bonita e 
ampla. Mas cheia de limites, a comunidade da ONG não possibilita muita abertura para estar desenvolvendo um trabalho 
melhor, ampliar o que existe, realizar um projeto ou fazer alguma coisa diferente. São impostas muitas regras dentro da 
ONG. Mas eles não permitem, dizem que não pode e que não tem autorização. Um exemplo, mínimo, um professor tinha 
um projeto para plantar mudas de pingo de ouro em determinado espaço. Porque o espaço verde é muito amplo, muito 
espaço para plantar o que quiser e onde você quiser. Eles disseram que não poderia. Então, você vai com um projeto para 
escola e a sociedade não deixa você desenvolver. 
1.1) Existe algo que você gostaria de ter feito nesta escola e que você não fez? 
R: Um exemplo, mínimo na minha área que era levar os alunos para um torneiro fora da escola. A sociedade não permitiu 
pelo fato de terem muito alunos internos. São as dificuldades que eles colocam seja porque eles não deixam, obstáculos 
que colocam como questão de condução, uniforme ou materiais. Seria o mínimo que poderia estar fazendo por aqueles 
meninos. Porque é o sonho dos meninos é jogar um torneio fora da escola. E nem isto conseguimos fazer. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? O momento que foi de maior tensão 
na sua vida, que somou todos os fatores. Que você chegou a dizer, agora está difícil. 
R: Como até já disse, o período mais difícil para mim foi o final da faculdade. Eu estava com um nível de desgaste muito 
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grande, pensava até em desistir, Foi no último ano mesmo. 
Minha intervenção: No último ano. Nós realizamos as entrevistas no primeiro semestre de 2006. Você formou no fim de 
2006 ou não. Você começou em 2003, janeiro de 2003. 
Professora: Porque era o último semestre. Praticamente a gente quase não tinha aulas. Então, por semana tinha que estar 
na faculdade pelo menos uma vez forçadamente. Estava quase entrando em depressão de estrada, de não querer ir mais 
a faculdade. Pegar aquele trajeto dava-me vontade de chorar, não queria ir mais. Quando entrava na VAN tinha vontade 
de chorar, com muita ansiedade de estar voltando para casa. Então, acho que foi o período mais crítico para mim. Juntava 
este desgaste, ainda tinha os problemas com o marido. Eu ficava pensando, preocupada com algumas coisas. 
Minha intervenção: Isto é normal das mulheres. Você passava um bom tempo longe da família. 
Professora: Eu começava a dar aulas às 7:00 horas da manhã e chegava em casa 00:30. 
Minha intervenção: E isto não é apenas uma semana. 
Professora: Eu não almoçava em casa, pois almoçava na escola. Foi este o desgaste. Para mim foi o período mais crítico 
foi este. 
Minha intervenção: Este foi um fator para hoje você optar a dedicar mais a sua família. 
Professora: Creio que sim! Por todas as dificuldade e inseguranças em relação ao esposo. Mesmo assim, ele deu-me 
muito apoio. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acredita que os outros professores te vêem? 
R: Olha! Eu penso assim, que a Ed. Física é sempre muito mal vista pelos professores também. Pela escola e pelos 
professores. Entendeu! Pelo fato da nossa aula ser muito exposta. Porque às vezes o professor de dentro de sala, fala 
para o aluno assim: “- Vocês vão fazer o resumo deste livro aqui ou o exercício de tal página. Ele senta ali e vai fazer 
outras coisas.” Ninguém vê isso! O professor de Ed. Física pode ficar sentado. Mas assim, ou ele ficou boa parte do 
tempo em pé instruindo ou é uma turma que realmente permite ele ficar sentado naquele momento. Mas sempre 
acontece, naquele segundo que você esta sentado, aquele professor lhe ver sentada naquele minuto. Você já está taxado 
de rola bola, aquele que não faz nada mesmo. Então, a crítica sobre o professor de Ed. Física é muito grande. Mas a 
gente também é muito é presa. É o que falo, a gente é taxado assim... De certa forma, a gente deixa ser taxado assim, 
porque o professor de Ed. Física não tem muito o que fazer com o aluno. Ele não tem! Dependendo da série que o 
professor leciona, o muito que ele pode fazer é entregar a bola mesmo e aceitar que seja assim. O professor se sente 
muito inútil às vezes. Mas ele não pode fazer muito mais que isso não. 
Minha intervenção: Qual a turma você gosta de lecionar? 
Professora: É! Eu prefiro um 7º e 8º Ano. Entendeu! Eu gosto muito de 1º ao 5º Ano. Gosto muito e trabalho bem com 
eles, dou muitas atividades de recreação, mas é muito desgaste. Não é só gostar, o desgaste é muito grande. 
2.1.1) Esta apreciação da imagem do professor de Ed. Física influência a sua prática? 
R: Influencia. Influencia, porque o professor de vez enquando fazer alguma coisa diferente para mostrar que ele não é só 
aquilo. Para mostrar para quem quer que seja que ele não é só aquilo, seja para quem esteja vendo ou observar alguma 
coisa, que ele não é só aquilo que eles estão pensando, que ele não é um rola bola. 
2.2) Quais os dois últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Devido à gente estar montando uma gincana na escola. Nesses dias estarei fazendo bastante contato com ele. Apesar 
de ser um diretor que esta assumindo agora, que não tinha contato com ele. Porque é um professor de Ed. Física que 
assumiu. Mas assim, estou tendo mais contato com ele como diretor do que como colega de profissão. Então o último 
contato foi praticamente na minha última aula. 
2.2.1) Você não acha, que por ele ser professor de Ed. Física pode contribuir para a imagem das aulas de Ed. Física? 
R: Contribuir não! Digo que não! Contribuir acho que ele não vai contribuir muito não, mas me entender e compreender 
minhas aulas acho que sim. 
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Anexo 10.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 10.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 27 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: As minhas preocupações são que os alunos são de zona rural, eles têm muita vergonha e muita dificuldade de estar 
participando da aula. Então Eu tenho que o tempo todo estar envolvendo, estar chamando eles e estar envolvendo eles 
nas atividades. Acaba que 90% da turma acabam participando, 99% ou 95% da turma. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Com esta aula eu pretendo interagi-los com a atividade e que eles consigam chegar ao resultado daquilo que elaborei 
para essa aula. Uma atividade que conduzam eles a executar o handebol mais ou menos corretamente. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Avalio sempre! Primeira coisa é a participação. Porque não tem nada pior que o professor dar aula e os alunos não 
quererem participar. Depois o entrosamento deles com a atividade. O tempo de duração que eles vão querer ficar naquela 
atividade. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Eu os caracterizo assim! É uma turma muito boa de lidar, apesar de ser 7ª série e ter alguns alunos mais velhos. 
Mesmo assim, eles ficam olhando a gente com vergonha de participar. A gente percebe que estão querendo participar. E 
eu estou me apegando a eles. Na verdade sempre levo 3 ou 4 atividades. Praticamente aplico todas, porém, eu começo 
com uma e se perceber que os alunos estão desanimando dela eu passo para outra, mas eu consigo durante a aula estar 
sempre dando uma atividade. Isso eles já ficam surpresos, porque metade da turma começa fazendo aí o resto da turma 
entra na brincadeira. Isso sempre, se não participar de uma a outra chama atenção e eles acabaram entrando. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Aos materiais eu não posso contar com a escola. Geralmente eu que levo. Porque a escola não tem nenhuma bola de 
vôlei, nem uma bola de futsal. E tem um aluno que leva uma bola de futsal e eu levo a de vôlei, levo bolas de meia e levo 
os arcos. Nem a quadra é pintada e é cheia de buracos. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Podem sim! A estratégia que assim no caso... A gente teve um problema lá da outra professora não querer ir para 
quadra... Aí eu sempre coloco para eles que como eles querem tanto ir para quadra, eu cobro muito a participação deles. 
E com isso, talvez esteja forçando além das possibilidades deles. Porque em parte me lembro bem na época que eu fazia 
Educação Física, pois eu tinha muita vergonha. E isso acontece com muitos lá, pois eles têm vergonha de participar. 
Então às vezes é uma cobrança que eles, estão lá mas não querendo participar, seja por vergonha ou por dificuldade sim. 
Porque costuma eles tentarem fazer e falam que é brincadeira de criança. Aí eles entram na atividade e vêem que não 
estão conseguindo fazer. Aí Eu falo com ele: “Vocês não falaram que era de criança! Mas vocês não estão conseguindo 
fazer, o que seria muito fácil na vista de vocês... Vocês não estão conseguindo fazer!” 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Lançar, quicar e o entrosamento entre eles. Porque muitas vezes tem que ser trabalhado em grupo. A participação!  
Para a gente chegar ao objetivo final que é o jogo em si, que é o handebol. Isso porque eles já estão um pouco 
acostumado com a regra, mas não vivenciaram o jogo em si. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: É a falta de material. Às vezes você tem uma aula bem elaborada, mas você não tem o material para executar. E no 
handebol em si faz muita falta à bola. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Alternativa é fazer a aula com uso de outros materiais alternativos. Tentando vivenciar como se fosse à bola de 
verdadeira do handebol. Usando até mesmo o bolão para fazer o passe picado ou a bola de bexiga para fazer o passe. 
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ANEXO 10.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 04 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: É montar a aula com conteúdo. Tentando atingir o objetivo de cumprir com aquele conteúdo e ao mesmo tempo 
sabendo que é muito difícil concluir o conteúdo do dia. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: A aula que preparei é de psicomotricidade. O objetivo são eles trabalharem a psicomotricidade, trabalhando a 
lateralidade. E no final de varias vezes de repetição eles cumprirem o que eu quero. É o meu objetivo! 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Toda aula eu avalio. Eu estou seguindo uma tabela que até a escola mesmo me pediu para eu estar avaliando sempre. 
Então eu estou utilizando uma tabela de um livro de motricidade, lá tem uma lista de todos os movimentos e com o nome 
de todos os alunos. Então eu vou cobrando X, se foi bom ou regular. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Está turma é de 1ª série, onde as professoras estão alfabetizando. Só considero uma turma grande, mesmo com 28 
alunos apenas, mas são crianças muito difíceis. Difíceis de você expressar para elas e difícil delas te escutar. Que o mais 
difícil é isso! Que o tempo todo tem que estar pedindo para poder falar e ao mesmo tempo eles não deixam. E ao mesmo 
tempo em que você tenta chegar eles mais perto de você eles correm para o lado oposto. É difícil o domínio, poder 
chamá-los, mas eles não obedecem, talvez seja criação. Eu sempre penso assim. Por ser crianças carentes conseguem 
realizar algumas expressões corporais que eu nem acredito. Crianças de 7 e 8 anos fazendo saltos mortais, mas por outro 
lado eles não conseguem equilíbrio em cima de um pé, quando a gente pede ou fala para ir para o lado direito eles não 
entendem. Eles são movidos pela vida no que apreendem no dia a dia deles. Mas quando é um ato que a gente manda 
fazer eles tem dificuldade de interpretar e fazer o que foi pedido pelo professor. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Essa aula que eu elaborei foi somente aula com arcos. Toda baseada em arcos. Eu não coloquei outro material, porque 
apesar de ser uma aula de 50 minutos eu tenho apenas 30 minutos para estar executando. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Pode sim! Porque a gente como professores acha que tem que ser desse jeito. Eu tentar ir nós meninos, falar, mandar 
e eles executarem. Na verdade não é esse o meio e eu ainda não descobri. Eu acho muito difícil você dominar uma turma, 
ainda mais nesse nível de crianças. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Equilíbrio, lateralidade, desenvoltura e agilidade. Porque minha aula é praticamente baseada em saltos, corrida e 
rapidez. Então foi por aí mesmo! 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Nesse caso de uma aula assim, onde ao mesmo tempo em que algumas crianças estão ali prestando atenção, 
executando e as outras doidas para entrar. Mas achando que aquilo é brincadeira, estão loucos para fazer a atividade. No 
mesmo tempo tem outros lá trás correndo para outro lado em outras direções. Então é difícil assim, você conseguir manter 
a atenção ali na atividade que você esta propondo, tendo que avaliar e ao mesmo tempo tendo que tomar conta de outras 
crianças que estão lá para trás correndo e tendo que chamar para juntar o grupo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Aí que tá! É uma grande pergunta que eu mesmo faço para mim. Porque cada aula que dou para essas turmas, para 
eles, sempre repenso. Eu sempre repenso elas de uma forma assim: "O que posso fazer?!" Qual o meio que eu poderia 
estar trabalhando com eles melhor?!” Em toda aula eu compreendo eles melhor. Em toda aula eu mudo e nunca sou a 
mesma no jeito de tratar. Às vezes tento ser mais carinhosa com eles para ver qual o melhor método. Na verdade vejo que 
cada um é de um jeito. Não é assim, ser rígida com toda turma. Cada aluno é um aluno. 
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ANEXO 10.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 02 de Maio de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A minha preocupação é conseguir a participação de todos. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Meu objetivo é que eles saiam conseguindo fazer o passe no voleibol, de forma correta. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Sim! Participação, comportamento e ver se eles vão melhorar com a atividade, o saque. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bons de comportamento, eles tem vontade de participar, porém tem vergonha. Então são alunos que tem 
que ser tratados com muito jeitinho e de um jeito que eu consigo trazer eles para participar. Eu planejo a aula com o intuito 
de ensinar eles mesmos. Por que são meninos de 7º série e muitos não têm força para dar o saque e nem sabe o 
movimento de braço de forma correta. Então foi esse o meu interesse, estar acompanhando isso e mostrando esse 
objetivo da aula. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Preocupação com os materiais!.... No caso tenho que levar a bola, por que a escola não fornece a bola. É um pouco 
incomodo de levar, por que eu uso ônibus, então eu levo a bola, mas a rede tem lá. Então, a gente amarra a rede  no 
mastro de madeira que tem lá (reciclado lá na hora) alternativo. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Creio que não! Porque a minha preocupação maior e a participação. Mas eu estou conseguindo, bem devaga estou 
conseguindo que todos participem. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Saque por baixo, saque por cima. Porque é a iniciação do voleibol mesmo. Porque já falei que são meninos com idade 
já elevada, mas não tiveram o voleibol até então. Não sabem quase nada de regras, nada de posicionamento em quadra, 
pois não sabem nada. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Críticos é a estrutura da quadra. Porque está cheio de buraco, não tem as linhas laterais e linhas de fundo. Não têm! 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Minha alternativa é .... Eu costumo riscar com um pedaço de tijolo. E a medida que vai apagando a gente vai olhando 
no olho, falando e visualizando no pensamento. 
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Anexo 10.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 10.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 28 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: As minhas preocupações são.... Como é uma turma de 6º ano, uma turma de grupinho de meninas e até a sala é meio 
dividida em dois grupos. E elas são muito encrenqueiras, fofocam muito entre elas e choram muito dependendo da 
situação. E têm algumas alunas que são maiores, até mesmo no tamanho quanto na idade, pois elas são fora de faixa e 
foram incluídas nesta turma há pouco tempo. Elas discordam um pouco das atividades que nós oferecemos. Então o 
problema maior é este! Colocar a atividade para os alunos fazerem e estas alunas irem contra e tentar envolver o resto da 
turma. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Está aula vai ser dividida em dois grupos também. Porque os meninos estarão jogando o Futsal hoje. E as meninas por 
serem uma turma encrenqueira, minha intenção é dar uma atividade para ocupar o tempo delas para ter menos problema 
durante a aula. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é feito em todas as aulas. Comportamento, participação e aceitação da atividade. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É o que disse antes. É uma turma grande e alunos totalmente imaturos. Os meninos têm alguns alunos são bem 
rebeldes, têm sempre um liderzinho entre eles. Como também tem os meninos que são muito subalternos em relação aos 
outros. Você vai reparar que tem alguns que nem jogam, seja por medo de não conseguir entrosamento durante a aula, 
vergonha ou intimidação mesmo. E as meninas são muito encrenqueiras e até uma com as outras mesmo. Sim! São três 
alunas. Inclusive duas são irmãs e são as maiores. Elas foram inclusas nesta turma porque já passaram da faixa etária 
mesmo e não tem idade para ir para o EJA. E têm outras meninas que gostam mesmo de tumultuar a aula. 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais netas aula praticamente nenhum. Porque vou utilizar as bolas de voleibol e futsal mesmo. Porque o resto 
é o corpo físico. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Pode! Porque eles não estão muito acostumados, por ter pouco tempo que estou com esta turma. Eles tinham outro 
Profº que não dava uma atividade física ou uma recreação na aula. Então a rejeição é maior! É difícil fazer com que eles 
aceitem aquela atividade ou fiquem no local indicado. E está que é a maior dificuldade mesmo! 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Ginástica, o aquecimento com a ginástica, depois uma recreação com futsal e vôlei. Porque já tinha pré combinado 
com elas mesmo. Com a turma mesmo já tinha dito que seria assim, pois a turma mesmo já tinha dito que prefere que 
aconteça alguma coisa na Ed. Física. Eles pedem que aconteça e que tenha aula, mas na hora de praticar é muito 
diferente. É uma reclamação, pedir para ir ao banheiro, para beber água e que quer parar. Mas mesmo assim eu aplico 
para evitar conversa depois. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A rejeição de alguns alunos não querer fazer os exercícios físicos. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Impor! Impor! E fazer vista grossa para alguns detalhes da aula. Para aquela paradinha. Tentar animar. Mas tem que 
fazer vista grossa para muita coisa. Agir com quem quer fazer e deixar quem não quer fazer um pouco de lado, tentando 
que eles façam. 
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Anexo 10.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 28 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Nós estavamos na sala de aula realizando a entrevista, em seguida a Professora foi buscar os materiais na sala dos 
professores, enquanto os alunos aguardam na quadra esperando a mesma. 
Vamos nestes primeiro momento estar realizando algumas considerações referente aos comportamentos da Professora, 
como costuma proceder quando ao relacionamento com os alunos, organização da aula, tendo como referencia a 
entrevista pré-aula, onde buscamos constatar seus processos de pensamento. 
A partir da segunda e terceira aula observada que podemos constatar algumas variáves de comparação, que pemitirá 
fazermos algumas considerações referente ao perfil da Professora. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O espaço de aula é mais aberto, bem amplo. A Professora já esta no canto da quadra a trabalhar com as meninas, 
enquanto os meninos começaram a fazer o futsal. 
Vou me aproximar da Professora para estar ouvido algumas instruções da Professora para com os alunos. Como é a 
primeira aula que estou observando é natural que o Professor fique um pouco constrangido, inibido com minha presença. 
Então, vamos tentar estar quebrando este gelo. 
Realmente é uma turma grande e percebo que para a Professora não será fácil gerir esta aula. São alunos com cariz de 
inclusão, existem diferença visivéis quanto a faixa etária dos alunos. 
Até o presente momento não parou de chegar alunos na aula da Professora, pois são muitos alunos. Eu não sei como a 
Professora irá gerir uma situação semelhante a que estou presenciando, um quadro de aula com grandes dificuldades de 
materiais, alunos de diferentes idades e diversos tamanhos, praticamente ele fazem a aula por conta própria. É muito 
difícil! Hoje, neste exato momento estou presenciando um quadro de trabalho difícil e difícil gestão e organização dos 
alunos neste momento. 
A Professora esta a conversar com os alunos do futsal, pois acho que tem alunos de outra turma na aula, então ela esta 
pedindo eles para se retirarem da quadra para organizar a aula. Ela esta vindo com os alunos, acredito que ela irá me 
descrever alguns comportamentos referente à aula de futsal. 
A princípio é notório que a Professora tem um bom relacionamento com os alunos. A Professora esta a conversar com os 
alunos para eles dividirem as equipes. 

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
A Professora pediu as alunas para iniciar o aquecimento, percebo que as alunos estão colaborando com a Professora. A 
Professora acompanha demonstrando as posições, além de passar as instruções referentes ao aquecimento a Professora 
demonstra. Eu percebo que as alunas já conhecem esta atividade porque estão realizando com certa segurança, mesmo 
não sendo de forma empenhada ou com vontade, mas fazem a aula, melhor dizendo executam os movimentos. É 
característico da Professora ser amiga dos alunos. 
De início, penso também ser uma estratégia da Professora, porque não tem como não ser, pois é uma turma muito 
heterógenea, muito discrepante, pois temos alunos de 17 quase 18 anos com alunos de 12 anos. É importante 
relembrarmos que são características comuns em escolas Estaduais. Realmente é uma discrepância muito grande. 
Quanto aos meninos que estão jogando futsal, acredito que a Professora não terá muito controle, pois juntou duas turmas. 
Como faltou o Professor numa turma de 7ª série a Direção mandou os alunos para aula de Educação Física. Assim, a 
Professora também esta dando aula para uma turma de 7ª série. 
Percebo que algumas alunas, como a Professora mesmo descreveu na entrevista pré-aula que isto é comum de ocorrer 
nas aulas, são duas alunas que caracterizo com implicantes, pois ficam a se meter com as alunas menores. 
A Professora permanece no centro da quadra passando as instruções referentes a aula dela. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Percebo que a Professora já rotinizou alguns comportamentos nos alunos, pois ela pediu os alunos para ficarem sobre o 
xizinho (obs: o xizinho são os encontros das linhas da quadra). Acredito que será uma atividade de Ginástica como a 
Professora descreveu na entrevista pré-aula. Imediatamente as alunas se colocaram sobre os xizinhos, inclusive as alunas 
que implica com as demais, se posicionaram cada um no seu devido lugar para realizar a aula. Também percebo que a 
Professora esta concentrando o seu trabalho com as alunas. Eu acho que um dia da semana a aula é dos meninos e outro 
dia das meninas. No dia que a aula é dos meninos, podem fazer a aula conforme querem e quando é das meninas elas 
jogam o futsal, acho que existe uma negociação entre alunos e a Professora. Mesmo assim, constato que a turma é 
grande. Neste momento estão todos alunos realizando a aula. Agora a Professora esta passando as instruções como 
realizar os movimentos da ginástica. Já explicou. Agora esta iniciando um polichinelo, uma atividade com cariz calistênico. 
Interessante relatar que atividade comum a esta ocorreu anteriormente na aula do 15º Professor na cidade de Barroso, 
talvez isto seja troca de concessões e experiência entre os Professores referene as suas aulas de Educação Física. 
A princípio começou uma aula de ginástica, todas as meninas e alguns alunos estão fazendo, são aqueles meninos que 
ficam mais constrangidos em jogar futsal devido os alunos mais velhos que demonstram uma característica mais 
agressiva. Este é pouco do perfil desta turma que esta fazendo aula neste momento. Enquanto as meninas fazem 
ginástica os meninos concentram ao redor da outra quadra jogando o futsal, como disse anteriormente são duas turmas 
nesta aula, uma turma de 6º ano e 8º ano, pois faltou o professor da turma de 8º ano. 
Praticamente a Professora apresenta uma forma de passar as instruções, considerando ser uma ginástica, ela passa as 
instruções na mudança dos exercícios, exemplifica os movimentos, os alunos repetem e fica passando instruções aos 
alunos referente a relização correta do movimento. 
As meninas estão mais interativas na atividade, pois percebo que já fizeram anteriormente, fazem reclamando, mas estão 
fazendo a atividade. Agora ele irão fazer abdominais, a Professora difige-se até os alunos para mostrar como se faz o 
abdominal. 
Inicialmente não percepciono uma Professora que demonstre muita segurança nas suas atitudes. Neste momento ela esta 
exemplificando como fazer o abdominal para as alunas. A Professora pegou uma aluna como ajudante para exemplificar 
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como realizar o abdominal. Explica detalhadamente o abdominal para não forçar o pescoço. A Professora realiza a 
contagem na medida que os alunos realizam o abdominal, ou seja, ela realiza a contagem dos abdominais. Penso que 
após esta ginástica deverá ocorrer uma recreação para as meninas. Vamos esperar para ver qual será esta recreação, 
porém penso que a ginástica antecede esta atividade principal. 
Neste momento a Professora autoriza os alunos a beber água, pois o sol esta muito quente, o que é visivél na aula da 
Professora é a negociação com os alunos, ou seja, uma estratégia para conseguir a cumplicidade e participação dos 
alunos. Tem que existir esta capacidade digamos, diplomatica, para trabalhar com alunos deste perfil. 
Agora as alunas que estavam fazendo ginástica com a Professora irão jogar um vôlei, mas volto a frizar que existe uma 
diferença muito grande na idades das alunas, algumas mais velhas e outras mais novas. Agora chegou outra turma de 
meninas na aula. 
Praticamente a aula desta Professora é improvisação, não tem como não ser, pois tem que lecionar aula para duas 
turmas. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Agora a iniciaram uma atividade de “Cortas”. Os alunos não apresentam no geral uma educação básica de estrutura 
familiar, não são muitos educados. Sendo caracterísitco do contexto da escola, diferente de uma escola privada, ou de 
uma escola pública mais organizada e estruturada. 
Aqui fica claro o papel da escola na diferenciação das classes sociais do país. Isto não temos como negar. 
No geral as alunas da turma estão a participar da atividade de Cortas com uma bola de vôlei. Como já mensionei são 
alunas mais velhas na sua maioria, acredito serem alunas repetentes pelo perfil delas. 
A Professora improvisou uma atividade de forma imediatista, convidou as alunas para participarem da sua aula, acho que 
será uma queimada. A Professora dividiu as equipes, meninos contra meninas, dentro do espaço disponivél que funciona 
como uma quadra de vôlei. 
É cultura, é o perfil de aula desta Professora, é mesmo o perfil de aula dela. A aula acontece, mas não com muita 
interação, as alunas participam mas porque a Professora esta obrigando, impõe a participação das alunas, para elas 
estarem colaborando, estarem fazendo, ela exige a participação dos alunos por questões de pontuação. Ela impõe que 
eles participam e façam a aula. 
Como ela mesmo disse, a aula esta a transcorrer com base nas características destes alunos, estando em conformidade 
com a entrevista que a Professora nós proporcionou. Realmente é necessário tato para estar gerindo uma aula numa 
turma deste tamanho e com estas características 

6º MOMENTO: Descrevendo a aula... 
Inicialmente a aula apresenta uma rotina comum, enquanto os meninos ficam fazendo o futsal, pelo comportamento dos 
alunos isto já é rotina nas aulas da Professora. 
Não vejo uma necessidade por parte da Professora em querer gerir a aula, pois os alunos se organizam muito bem 
independente da intervenção da Professora. Percebo que as meninas participam e realizam a aula, agora terá uma 
queimada, também constato que é rotina das alunas saberem que a atividade seria uma queimada na aula, pois já 
conhecem as regras que foram explicadas pela Professora. 
Observo que a Professora não é muito interativa com as alunas, focando sua preocupação com o controle e gestão dos 
comportamentos desviantes que ocorrem com certa frequência e controlar os times que estão jogando e os que estão 
esperando a sua vez de jogar. 
A ação pegógica da Professora nesta primeira aula concentra-se mais com os aspectos de organização e gestão da 
turma, divisão das atividades e focando sua ação na manutenção do controle dos alunos para evitar qualquer tipo de 
comportamento desviante ou atitudes que possam prejudicar a rotina da sua aula. 
Percebe que as alunas estavam perdendo a interatividade e interesse com a atividade que a Professora desenvolveu que 
foi a queimada, mas imediatamente reuniu as alunas, planejou outra atividade que foi o Corta. 
O Objetivo da Professora é praticamente manter os alunos ocupados com alguma atividade. Assim ela não tem 
problemas. Inicialmente verifico que suas rotinas de trabalho não demonstram ser complexas. 
Temos que levar em consideração que a Professora reuniu duas turmas nesta aula, sendo assim teve que improvisar ou 
até mudar seu planejamento para adequar a realidade destas duas turmas, além de gerir a questão das diferenças de 
idade entre os alunos. Em quadra agora temos aproximadamente 45 alunos, que é relativamente muito. Praticamente a 
Professora deixou os alunos jogando futsal e as alunas após a ginástica e queimada, estão realizando agora um Corta, 
que é uma atividade pré-desportiva do voleibol. Em geral as atitudes da Professora é gerir e manter a organização da aula 
para evitar que os alunos se disperssam e percam o foco da aula. 
Mas não é uma aula complexa que exija do Professor uma atenção focada na apredizagem dos alunos, ou seja, não é 
presente no que se refere a prestação de feedbaks e acompanhamento dos alunos. São rotinas muito simples, que a 
princípio posso afirmar que são de um Professor Rola Bola, mas ainda é muito cedo para colocar tamanha afirmativa, pois 
é a primeira aula observada e a Professora encontra-se diante de uma aula com duas turma com idades muito diferentes. 
Não que a Professora não esteja preocupada com a disciplina e comportamento dos alunos, mas estes se relacionam uns 
com os outros como se estivesse numa atividade aberta, numa aula aberta, sem a orientação de um professor. Também 
temos o fator climático, o sol, que é realmente um incomodo, pois fazer aula neste calor não é fácil. Mas em geral é uma 
aula dispersa, um pouco solta, sem uma estrutura básica praticamente. 

7º MOMENTO: Descrevendo a aula... 
A Professora foi até a direção buscar outra bola, acho que é uma bola de voleibol, também acho que ela mantém as bolas 
guardadas na direção por questões de segurança. 
Tenho que dizer, é realmente complicado gerir uma aula e turmas como estas com alunos destes perfis. São alunos com 
características típicas de uma zona social de risco, agressivos, onde acabo de presenciar o fato de uma aluna agredir 
fisicamente outra aluna. Também é claro a dificuldade da Professora intervir, pois ela tem praticamente o mesmo tamanho 
e muitas das vezes é menor que os seus alunos e alunas. Ficando claro que estes alunos não apresentam valores e 
concessões referentes ao respeito pela figura do Professor na aula. Sendo notório que estes valores não estão presentes 
no contexto da aula. 
A Professora passa a maior parte do tempo tentando manter os alunos sob controle, gerindo qualquer e todo tipo de 
comportamente contingente que possa a sucitar numa discussão ou até agressão entre os alunos. Não é fácil e não é um 
ambiente que propícia uma aprendizagem adequada, também os alunos não demonstram um certo interesse em 
aprender. Ela passa a maior parte do tempo vigiando aquelas duas alunas, como descreveu na entrevista pré-aula estas 
alunas apresentariam este tipo de comportamento, como realmente aconteceu. 
É rotina da Professora nesta turma passar a maior parte do tempo controlando o comportamento deste alunos e destas 
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alunas, pois percebo que ela conhece muito bem as turmas e o perfil dos alunos. Até que os meninos mantém um 
comportamento tranquilo, mas também foi entregue a bola de futsal para eles no início da aula. Novamente frizo o fato da 
Professora estar trabalhando com duas turmas e praticamente 45 alunos, que para mim é um número relativamente alto 
para desenvolver uma aula nas condições que a Professora possui no momento, mesmo tendo um espaço de aula 
relativamente grande. 
Também se verifica que as alunas que apresentam a faixa etária compatível com a série não estão participando da aula, 
ficando isoladas, distantes das atividades propostas pela Professora, como foi relatado na entrevista pré-aula, não tendo a 
oportunidade de participar das atividades. Quanto aos alunos menores, estes se concentram numa salinha de jogos 
recreativos que tem ao lado da quadra e ficam a jogar dama ou xadrez. 
Penso que este comportamento dos alunos menores em relação aos alunos maiores é prejudicial ao desenvolvimento da 
aula. 
Vamos estar a posteriore descrevendo algumas formas de relacionamento, de comportamento da Professora. 
Neste exato momento a Professora esta tentando solucionar novamente um episódio de discussão entre alunos. Agora é 
uma discussão entre os meninos. 
Serei franco, se considerarmo o comportamento destes alunos e alunas no contexto de aula, digo que é algo lamentável. 
É lamentavél de observar uma aula deste perfil, porque não apresenta um ambiente e contexto propício de aprendizagem. 
Também temos que levar em consideração que para um professor gerir duas turmas com alunos com este perfil. Porque 
um contexto diferente nesta escola. É muito lamentavél! 
Acredito ser às vezes desanimador para a Professora que a todo instante fica a controlar o comportamento dos alunos, 
seja, a bola que foi para fora do espaço de aula porque um aluno chutou, as alunas que estão bringando com outras, gerir 
ameaças destas alunas referente suas atitudes. Então praticamente a Professora tem que estar controlando o 
comportamento dos alunos para evitar qualquer episódio de contingências na aula. 

8º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Tendo com referência nossa ficha de observação vou realizar algumas considerações que seja pertinentes a nossa 
primeira observação da conduta da Professora. Primeiramente temos que apontar que para uma aula de Educação Física 
ser bem estruturada não depende apenas do papel do Professor. Requer um controle da Direção, demais professores e 
principalmente do papel do professor de Educação Física. No âmbito das dimensões de análise do nosso check-list e 
minhas observações será complicado apontar algumas rotinas desta Professora, porque inicialmente suas rotinas 
concentram-se em manter, gerir e controlar a disciplina dos alunos. Os quais não contribuem para o trabalho da 
Professora, ou seja, não apresentam ter a conciência que aquele momento é de aprendizagem. Percebo que para estes 
alunos a escola é um local opcional para eles não ficarem em casa. Ele não possuem esta conciência e maturidade. É 
notório! Acredito que isto se deva as característica sociais deste alunos e da localidade onde se encontra a escola. Porque 
seus comportamentos se diferenciam daqueles alunos que são conciêntes que a escola é local de aprendizagem e 
realizam uma aula com intuito de aprender. Além de serem alunos de turma de inclusão, onde já explicitei em outras 
observações o que caractériza este perfil de turma, ou seja, são turmas onde encontramos alunos de 16 anos com alunos 
de 11 anos, característica que exige do Professor uma capacidade significativa de controle. Porque estas alunas de 16 
anos possuem o mesmo tamanho da Professora, além do perfil passivo que a Professora demonstra ter até o momento. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Em geral a Professora tenta manter um relacionamento de amizade com as alunas e alunos para manter a gestão, o 
controle e ter o respeito da turma, porém nesta aula ocorreu o descrito pela Professora na entrevista pré-aula referente 
aos comportamentos de contigências dos alunos. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: não presenciei nenhum episódio. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: não presenciei nenhum episódio. 
Proporciona feedback ao alunos: ocorreram durante as atividades. Foram feedbacks referentes gestão, controle e 
disciplina. Praticamente a Professora passa maior parte do tempo controlando o comportamentos dos alunos na aula, 
seja, preocupada com a aluno que ameaçou bater em outra, preocupada com a alunas que esbarrou na outra. A 
Professora passa maior parte do tempo gerindo e controlando os alunos em vez de focar na aprendizagem dos alunos. De 
modo, que os momento de feedbacks ocorreram com base em algumas atividades que a Professora conseguiu 
desenvolver mais especificamente com as alunas. Primeiro ocorreu uma ginástica, nesta atividade que a Professora 
desenvolveu foi explicando os movimentos dos alongamentos, os abdominais, a seguir a Professora passou para as 
atividades recreativas planejadas que foram a queimada e corta 3 participando juntamente com as alunas. Na metade da 
aula planejada a Professora depara-se com fator surpresa, onde assume uma turma de 7ª série devido a ausência de um 
professor, tendo que adequar as atividades recreativas praticamente para 45 alunos. Assim, a Professora colocou os 
meninos jogando o futsal e trabalhou exclusivamente com as meninas. Este momento da aula foi complicado porque 
ocorreu a mistura das turmas. Na turma de 5ª série, turma referente a entrevista pré-aula, turma onde econtram-se as 
alunas de inclusão com quem ocorreram os episódios de contigência na aula, esta alunas influênciam na gestão e controle 
da aula pela Professora, chegando um momento da aula onde estas alunas agrediram umas às outras. Também cheguei 
a presenciar a Professora entrar em desespero, devido a minha presença, sendo enérgica, ríspida e pedindo as alunas 
para pararem com a discussão, porém esta não deram-lhe ouvidos. Sendo assim, suas prestações de feedbacks estão 
relacionadas com a gestão e controle da disciplina dos alunos. Mas isto não caracteriza uma Professora 
descompromissada com o seu papel, que não queira lecionar ou construir um boa aula, mas o contexto da realidade de 
trabalho da Professora é muito complexo. Porque é muito difícil gerir este contexto, por mais que a Professora busque 
manter um relacionamento amigavél com estes alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: apresenta uma postura 
justa e firme com sua atitudes face aos alunos. Porém a Professora não tenta mudar a realidade que esta, ou intervir 
muito nos valores e cultura dos seus alunos, acredito pelo receio de ser agredida por algum destes alunos. Porque pela 
primeira vez nesta coleta de dados presenciei tal fato. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: a Professora tenta manter um relacionamento amigável e falar de 
igual para igual com os alunos. Sendo uma estratégia de relacionamento para conseguir a participação dos alunos, para 
ter o controle e manter um clima de tranquilidade em alguns momentos da sua aula. Porque imagino que se a Professora 
conseguir evitar algum episódio contigente na sua aula já pode se considerar uma aul de sucesso. Também percebo que 
não é apenas característico nas aulas da Professora, mas do contexto da escola.  
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: não presenciei episódios na aula. 
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Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: consegui perceber que a 
Professora conhece os alunos, porém constatei que as atividade não foram selecionadas ou planejadas com base nas 
características da turma. Nesta primeira observação verifiquei que a Professora desenvolveu as respectivas atividades 
com intuíto de manter os alunos ocupados no maior tempo possível para evitar qualquer tipo de comportamento 
contigente, seja agressividade por parte de alguns alunos como ocorreu na aula. 
Tem sentido de humor: constatei que a Professora é brincalhona, pois esta a todo momento a brincar com os alunos, os 
alunos comprimentam a Professora, brincam com ela, dirigem-se com um certo respeito a ela. É uma Professora alegre e 
buscar estar próxima aos alunos tentando falar na linguagem e na realidade deles. Tenta que todos participem das 
atividades da aula negociando com os alunos. Hoje, por exemplo, na aula da Professora foi como ela descreveu: “- Olha 
Francis, os meninos ficam a jogar futsal porque são alunos maiores, grandes, tendo apenas 4 pequeninos.” Então percebe 
que a Professora tenta mesclar estes alunos nas equipes. Porque acredito se ela impor as regras perderá o respeito dos 
alunos por ela. Não conseguindo manter o clima que já não é dos melhores na aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: é caracteristico da Professora para conseguir manter o controle do comportamento 
dos alunos referente a indisciplina na aula. 
Em síntese referente a dimensão Relações Humana, verificou-se alguns comportamentos ou atitudes que podemos 
caracterizar com rotinas que são: a) aceitar e utilizar as ideias dos alunos, ser amiga dos alunos, estar próxima dos 
alunos, falar a língua deles para conseguir gerir e controlar a disciplina na aula. Praticamente foi o constatado nestar 
primeira aula observada. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Ensino, aula mesmo, conteúdo base a ser ensinado 
não presenciei. É costume da Professora esperar os alunos na quadra, nesta aula especificamente quando ela foi para 
quadra os alunos já lá estavam esperando a Professora, estes jogavam futsal com uma bola que um dos alunos trouxe 
para escola. As alunas estavam um pouco dispersas procurando pela Professora, gritavam e outras brigavam. Constatei 
que a Professora passou as instruções primeiramente ao meninos antes de iniciar a atividade, explicou como queria o jogo 
e organização das equipes. Porém este não escultaram. Com as meninas a Professora começou a aula desenvolvendo 
uma atividade de ginástica, a seguir a atividade do corta 3 e a queimada. Na atividade do corta 3 e na queimada 
presenciei que algumas alunas não aceitavam perder ou cumprir as regras e começava as discussões e agressões entre 
as alunas. Sendo assim, constatei que a Professora não possui muitas rotinas referentes ao estabelecimento de regras, 
procedimentos ou punições referente alguns comportamentos inadequados na aula. De modo, que a aula acontece de 
forma mais aberta. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Suas instruções são antes das atividades de forma coletiva referente aos exercícios 
como pude constatar na ginástica. Já durante as atividades são feedbaks de correções, supervisão e controle dos alunos 
para manter a disciplina e a interação nas atividades desenvolvidas. Na tentativa de manter os alunos atentos na aula. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não presenciei esta atitude na aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não presenciei esta atitude na aula. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Verifico esta atitude por parte da Professora, porque no primeiro horário 
teve que assumir uma outra turma (7ª série), tendo que adequar as atividade planejadas para determinada turma a outra 
com características extremas. Como também assumiu agora no 2º horário outra turma do Professor que faltou hoje na 
escola. Então hoje suas aulas tem na média de 45 alunos. Tendo que adequar sua aula a este número e as características 
dos alunos, mantendo a disciplina durante a aula. Sendo amiga dos alunos e dedicando a maior parte do tempo da aula na 
gestão e controle dos alunos perde o foco na aprendizagem dos alunos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: só posso afirmar este comportamento se a Professora apresentasse uma aula mais 
estruturada, com gestão, controlada, fases e respectivo conteúdo. Porque presenciei uma aula solta, onde a disciplina dos 
alunos é foco, ou seja, manter o controle e gestão da turma. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Como não é uma aula complexa, não apresenta 
fases, ocorreu primeiramente um aquecimento, no caso as meninas correram ao redor da quadra de vôlei, uma atividade 
que foi a ginástica, uma queimada e depois o corta 3. As instruções foram básicas referentes aos movimentos e regras, 
coletivas, não sendo muito específicas a cada aluno na maneira de realização dos exercícios. Posso mencionar que a 
Professora volta suas atividades para uma Educação Física calistênica, recreativa e com pouca exigência. Em geral a 
preocupação da Professora é manter o clima de aula, um clima que seja favorável ao controle e gestão da turma. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: sim, porém não é uma Professora exigente ou disciplinadora. Os alunos muito 
diplomaticos a Professora trata com indiferença. “- Deixa para lá, não vai adiantar falar, ser agressiva com eles.” Mas 
presenciei uma ocasião onde a Professora foi rígida com as alunas, quando uma aluna agride a outra devido esta não ter 
aceitado sair da atividade corta 3, um pré-desportivo do vôlei, esta aluno imediantamente dirigi-se a outra aluna em tapas 
e socos. Neste episódio as alunas maiores separam, a Professora intervem gritando, as alunas continuaram a discussão 
mesmo a Professora pedindo para elas pararem, porque a outra aluna que apanhou já estava afastada no canto. Não teve 
outra alternativa a Professora, correndo o risco de tomar alguns tapas. Também acredito que a Professora adotou aquela 
atitude porque eu estava presente observando a aula, talvez não teria esta postura imediatista e repentina se eu não 
estivesse acompanhando a aula. Mas o comportamento destes alunos na aula de Educação Física deve-s primeiramente 
ao contexto social de origem, a escola esta nesta zona social de risco, por ser uma escola de inclusão, ou seja, todos 
aqueles alunos que não são aceito mais nas outras escolas acabam vindo para esta, podemos dizer os marginalizados da 
sociedade escolar. E aqui estes professores tem que dar conta de reeducá-los. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: sim, porém sendo indiferente nas suas atitudes. 
Trata os alunos com justiça: no geral respeita as diferenças destes alunos. Como disse a Professora evita episódios 
contigentes no seu relacionamento com os alunos com objetivo de manter um clima amigável no decorrer da aula. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: não sendo uma ambiente propício para aprendizagem, mas 
sendo um ambiente propício para ocupar o tempo deles fora da sala de aula ou quando não tem aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: todos tem acesso aos materiais e liberdade na utilização deste material. 
Entretando os melhores materiais ficam trancado no armário com cadeados enormes. A Professora trabalha com algumas 
bolas que permitem os alunos a manusear com livre vontade. Onde ficam os alunos a jogar futsal, outros que ficam a 
aguardar sua vez utilizam uma bola mais surrada brincando de dibrinha ou drible. As meninas ficam jogando queimada. É 
um momento de recreação dos alunos. Ainda mais agora que constatei neste 2º horário quase 60 alunos no espaço de 
aula da Professora. 
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O aspecto físico da aula é atraente e seguro: a princípio vejo ser impossível construirm uma aula atraente e segura, 
porque é necessário pulso muito forte para mudar uma cultura institucional, pois é uma escola onde o corpo docente é 
muito antigo, na maioria os professores deslumbram a sua reforma, a Professora relatou ser muito amiga da Diretora que 
foi uma pessoa que a apoiou em vários momentos difíceis na escola, onde talvez a Professora tenho o receio de contrária 
esta gestão e pela história dos professores na instituição também.  
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: sim, mas 
não da aula planejada ou das atividades que a Professora venha conseguir desenvolver, mas no contexto da aula de 
maneira que eles se mantenham ocupados durante a todo instante para evitar qualquer tipo de discussão ou discordia 
entre alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: sim, existe este respeito entre a Professora e seus 
alunos, porém a partir do instante que aquela aluno agrediu a sua colega, já se perdeu o repeito pela figura da Professora, 
mas também verifiquei que os alunos mais novos da 5ª série para qual turma realizamos a entrevista pré-aula apresentam 
um grande respeito pela imagem da Professora referente ao seu papel na aula. Mas também constatei que estes alunos 
são influenciados pelos alunos mais velhos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: suas instruções são simples e objetivas com a finalidade de manter a 
gestão da turma. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: só se for para os alunos não se decladiarem entre eles durante a 
aula, principalmente as meninas. 

10º MOMENTO: Considerações finais... 
Infelizmente tenho que considerar estes episódios que podem ou não ser rotineiros na aula da Professora, vamos estar 
acompanhando ainda o trabalho desta em outras aulas. Porém verifiquei que até a metade da aula a Professora conseguir 
desenvolver o conteúdo planejado, porque na metade da aula o número de aluno dobra, tendo que adequar a aula 
planejada. E nem sempre as alunas estavam favoraveis as atividade planejadas pela professora, percebe que ela mudou a 
atividade para o vôlei na tentativa de agradar e manter um clima favorável na aula devido as duas alunas problemas. E o 
fato de âmbas as turmas existirem alunas fora da faixa etária e que não são muito afins umas às outras, obrigando a 
Professora a gerir e controlar sua aula como se estivesse num ringue. 
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Anexo 10.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 10.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 29 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Bem com essa turma.... É uma turma com meninos menores, mesmo sendo um 7º ano, mas são meninos menores. 
Porém são meninos um pouco mais tranquilos apesar de ser uma turma um pouco grande. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Bem! Passar para eles algumas táticas, técnicas do basquete e recreação em si também dentro do basquete. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim! A participação em primeiro lugar. Porque muitos acham que não sabem jogar e não gostam de participar por este 
motivo. Então é um item importante o comportamento, o respeito uns com os outros e comigo mesmo também. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos... Alguns respondões e que são contra as atividades. Preferem não ter o basquete para ter o futsal, porque 
é uma turma com maior porcentagem de meninos, porque as meninas são bem menos em quantidade. E eles quererem 
avacalhar o basquete por falta de um pouco de domínio de bola com as mãos. Sim! Porque são crianças carentes. Têm 
alguns que são muito tímidos, têm um pouco mais de dificuldade de estar participando um pouco mais das aulas. Estes 
vêm merecer um carinho especial uma atenção maior. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Hoje nenhuma! Porque seria somente a bola de basquete e já temos a cesta no local. Então não tive preocupação 
nenhuma não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Talvez por falta de mais tempo para estar trabalhando com eles. Mesmo sendo uma aula de 50 minutos perde-se muito 
tempo devido ao percurso e a turma ser muito grande. Talvez não de para todos jogarem e participarem, mas vamos fazer 
o possível dentro do tempo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: a) o manejo da bola; b) a quantidade do número de pessoas no time; c) algumas regras básicas, que não irei cobrar a 
fundo, somente as pré-liminares mesmo. Porque o mais difícil é o domínio e controle de bola com uma das mãos e não 
poder correr com a bola na mão que é muito difícil para eles. É o básico mesmo! Não vai ser nada puxado não! Porque 
até o fim do ano estaremos cobrando mais. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Críticos são os erros mesmos. Talvez um empurrão que leva a uma briga e fato de não pode levar para a direção da 
ONG. Mas sempre acontece mesmo de um aluno vai tirar a bola e sem querer dar um tapa no outro, ai o outro acha que 
esta fazendo de propósito e quer revidar. Este é o mais difícil! 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: É tentar explicar! A primeira coisa é separar e falar: - Vamos para com isso mesmo! É parar e explicar que faz parte do 
jogo e não pode levar para ignorância na hora do jogo. 
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Anexo 10.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 29 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Vamos neste momento realizar a observação da aula para uma turma do 7º ano, alunos na faixa etária de 12 a 13 anos. O 
conteúdo da aula é o basquetebol. Ressalvo que as considerações desta 2ª aula serão de certa forma comparadas com 
as da 1ª aula observada, afim de identificar alguns comportamentos que seja rotineiros na prática pedagógica da 
Professora. Realmente é uma turma grande. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora esta neste momento iniciando a aula, percebo que apresenta uma aula mais estruturada em relação a 
primeira que observamos na E.E.H.D. (1ª). Neste momento ela pediu os alunos para colocarem-se em fila e percebo que 
eles já conhecem esta forma de iniciar a aula da Professora, ou seja, eles conhecem esta rotina da Professora. Já 
conhecem sim, porque estes alunos estão com a Professora a mais tempo, sendo também esta a razão que vim ter com a 
Professora nesta 2ª escola onde trabalha. Neste momento a Professora coloca aos alunos que quanto mais tempor eles 
estiverem a conversar, mais atrasará a aula. A princípio a Professora apresenta ter maior controle e gestão desta aula o 
que deve-se ao fato dela conhecer os alunos, ou seja, conhecimento das caracteristicas e perfil destes alunos. 

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
A Professora esta neste instante realizando o alongamento junto com os alunos. Constato que as instruções são 
específicas solicitando aos alunos realizar o afastamento de pernas, extensão dos braços e flexão dos joelhos, ao mesmo 
tempo exemplifica mostrando aos alunos como realizar o alongamento. Não sei a razão, mas pediu um aluno para ficar ao 
seu lado realizando os alongamentos. Antes de iniciar a aula a Professora explicou aos alunos que o fato da turma ser 
grande e o tempo disponível para aula, eles deveriam colaborar para que todos pudessem jogar e participar de todas as 
atividades na aula. Então a Professora já estabeleceu uma regra, ou seja, encontrou uma forma para manter o controle e 
gestão dos alunos tendo como justificativa o tamanho da turma. Também aproveitou para estabelecer um regra na 
atividade que é quando uma equipe realizar uma cesta ou finalizar o tempo determinado para o jogo, deverá uma das 
turmas sairem para outra entrar no jogo. Se o jogo terminar empatado as equipes disputaram o par ou ímpar para outra 
entrar no jogo. Acredito que a estrutura de aula será a mesma que a da 1ª aula. A Professora mantém a característica de 
realizar as instruções referente as regras, os procedimentos e fundamentos durante o jogo. Porque temos que considerar 
o fato da Professora ter que deslocar com os alunos até o ginásio onde ocorre a aula, alguns 300 metros, e a seguir 
retornar para aula. Sendo assim, a Professora tem uns 35 minutos de aula, mesmo o ginásio sendo dentro da localidade 
da escola, ele fica distante, porque é muito grande a propriedade da Sociedade onde esta a instalada a escola. Agora a 
Professora esta a desenvolver o alongamento, acredito que ela irá utilizar uns 5 minutos da aula para realizar o 
alongamento, indo a seguir direto para aula. 
Acredito que a Professora já trabalhou com este conteúdo anteriormente noutras aulas, porque perguntou aos alunos 
quantos jogadores formam uma equipe de basquete. A maioria dos alunos disseram 7 jogadores, porém a Professora 
corrige dizendo que 7 jogadores tem nas equipes de handebol, enquanto no basquete são 5 jogadores. 
Percebo ser muito difícil manter estes alunos quietos, porque a todo o instante estão a realizar algum comportamento fora 
do contexto da aula, a conversar ou algo parecido. A Professora pede silêncio aos alunos que estão conversando, porque 
ela esta a passar as instruções referente a aula. 
O comportamento de criança é muito interessante, pois eles estão parados ouvindo a Professora, mas não param-se de 
mexer, conversar, mexer com o colega ao lado. A Professora chama atenção dos alunos individualmente, falando o nome 
daqueles que estão atrapalhando ela passar as instruções da aula. Agora a Professora esta passando as instruções 
referentes aos fundamento do basquete, percebo que ela esta explicando sobre o manejo de bola. 
Vou aproximar da Professora para ouvir suas instruções referente a primeira atividade de aula e aos fundamentos da aula. 
Instruções da Professora: “- Quando vocês forem correr... Não é Fulano! Quando vocês forem correr, tem que correr 
quicando a bola.” “- Quando o adversário estiver com a posse de bola, posso apenas retirar a bola dele tocando na bola. 
Eu não posso ter contato físico com o adversário, ou seja, segurar o braço para tomar a bola, empurrar o adversário não é 
válido. Entenderam?” “- Vocês sabem onde fica o garrafão do basquete?” Alunos: “- Não.” “- O desenho das linhas do 
garrafão é aquele ali.” “- Quem não estiver prestando atenção irá errar na hora do jogo.” “- Pois é! Como você estava 
conversando como que eu poderia falar.” “- Olhem aqui. Prestem a atenção. Quando se comete uma falta é dentro do 
garrafão que ocorre o lance livre neste ponto aqui, na marca a frente do futsal. O lance livre é como se fosse um penálti no 
futsal.” 
Como a Professora mencionou na sua entrevista pré-aula as instruções são regras básicas como manejo da bola de 
basquete, o tempo de bola que cada time possui, as situações de falta e arremesso livre. A Professora passa as 
instruções gerais referente a modalidade esportiva. 
Este alunos estão a todo momento a dispersar, mexerem uns com os outros a todo momento, jogando até o sapato no 
outro, são alunos bem agitados para não dizer bagunceiros. 
Agora a Professora esta passando as instruções referente ao jogo do basquete. Mesmo eu achando ser muitas as 
informações que a Professora esta passando para alunos nesta faixa etária, mas a todo o tempo esta a dar instruções, a 
exemplificar, mostrar como realiza os movimentos e gestos técnicos, demonstrando ser atenciosa e detalhista nas suas 
instruções. 
É interessate constatar que os alunos já acostumaram com este tipo de instruções dadas pela Professora, pois mesmo 
não ficando quietos, mexendo a todo instante, eles permanecem nas posições que a Professora os colocou para fazer o 
alongamento e escutando as instruções da atividade que será passada o basquetebol. 
Os alunos estão sempre a colocar questões a Professora referente a realização dos movimentos que estão sendo 
ensinados. “- Como se faz?” “- Como faz isto Professora?” E a Professora é atenciosa com os alunos, deslocando até os 
alunos e passando as instruções, repetindo as instruções individualmente. 
Agora a Professora coloca para os alunos que o básico é eles não correrem com a bola nas mãos e manter a bola 
quicando o tempo todo. 
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Como a Professora sabe que os alunos gostam do futsal, a todo instante a Professora compara o basquete com o futsal. 
Por exemplo, ela diz: “- Quando a bola sair é igual no futsal, a bola é do adversário, porém vocês tem que passar a bola 
para o colega nas mãos, ou seja, vocês não podem entrar driblando a bola na quadra.” A questão do arremesso livre no 
garrafão a Professora comparou com o penálti no futsal. Sendo assim, como ela sabe que os alunos gostam do futsal, 
esta é uma estratégia da Professora para conseguir a atenção dos alunos, ou seja, comparar as regras do basquete com 
as dos futsal. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Agora constato que é hábito da Professora realizar a divisão das equipes, acredito que deve-se ao fato dela conhecer as 
características dos alunos, como esta a proceder neste exato momento tentando construir equipas mais homogêneas e 
equilibradas. Todos os alunos querem participar da aula. “- Professora agora é minha vez.” “- Não sou eu Professora.” 
Percebo que será uma aula agitada, quente se assim posso dizer, mas no sentido de interatividade dos alunos com a 
atividade planejada. 
A Professora consegue manter a disciplina e a ordem na aula, percebo que os alunos tem um respeito por ela, diferente 
de alguns alunos da 1ª escola observada. 
Até o momento não consigo perceber se a Professora estabeleceu algumas rotinas com os alunos, pois a aula ocorre 
solta, mas todos alunos respeitam as suas orientações, acredito que devido a faixa etária dos alunos. 
A todos instante os alunos pedem instruções a Professora. Mesmo a faixa etária sendo a mesma, existe algumas 
discrepâncias de tamanho, alguns alunos muito maiores em relação a maioria. Sendo assim, a Professora deu prioridade 
para os alunos maiores, ela mesmo disse aos outros alunos qual a razão da sua atitude, ou seja, justificando para os 
alunos menores que estão querendo fazer a aula. “- Vocês esperam os maiores fazerem, a seguir será vocês a fazer.” 
Acredito que deve-se a segurança dos alunos menores, seja por causa dos empurrões, trombos entre alunos, que era 
uma das preocupações da Professora, para evitar qualquer tipo de confusão ou ignorância por parte de alguns alunos. 
Nesta aula presenciei a Professora realizar a chamada da turma, atitude que não presenciei a Professora realizar na 1ª 
escola, mas nesta ela esta a cumprir com este procedimento burocrático da escola. 
Este comportamento da Professora vêm ao encontro de algumas considerações que elucidamos em observações 
anteriores referente ao fato das rotinas institucionais influenciarem diretamente no comportamento dos Professores na 
aula. Acredito que nesta escola é cobrado da Professora realizar a chamada dos alunos durante a aula. Mesmo sendo 
uma escola do estado, apresenta uma infraestrutura superior e também consigo perceber que os professores são mais 
envolvidos com o contexto da escola. Neste exato momento a Professora esta realizando a chamada dos alunos, aqueles 
que estão jogando a Professora apenas aponta no diário, pois já conhece os alunos, outros alunos se aproximam da 
Professora para responder a chamada. E também acho que é uma maneira da Professora manter o controle e 
participação dos alunos. A aula transcorre naturalmente, pois é caracterísitico da Professora deixar a aula mais livre, com 
características recreativas, nisto ela realiza a chamada dos alunos. 
Agora neste momento a Professora trocou as equipes colocando os alunos menores com as meninas, acredito que isto 
deve-se a preocupação dos alunos maiores virem a empurrar ou trombar nos menores. Então neste momento ela esta 
dividindo as equipes mesclando os alunos menores com as meninas. Acredito ser este procedimento da Professora 
referente a preocupação com a segurança dos alunos, seja para evitar algum choque, que a posterior possa a vir gerar 
alguma confusão, evitando assim briga ou confusões deste gênero. 
É notório que ela tem conhecimento e controle dos alunos. Percebo que com estes alunos menores a Professora permite 
que a aula ocorra com uma atividade lúdica. A Professora explica as regras, as questões do drible, mas não exige muito 
dos alunos menores. Percebe que a atividade ocorre um pouco mais tumultuada em relação a turma anterior, lógico que é 
devido a maturidade dos alunos, mas a Professora tenta criar oportunidades para que todos os alunos participem da aula, 
organizando o tempo para todos os alunos fazerem a aula. 
Neste momento a Professora paralizou o jogo, estar novamente passando as instruções para os alunos menores, ou seja, 
resplicando a atividade para eles. É notório que a Professora conhece os alunos, suas caracterísiticas e percebo que ela 
adequa sua linguagem durante as instruções às estas características dos alunos. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora irei me aproximar da Professora para estar descrevendo suas intruções junto aos alunos.  
Instruções da Professora: “- Você não podem lançar a bola lá para frente, pois tem que passar aos seus colegas. E não 
podem ficar nem muito longe e nem muito junto, porque se não fica embolado. Vai dar emboleira! Esta combinado! Então 
vamos lá. De novo Fulano.” 
É como a Professora já descreveu, ela deixa a aula ocorrer de uma forma mais aberta, lúdica e mais recreativa. Porque se 
a Professora exigir muito destes alunos aspectos de regras e fundamentos poderá perder o interesse e entusiamo dos 
alunos pela aula planejada. Acredito que a Professora leva em consideração o fato de serem crianças muito carentes, que 
possivelmente nunca tiveram acesso a um bola de basquetebol, instalações deste tipo. Assim, acredito ser estas algumas 
das razões da Professora priorizar a lúdicidade dos alunos. 
Durante o jogo a Professora costuma transmitir informações referentes de como realizar o jogo, são instruções 
generalistas referente a atividade. A todo instante a Professora realiza instruções aos alunos paralizando o jogo e mostra 
como realiza os fundamentos, seja o passe, o lançamento, a cobrança de falta. 
É interessante salientar que estes alunos participam e fazem a aula conjuntamente com a Professora, apresentam 
comportamento característicos da idade, porém são mais interativos, participativos e atirados que o normal desta idade. 
Acredito que esta liberdade de expressão e articulação entre alunos e Professor deve-se ao fato de muitos serem alunos 
que residem aqui na Sociedade S.M.A. e outros que são alunos externos da Sociedade. Sendo assim, esta característica 
exige uma capaciade da Professora gerir as diferenças existentes neste dois perfis de alunos, digamos entre alunos 
internos e externos da S.S.M.A, o que até o momento a mesma apresenta sucesso. 
Neste instante os alunos que estão de fora do jogo cobram da Professora o fato da aula esta acabando, pois eles querem 
jogar mais uma partida antes do final da aula. Porque é realmente uma turma muito grande. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Com base na ficha de observação vamos realizar algumas considerações tendo como referência a aula anteriormente 
observada na 1ª escola, além das aulas observadas que não são referentes às entrevistas pré-aula.  

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei fato semelhante durante a aula, 
porém fora do contexto da aula sim, quando a Professora foi sensivél ao fato de um dos alunos internos estar com a mão 
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machucada. A Professora o questionou perguntando como e quando ocorreu o episódio com o aluno. “- Fulano você 
machucou-se onde?” “- Machuquei-me na marcenaria Professora.” “- Preciso dar pontos?” “- Teve sim Professora.” Então, 
demonstrou sensibilidade ao episódio ocorrido com o aluno. Mesmo a Professora não relatando nas suas entrevista, 
percebo que ela é muito carinhosa com estes alunos quando comparamos com os alunos da 1ª escola, acho que deve-se 
ao fato de muitos destes ela ter acompanhado seu crescimento e desenvolvimento aqui na S.S.M.A. porque a Professora 
encontra-se nesta escola desde 2005 onde praticamente iniciou seu estágio e permanecendo a posteriore na escola como 
professora. Porém durante às aula não presenciei nenhum episódio semelhante. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, ocorre este momentos durante às aulas 
Proporciona feedback ao alunos: É característico da Professora até o momento neta aula, nesta escola (2ª), realizar 
feedback de intrução antes das atividades, ou seja, orientações referentes de como será realizada a atividade ou o jogo no 
caso. A Professora durante toda a atividade a ser desenvolvida realiza feedbacks de instrução, correção, supervisão, 
gestão e controle dos alunos. A questão da gestão e controle da turma é característico da maneira como a Professora 
costuma gerir o comportamento dos alunos evitando a disperssão durante a aula e no caso possíveis episódios de 
indiciplina, agressão e briga entre os alunos. Incluse durante a divisão das equipes a Professora procura evitar colocar 
alunos que tenham alguma desavença em equipe opostas com o intuito que eles possam apreder a trabalhar juntos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, trata os alunos de 
forma justa e firme, exigindo deles o respeito pela sua imagem como Professora, comportamento diferente da 1ª escola 
observada. Dependendo da faixa etária, por exemplo, alunos 12 a 13 anos, consigo perceber uma Professora mais 
disciplinadora, sendo mais imponente com estes alunos nas suas instruções em relação aos mais velhos. Consigo 
perceber que com estes alunos a Professora possui mais liberdade de chamá-los atenção e que os alunos a escutam, 
mesmo tendo aquelas brincadeiras que são comuns desta faixa etária, pois os alunos estão a todos instante a interagir e 
brincar com a Professora. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Entretanto, consigo perceber que é característica da Professora 
manter um relacionamento amigavél com os alunos para ter a lealdade deles, assim evitando qualquer tipo de episódio 
contigente durante a aula, ou seja, tê-los como amigos para que realizem a sua aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei algum episódio durante as 
aulas observadas. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, porque a Professora já 
trabalha com estes alunos já algum bom tempo, pois trabalha na escola desde 2005 e alguns alunos trabalham com a 
Professora desde as séries iniciais. De modo, que a Professora acompanha o desenvolvimento destes alunos já algum 
tempo, demonstrando até certa afetividade por alguns alunos. Priorizando assim construir ambientes mais lúdicos durante 
o contexto da aula. 
Tem sentido de humor: Sim, brinca com os alunos demonstrando certo sentido de humor, porém com estes alunos (2ª 
escola S.S.M.A.), a Professora é mais disciplinadora, acredito ser devido a faixa etária dos alunos, demosntrando ser uma 
Professora mais rígida, que esta sempre a cobrar a postura dos alunos na aula. Já em relação aos alunos mais velhos 
consigo perceber que a Professora possui um certo receio. Estimula a participação dos alunos, porém nesta aula constatei 
apenas algumas alunas que não queriam fazer a aula, porém a Professora não às obrigou, apenas pediu para 
permanecerem sentadas no banco que fica na lateral da quadra. No geral a Professora esta presente junto aos alunos 
durante a aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não presenciei os alunos sugerir ou opinar nas atividades que a Professora propôs na 
aula, porém são muito interessados quanto a realização da atividade proposta. “- É assim que se faz Professora?” “- Olha 
se estou certo Professora.” “- Repete para mim Professora.” Os alunos demonstram mais o interesse em brincar na aula 
de Educação Física do preocuparem em opinar na atividade, a própria Professora abre este espaço na sua aula, mesmo o 
conteúdo sendo o basquetebol, oportuniza um momento de recreação com o futsal e queimada. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas a Professora mantém sua característica e atitude em ser amiga dos 
alunos para conseguir gerir a aula, ter o controle das situação contigentes e respeito. Entretanto, com os alunos mais 
novos, no caso desta escola, percebe uma Professora mais disciplinadora e rígida quando comparamos com a 1ª escola 
observada (E.E.H.D). Agora tenho ressalvar que são escola que mesmo apresentando alunos com um perfil semelhante, 
são totalmente opostas no que se refere a gestão e disciplina dos alunos. 
Obs: Agora esta ocorrendo um episódio com alguns alunos, pois estão um pouco agitados pelo fato de não poderem jogar 
duas vezes, no caso os alunos menores. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Esta 2ª aula da Professora apresenta uma estrutura 
simples, nada muito complexo no que refere as atividades e fases da aula. Neste momento a Professora esta finalizando a 
aula, mas não apresenta um procediemnto ou estratégia específica para finalização da aula. Simplismente a Professora 
diz: “- Gente acabou a aula, vamos todos subir para sala.” Pede os alunos para entregar a bola e deixá-la debaixo do 
banco, em seguida subir com ela para sala. A estrutura da aula da Professora é buscar os alunos na sala de aula, realiza 
os alongamentos, após o alongamento com os alunos no mesmo local a Professora passa as orientações da atividade, 
dos procedimentos, das regras do jogo. A seguir vai diretamente para atividade principal que é o jogo propriamente dito, 
no caso o basquetebol, durante o basquetebol costuma realizar feedback de instrução, correção, supervisão referente as 
regras e fundamentos do esporte. Nesta turma específicamente a Professora não foi muito técnica nos fundamentos do 
esporte, no caso basquete, deixando a aula correr mais lúdica, uma aula mais aberta. Acredito que a Professora adotou 
esta estratégia pelo fato de ser uma turma muito grande ela priorizou gerir mais o tempo de aula para que todos alunos 
pudessem realizar a atividade planejada. E foi assim que se procedeu. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: No que diz respeito as intruções da Professora contatei que ocorrem antes das 
atividades, normalmente são coletivas, generalistas referente aos procedimentos, regras e fundamentos do jogo, no caso 
do basquetebol. Sendo instruções claras que ocorrem antes e durante as atividades. Nesta aula específicamente a 
Professora foi mais detalhista na explicação das regras, do arremesso livre, a cobrança do lateral. Uma estratégia 
particular utilizada pela Professora foi relacionar algumas regras do basquetebol com as do futsal, acredito pelo fato dos 
alunos já conhecerem as regras do futsal e gostarem também mais do futsal em relação ao basquete. A Professor 
costuma dizer assim: “- Por exemplo, o lateral é igual no futsal, pois se a bola sair, esta é do adversário, deve-se passar a 
bola para o colega do time e não pode sair driblando a bola. Depois compara a cobrança do arremesso livre com o penálti 
no futsal, porém é desta linha que se realiza o arremesso livre no basquete. Penso que esta seja uma estratégia da 
Professora para estar prendendo atenção e interagindo os alunos com o conteúdo da aula. 
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Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas não é muito marcante do seu perfil, pois 
aqueles alunos que não querem fazer aula a Professora não insiste. Esta variedade de estratégia da Professora é verbal 
através dos feedbacks referente as regras, fundamentos, procedimentos do jogo. Agora no caso desta turma, 7ª série, a 
Professora deixou a aula transcorrer mais livre, mais tranquila sem nenhum problema. Muito diferente da 1ª aula 
observada, onde encontrei uma Professora presa, direcionada ao controle dos alunos mais indisciplinados e mais velhos, 
percebe que a Professora fica um pouco contrangida de corrigí-los devido o perfil destes alunos. De modo que pude 
constatar que o perfil dos alunos e da escola influênciam significativamente na conduta e nas atitudes desta Professora. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, são feedbacks verbais de 
instrução e orientações generalistas. A Professora demonstra uma preocupação muito grande com a disciplina dos alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Nesta aula presenciei a Professora realizar uma improvização, como a 
turma é muito grande, pois são mais de 30 alunos. A Professora formou times de basquete com 7 a 8 alunos, porém 
explicou que não era este o número correto de jogadores na equipe. Então ela determinou as seguinte regras, onde seria 5 
minutos de jogo ou quem fizer a primeira cesta é o vencedor. Sendo assim, a Professora geriu o tempo de jogo desta 
forma, também como os alunos não tiveram muito contato com o basquete não conseguiam realizar cesta facilmente. A 
Professora estimulava, cobrava, porém são alunos muito pequenos. Passou-se como uma atividade recreativa no caso. 
Então quando o jogo terminava empatado os alunos tiravam par ou ímpar. Então a Professora improvisou neste sentido, 
mas não é característico dela possuir um repertório muito vasto de alternativas, mesmo lidando em ambientes de aula tão 
complexos e instáveis. Nesta escola já presenciei uma aula mais estruturada, porém nada complexa ou diversificada. Mas 
é uma aula estruturada porque apresentou algumas fases que são o alongamento, após o alongamento passa as 
intruções gerais referente as regras e fundamentos do desporto a seguir a atividade propriamente dita onde realiza 
feedbacks referente as intruções e orientações da atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Acredito que todo professor possui, porém não é uma aula muito criativa, 
diversificada onde possamos perceber um grande entusiasmo. Mas é uma aula planejada, tem materias para as 
atividades, consegui desenvolver a aula com mais naturalidade em relação a 1ª aula na 1ª escola observada. A Professora 
não deixa os alunos soltos, o que penso ter exagerado na 1ª aula observada, porém na escola onde observamos a 1ª aula 
é um contexto. Temos também que levar em consideração o fato da Professora planear uma aula para 30 alunos e 
derrepente tem 60 na sua aula, na quele espaço de aula ela tem que gerir os alunos dela e outros que ficaram sem 
professor. Se levarmos em consideração outras variáveis a Professora reagiu muito bem ao quadro das diversas 
contigências que ocorreram na sua aula, pois geriu sozinha quase 60 alunos, contornando situações literalmente 
desagradavéis na sua aula como brigas de alunos. Já nesta escola a Professora esta desenvolvendo a sua aula 
específicamente para uma única turma a qual já conhecia o contexto e os alunos. O que me facilita observar que a 
Professora consegue estruturar uma aula mais oganizada. Razão que digo a Professora demonstrar certo entusiasmo pela 
matéria. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, mesmo não planejando uma aula muito 
diversificada que exigisse da Professora muito controle na transição das atividades, mas nas situações que ocorreram foi 
bem sucedida na transição. Todos alunos a respeitaram durante a aula, diferente da 1ª escola observada, pois conseguir 
colocar 30 alunos em fila, percebe que é estratégia da Professora pedir aos alunos para ficarem sobre o xizinho. Como a 
própria Professora mencionou: “- Estes alunos já estão acostumados comigo, estou com eles desde pequenininho, sendo 
fácil de gerir eles, de chamar a atenção, ser mais disciplinadora.” A própria Professora confirmou as considerações que 
realizei em comparação com as outras turmas que observei. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino são rotinas básicas, mas focadas à disciplina, controle e gestão dos alunos. A 
Professora não é muito focada na aprendizagem. Percebe que a aprendizagem ocorrer com um contexto mais lúdico da 
aula, mais recreativa, não sendo muito direcionada, deixando os alunos mais livres e soutos na aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Consegue manter a discplina sim, porém com a sua estratégia habitual, sendo amiga 
dos alunos. “- Sou amigas deles, trato todos eles bem para eles me tratarem bem.” Então mantém um relacionamento 
amígável, conversa com os alunos, brinca com os alunos. Mas nesta turma de 7º ano, 6ª série, alunos de 12 para 13 anos 
percebe que a Professora têm mais autonômia, sendo mais disciplinadora em relação aos alunos mais velhos. Como já 
disse a Professora fica um pouco constrangida de chamar atenção destes alunos devido o perfil ser caracterísitco de zona 
social de risco. A Professor procurar evitar confronto com este alunos para não sofrer qualquer tipo de hostilidade. Então 
como trabalha com esta turminha desde pequenininho a Professora tem mais autonômia, ela busca uma turma que não 
faça bagunça, que a escute na aula, demonstrando nesta aula esta atenta ao comportamento e disciplina dos alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Alunos problemáticos não presenciei tantos nesta turma, mas nas 
outras turmas de alunos mais velhos que observei, não são turmas referente a entrevista pré-aula, a Professora procura 
tratar os alunos com certa indiferença e respeito, ou seja, não dá corda, atenção para que este tipo de aluno cresça sobre 
ela, não dá confiança para as gracinhas que eles realizam seja para aparecer sobre a Professora. Então o que ela faz é 
chamar a atenção do aluno. “- Vamos parar por favor que você já esta crescido.” Ali ela já dá as costas para o aluno e 
segue a sua aula. Esta é a postura da Professora. 
Trata os alunos com justiça: Sim, nesta aula presenciei alguns episódios devido a aula ser muito grande, alguns alunos 
maiores e outros menores. De modo que a Professora procurou separar os alunos menores dos maiores, formou quatro 
equipes, onde os alunos menores colocou com as meninas e deixou os alunos maiores jogar primeiro. A própria 
Professora realizou a divisão das equipes por já conhecer as características dos alunos. Percebe que todos os alunos 
estão querendo fazer aula, estão motivados a fazer a aula, apenas duas alunas que inicialmente não quiseram fazer a aula 
e mesmo assim fizeram depois. Como são alunos menores percebe que a Professora cobrava dos alunos fazer a aula, já 
as turmas dos alunos mais velhos não fazia tanta questão. Ela disse que é comum na escola todos os Professores não 
exigir detes alunos, que são alunos do PAV. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Proporciona um ambiente de aprendizagem propício 
considerando as limitações que não são muitas, pois a Professora possuí um ótimo espaço para trabalho, o ginásio é 
muito bom com uma insfraestrutura impecavél. Foi uma aula bem planjeda e organizada, porém não sendo uma aula 
complexa que apresente uma metodológia diversificada quanto atividades e estratégias de aprendizagem utilizadas pela 
Professora. Mas a Professor construíu um abiente propício sim. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos alunos tiveram acesso aos materiais, porém a Professora tem muito 
cuidado com os materiais sendo exigente com os alunos não chutar a bola de basquete. “- Não chutem a bola de 
basquete, pois não é feita para chutar.” A Professora não permite a utilização dos materiais de forma inadequada pelos 
alunos. A Professora explicou a finalidade da bola de basquete, como deve ser manuseada, como realiza o manejo de 
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bola que é feito com as mãos e não com os pés. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Pela infraestrutura e pela aula planejada, mesmo não sendo muito 
diversificada como já foi dito, a aula apresentou um aspecto físico atraente e seguro. A Professora demonstrou ter a 
preocupação com a segurança dos alunos ao dividir as equipes. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Esforça 
para que todos participem, mas não impõe esta participação, no caso da aula de hoje todos alunos participaram.  
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: O respeito existe entre a Professora e os alunos, como 
mensionei os alunos pequenos apresentam maior respeito, pois já estão com ela desde as séries iniciais. A Professora é 
mais enérgica com estes alunos em relação aos alunos das turmas mais velhas. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Suas instruções são muito claras, às vezes excessivamente detalhadas. 
E habitual da Professora realizar as intruções antes e durante as atividades. Antes do alongamento a Professora orienta 
como realizar o alongamento. “- Vamos afastar as pernas, flexionar os joelhos.” Os aluno já sabem como realizar o 
alongamento, onde se posicionar na quadra. A Professora diz: “- Todos sobre o xizinho das linhas da quadra.” Nisto 
percebe que os alunos já estavam habituados com esta orientação da Professora, pois sabiam onde ficar, a distância que 
ficar um do outro, sem nenhum tipo de confusão. É um procedimento que a Professora conseguiu rotinizar nos alunos. A 
Professora realizava o alongamento junto com os alunos, exemplificando cada movimento. Depois do alongamento a 
Professora dedicou grande parte do tempo a passar as instruções aos alunos referentes a atividade, acredito ser um 
momento teórico da aula da Professora, ela instruí, repassa a instrução, questiona os alunos das informações que ela 
passou nas aulas anteriores. “- Quantos jogadores tem um time de basquetebol?”; “- Pode andar com a bola?”; “- Aqui é 
onde realiza o arremesso livre.” Já durante o jogo a Professora deixa que aconteça, preocupando muito com os 
empurrões, trombadas entre os alunos, acredito que deva-se ao fato de ocorrer algum episódio agressividade, briga entre 
os alunos. A maneira da Professora manter a disciplina é: “- Vamos parar.” A Professora chama os alunos pelo nome, pois 
já os conhecem, direcionando sua instruções pelos nomes. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Preocupa com a segurança dos alunos sim. 

9º MOMENTO: Considerações finais... 
Existe o repeito entre professor e alunos. Sua instruções são antes e durante as atividades suas instruções são coletivas e 
generalistas. Para finalizar a aula a Professora simplesmente avisa que terminou a aula e chama os alunos para subirem 
para sala. Terminando 5 minutos antes do sinal para dar tempo dos alunos deslocarem do ginásio até a sala de aula. 
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Anexo 10.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 10.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 30 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A preocupação é... Essa turma é bem tranquila por sinal! Preocupação assim... Essa turma vou dar como aquecimento 
o Jogo da Queimada, porém o tempo é mais curto, depois vou deixar jogar um futsal. A preocupação ai envolve porque os 
meninos acham que perde muito tempo com essa queimada, pois eles gostam muito de futsal. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: É a participação mesmo! A queimada entra como participação para as meninas, isso para elas estarem participando. 
Porque elas não gostam muito de futsal não. Então, praticamente será o único momento que elas estarão participando. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim! Justamente a queimada é para avaliar a participação das meninas. Porque o futsal como todos os meninos 
participam. Então é na queimada que as meninas estarão interagindo. É isso que estarei avaliando, como a participação, 
comportamento, respeito com os colegas e comigo. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos até que tranquilos. É uma turma muito tranquila, não é muito grande e fácil de trabalhar. Por ser uma turma 
que tem alunos internos, porém estes até que não trazem muitos problemas para nós não. Os que nós trazem problemas 
são os alunos externos, que são abrigados aqui na instituição que sede espaço para a escola. Então, normalmente os que 
são de fora falamos assim: Os de fora. Eles costumam ser mais arredios, mais contras as atividade planejadas. Quando 
falo que vai ter uma queimada eles vão contra falando que não quer fazer, mas acabam participando. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Também neste sentido não vamos ter problemas com material não. Porque vamos utilizar uma bola de vôlei e outra de 
futsal. A este respeito não estaremos tendo problema. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Neste sentido também não! Porque não tem muita coisa não. Seguindo a regras básicas do jogo não vai ter muito 
complicação não. Vai ser o jogo propriamente dito mesmo. Vai para participar mesmo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Formação de equipe, as regras do futsal e da queimada também. Devido o espaço... Estamos trabalhando o espaço. E 
a falta de às vezes... Não ter agressões durante as atividades, tanto durante a queimada quanto no futsal. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Crítico pode ser nós queremos a participação dos alunos, principalmente das meninas e elas não quererem participar. 
E algumas eventualidades que pode vir a surgir, como durante o jogo uma briguinha, uma discussão... Mas acredito que 
não vai acontecer não! 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: É chamar atenção, quando mais grave tirar do jogo e deixar de fora no castigo apenas visualizando a aula. Não deixar 
participar mesmo. 
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Anexo 10.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 30 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Professora esta na sala de aula, disse aos alunos que iria buscar a bola vôlei e futsal no seu armário na secretária, a 
seguir retorna a sala para buscar os alunos e dirigir-se até o ginásio onde ocorrerá a aula. Nesta 2ª escola onde estamos a 
realizar a observação da 3ª aula constatamos uma rotina diferente da 1ª escola. Onde a Professora habitualmente busca 
os alunos na sala de aula para levá-los até o local onde se realiza a aula, pois mesmo o ginásio sendo dentro das 
dependências da escola fica um pouco distantes das salas. Na 1ª escola é habitual da Professora aguardar os alunos na 
quadra, pois os alunos já sabiam que tinham que dirigir-se para o local da aula. Sendo assim, também podemos constatar 
que a insfraestrutura da escola influência nas rotinas da Professora referente alguns procedimentos e decisões da sua 
prática cotidiana. 
Neste instante a Supervisora da escola chamou a Professora para conversar a porta da sala, enquanto isto os alunos 
ficam aguardando na porta da sala até que a Professora autorize eles descerem para o ginásio. Isto irá tomar um 
tempinho da aula da Professora. Agora a Professora chama os alunos para voltarem para sala e a seguir descerem até a 
quadra. 
Uma aluna pediu a Professora para ir ao banheiro, porém ela não autorizou, acredito para conseguir controlar os alunos 
agora no início da aula, assim manter o controle e gerir a turma para irem fazer a aula. 
Nesta 3ª aula que estamos observando será um pouco corrida, pois sugiram alguns imprevistos, como a Supervisora 
querendo falar com a Professora no início da aula, agora é a Diretora que para a Professora para conversar. 
A Professora irá passar uma queimada para meninas fazerem aula, são alunas internas da Sociedade, e para os meninos 
será o futsal. A Professora organizou a aula em dois momentos, um para atividade queimada com as meninas e outro 
para o futsal com os meninos. Também posso afirmar que a Professora organiza, estrutura a suas aulas com base nas 
características dos alunos, porém leva mais em consideração características relacionadas a disciplina dos alunos, sua 
preocupação é a disciplina dos alunos, não ocorrer episódios pertubardores durante a aula. Desde que os alunos se 
mantenham ocupados durante a aula, não briguem ou discutem entre eles, não ocorra nenhum episódio de agressividade 
a aula correu bem para a Professora. Também temos que levar em consideração o contexto que a Professora trabalha, 
pois exige dela esta preocupação, porque são alunos que ao mesmo tempo que estão conversando, derrepente já estão 
brigando. De modo, que a Professora tem que estar sempre atenta as características e comportamentos dos alunos. 

2º MOMENTO: Professora e alunos negociando os momentos da aula... 
Aluno: “- Deixa a queimada por último Professora.” 
Professora: “- Não, não. Porque depois vocês vão ficar enrrolando. Você vão ter o maior tempo e ainda estão reclamando.” 
Aluno: “- Olha só Professora...” 
Professora: “- Olhem só vocês. Será uma queda de queimada, depois o futsal entre vocês, o André só entra se não tiver 
alunos para completar o time ou que não queira jogar e no outro horário você vão jogar futsal com a 8ª série. 
Alunos: “- Professora, por exemplo, se ficar um de fora o André entrar quando o time perder. Agora ele pode tirar algum 
aluno da nossa sala?” 
Professora: “- Não pode tirar” 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora iniciou a aula conforme descreveu na entrevista pré-aula. Já pediu aos alunos para estarem organizando 
uma fila para poder dividir as equipes. O primeiro momento da aula será uma queimada, conforme a Professora justificou 
na entrevista é para as meninas terem a oportunidade de participarem da aula. Porque a maioria dos alunos da turma são 
meninos, menos maiores, são internos na Sociedade, mesmo assim são alunos agitados. Primeiro a Professora divide as 
equipes pelos meninos, por serem mais forte, a seguir divide as meninas inserindo no time dos meninos. Agora a 
Professora pede para parar a bola, sendo bem enérgica com os alunos que apresentam um comportamento desviante, 
porque ela quer iniciar a aula. É característico da Professora manter a disciplina e ordem na aula. No geral a Professora 
tem um bom controle da turma sendo isso característico nas aulas da Professora nesta escola específicamente. A 
atividade que será desenvolvida no primeiro momento da aula é a queimada e depois como esta no planejamento da 
Professora será o futsal. Mas a Professora demonstrou ao longo das aulas observadar ter um bom relacionamento dom os 
alunos, nesta turma específicamente os alunos demonstram gostar e se relacionar muito bem com a Professora, pois 
chegam a tentar negóciar com a Professora a ordem das atividades que estão planejadas para aula. A Professora é muito 
amiga e aberta as opiniões dos alunos, porém não aceitou a sugestão dos meninos que não queriam jogar a queimada, 
então expôs para eles que seria conforme os seu planejamento. “- Olha! Primeiro você irão jogar a queimada com as 
meninas, depois faço o futsal e no último horário eu deixo vocês jogarem futsal porque estarei trabalhando com duas 
turmas.” Constatei que nas escolas onde a Professora trabalha, caso faltou algum professor, a Direção passa a 
responsabilidade para aula de Educação Física, como é característico do perfil da Professora ser receptiva, apresentou 
nas duas escola ter um relacionamento muito amigavél não apenas com os alunos, mas também com as Direções das 
respectivas escolas. Então para não criar atritos a Professora assume o compromisso de olhar os alunos na sua aula, 
desenvolvendo uma aula com 40 a 60 alunos numa única aula. A estratégia é deixar que a aula aconteça. 
Neste momento a Professora esta a realizar a chamada dos alunos, como já disse é um procedimento cobrado nesta 
escola. 
Esta aula transcorre de maneira livre e souta, como já mencionei ser característico da Professora levar em consideração 
as características da turma para organizar a sua aula, mas não com a intensão de diferenciar o ensino, mas apenas de 
manté-los ocupados e gerir os episódios de divergência que podem vir a surgir durante a aula. Estes alunos já se 
conhecem, pois são internos, de modo que passam os dias juntos, trabalham juntos nas tarefas que tem que realizar na 
Sociedade e brincam entre si durante o dia. A Professora esta sempre tentando manter o controle dos alunos para 
conseguir gerir uma aula tranquila sem que ocorra algum comportamento desviantes. Constatei que as característica dos 
alunos ou turma influênciam diretamente na maneira como a Professora realiza suas instruções. 
No momento a Professora esta a realizar a chamada, como já conhece os alunos não realiza verbalmente, apenas aponta 
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no diário de aula quem esta presente e quem não esta. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A Professora mantém algumas comportamentos característicos das aulas anteriores observadas, como manter-se na 
lateral da quadra realizando as intruções, prestanto feedbacks aos alunos. Entrentanto, nesta aula e com esta turma a 
Professora esta realizando menor número de intervenção durante a atividade em relação as primeiras aulas observadas 
hoje, pode ser por estar canssada, talvéz seja por já estarmos no 4º horário, mas a Professora optou por realizarmos a 
entrevista pré-aula com esta turma, acredito por ser alunos que ela possua maior controle dos seus comportamentos. 
Agora, acho que esta turma é mais agitadas do que as turma anteriores observadas, por serem a maiorias meninos 
internos da Sociedade, tem algumas meninas. Agora neste instante estão praticamente brincando na atividade proposta 
pela Professora. Porque nesta atividade queimada percebo que a Professora não preocupa-se em introduzir alguma 
regrinha, atribuir função aos alunos, algumas improvisações, ou seja, diferenciar a atividade. A Professora simplesmente 
deixa que a atividade ocorra naturalmente, apenas foca no controle das regras da atividades e nos alunos, não apresenta 
uma capacidade de improvisação. Como já mencionei anteriormente, a aula da Professora não é muito diversificada e tão 
pouco complexa, apresenta uma estrutura básica. Sua preocupação principal é que não ocorra brigas durante a aula, 
discussões entre alunos, não pode ocorrer comportamentos divergentes na aula. Porém é característico destes alunos 
estarem a todo instante a se estranharem e discutir uns com os outros. As aulas planejadas pela Professora apresenta 
uma natureza e característica mais lúdica e recreativa. Percebo que a Professora deixa o momento da aula de Educação 
Física como uma lúdicidade para estes alunos, acredito que ela leva em consideração o contexto de vida destes alunos, 
porque como a Professora mesmo descreve são crianças, cujos pais são drogados, alcolatros em síntese crianças de 
zona social de risco. 
Até o momento os comportamentos da Professora mantém-se semelhante às aulas anteriores, após a chamada 
permaneceu na lateral da quadra gerindo a aula e as regras que ela determinou para atividade queimada, deixando que a 
aula transcorra naturalmente, sem paralização ou interrupção da aula. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora esta a jogar xadrez com uma aluno na lateral da quadra, não sei qual o motivo, apenas percebe que a 
Professora parou a prestação de feedbacks aos alunos que estão realizando a atividade no momento que outro aluno a 
chamou, como já disse a razão desconheço, a seguir irei perguntar a Professora o que deve-se ao ocorrido, pode ser 
alguma dúvida do aluno ou até da própria Professora referente ao jogo xadrez. 
Neste momento a Professora finalizou a queimada, acredito que iniciaram a segunda atividade da aula, o futsal conforme 
planejamento da Professora. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A Professora esta a dividir as equipes para jogar o futsal. É hábito da Professora selecionar as equipes, acredito que é 
para evitar possíveis comportamentos divergentes entre alunos. Porém não demonstra muito um controle na transição da 
primeira para segunda atividade que ela planejou para aula, pois esta tendo uma certa dificuldade para organizar as 
equipes, os alunos também se dispersam facilmente. Acredito que esta disperssão justifica-se pela euforia dos alunos em 
querer fazer a aula, porque é o momento de recreação destes alunos, como são internos da Sociedade onde localiza-se a 
escola, ele tem que cumprir tarefas diárias nas diversas oficinas que existem aqui como marcenária, alvenária, conzinha, 
horta e outras, tarefas como limpeza, carpi o terreno, tirar as teias de aranha das varandas, ou seja, possuem 
responsabilidades diária. De modo, quando chega a hora da aula de Educação Física, torna-se como uma oportunidade 
de recreação, lazer, assim eles aproveitam para brincar e divertir-se, assim a Professora me descreveu. Alguns alunos 
não gostam de fazer a aula, pois preferem ficar sentados no banco na lateral da quadra, a Professora mantém a 
característica de não impor a participação destes alunos na aula. As aulas da professora em geral ocorrem de forma solta, 
deixando que a aula aconteça e com pouco direcionamento. Esta aula, por exemplo, esta muito semelhante a primeira que 
observamos na 1ª escola, talvez pela característica dos alunos, onde a Professora planejou uma atividade para as 
meninas e outra para os meninos. Também é característico da Professora negóciar com os alunos as atividades da aula, 
percebe ser uma estratégia para manter o controle e aproximar os alunos das atividades propostas. Agora na segunda 
atividade, o futsal, percebo que a Professora não ficará na lateral da quadra estabelecendo regras, esta atividade ira correr 
por conta dos alunos mesmo. No momento percebo que ela esta mais interessado no jogo de xadrez que alguns alunos 
estão desenvolvendo na lateral da quadra. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Acredito que por ser a 3ª aula observada, pois estou trabalhando com a Professora já três dias, o que foi comum também 
com outros professores com quem trabalhei nesta coleta de dados, a Professora foi ficando mais avontade com minha 
presença nas suas aulas, ficando mais solta, mais sendo mais ela no cotidiano. Neste momento consegui compreender a 
questão do xadrez, é o aluno que esta esclarecendo dúvidas da Professora referente algumas regras do jogo. A 
Professora esta aprendendo jogar xadrez com um aluno interno e que sabe jogar xadrez. A Professora esta sentada no 
banco que esta na lateral da quadra junto com o aluno que esta a ensiná-la a jogar. No outro canto da quadra as meninas 
ficam a jogar o voleibol, na verdade é um pré-desportivo do vôlei, o Corta. De modo, que a Professora não demonstar 
estar preocupada em orientar os alunos nas atividade que eles próprios estão desenvolvendo. Também percebo que todos 
alunos e turmas que observei estão habituados a este estilo de aula da Professora. Neste momento o foco da Professora 
é dedicar à sua própria aprendizagem do xadrez. 

8º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Acredito que esta aula manterá como já previamos, após o futsal será finalizada, mantém características muito 
semelhante a 1ª aula observada na 1ª escola, no que refere-se aos comportamentos da Professora. E como já disse é 
característico da Professora deixar a aula acontecer solta, sem direcionamento ou gestão. Entretanto, também observei 
aulas onde a Professora foi mais interativa e geriu com mais disciplina e rigo. De modo, que constatei que as 
características da turma influenciam diretamente na sua atitudes, estrutura da aula, atividades, nas suas rotinas em geral. 
Esta aula específicamente esta muito avontade dos alunos, não existe o acompanhamento por parte da Professora. Como 
já disse, pode ser o fato dos alunos desta turma serem todos internos da Sociedade, assim deixa os alunos mais livres 
para brincar durante a aula de Educação Física. Realmente são crianças de zona social de risco. Aqui nesta escola vim a 
conhecer os irmãos das duas alunas que costumam causar confusões durante a aula da Professora na 1ª escola 
observada. A Professora permanece ainda jogando xadrez com o aluno, acredito que a Professora esta buscando 
aprender a jogar o xadrez para levar este conteúdo para outras turmas. Eu acho! 
 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 
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a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódios durante as aulas 
da Professora em que reagisse com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros. Com excessão do fato já 
descrito referente a um aluno que cortou a mão e durante o percursso até a quadra a Professor demonstrou-se 
interessada em saber o que tinha ocorrido. Mas nenhum episódio durante as aulas. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: 
Não demonstrou estar interessada ou preocupada em construir nos alunos algum auto-conhecimento ou auto conceito 
positivo, seja referente aos alunos mesmos, que por sinal necessitam é muito, ou seja referente aos conteúdos que a 
professora planejou. Como já descrevi anteriormente é característico das aulas da Professora correrem mais soltas, 
aberta e muito pouco direcionada, digo no sentido de objetivos, estratégias diferenciadoras ou com intuíto de 
aprendizagem. Sendo o foco da Professora manter todos ocupados para que não venham criar nenhum tipo de 
pertubação, briga ou discussões entre os alunos na aula. O que importa é que os alunos façam a aula. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, nesta aula durante a primeira atividade, queimada, a Professora esteve na lateral 
da quadra gerindo a atividade com base nas regras já pré estabelecidas por ela no início da aula. Mantendo sua 
característica de interagir junto aos alunos durante atividade. Lembro que este primeiro momento da aula foi planejado 
para que as meninas tenham a oportunidade de realizar a aula de Educação Física. Agora neste segundo momento da 
aula as meninas estão sentadas no banco, enquanto os meninos jogam o futsal, mas também as meninas não parecem 
fazer muita questão de participar da aula. Foram mais feedbacks de instrução referente as regras da queimada, feedbacks 
de controle e gestão dos alunos com intuíto de evitar possíveis comportamentos desviantes, tipo jogar uma bola forte nas 
meninas, ou queimar com intuito de machucá-las. Porque realmente os meninos desta turma são um pouquinho mais 
fortes e demonstram ser mais agressivos também. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos:  
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Mantém sua característica de relacionar-se amigavelmente com os 
alunos para terem eles ao seu lado e conseguir que eles participem das suas aulas. De modo, que esta é uma estratégia 
da Professora, ou seja, manter um relacionamento amigável com os alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio onde a 
Professora buscasse ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças. Não ocorreu. 
Também não presenciei momentos em que a Professora pare a atividade para explicar alguma situação aos alunos. Por 
exemplo, o futsal esta ocorrendo por conta dos alunos, eles que estabelecem as regras, cobram os laterais, o penálti do 
jeito que acharem melhor, ou seja, é uma brincadeira de escola. Mas aula de Educação Física não é! 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Considero que sim porque 
a Professora conhece os alunos e planeja as suas aulas, as atividades com base nestas caracterísiticas, tipo se os alunos 
são brigões, se são internos ou não, se são interativos ou não, assim ela organiza as atividades da aula. Eu percebe duas 
Professora, totalmente diferentes, uma na 1ª escola onde se passou o episódio das brigas entre alunas e outra nesta 2ª 
escola que localiza-se dentro das depêndencias de uma Sociedade. Os dois contextos são semelhantes, pois são ambas 
escolas onde se concentram alunos de zona social de risco, porém nesta 2ª escola a Professora demonstrou-se mais 
disciplinadora, acredito ser pelo fato dela ter o apoio não somente da escola, como também da Direção da Sociedade 
onde localiza-se a escola. Também temos a questão da faixa etária dos alunos, onde constatei que nas 5ª e 6ª série a 
Professora sente mais segura para intervir e corrigir os alunos, em relação aquelas turmas mais de alunos mais velhos. 
Tem sentido de humor: Sim, pelos fato destes alunos serem internos acredito que a Professora é mais brincalhona, mais 
amiga dos alunos, deixando eles mais avontade na aula. Como já disse a aula de Educação Física é um momento de 
recreação deles. Tenho a certeza que a Professora opta por deixá-los mais livres e avontade nesta aula porque é um dos 
pouco momentos de lazer que estes alunos internos possuem aqui na Sociedade onde residem. De modo, que a 
Professora deixa-os mais livres para estar fazendo esta aula como um momento de recreação. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim e não. Nesta turma como o número de alunos é muito maior do que os de 
menina a Professora negociou a aula. De maneira, que a Professora não fica a todo instante insistindo para que todos 
participem da aula, pois ela negociou que no primeiro momento da aula será uma queimada para as meninas e o segundo 
momento o futsal para vocês. Os meninos aceitaram numa boa e fizeram a aula juntamente com as meninas, no caso a 
atividade queimada. No percurso da sala até o ginásio, antes do início da aula, os meninos já estavam tentando converser 
a Professora em deixar um aluno da 8ª série ser o goleiro do times deles, porém a Professora não autorizou, mas disse 
que eles jogaria no horário da aula da turma dele, no caso o horário a seguir. Acredito que ela não autorizou este aluno a 
jogar junto com a turma pelo fato da turma ser muito grande e alguns alunos terem que ficar aguardando a vez deles para 
jogar, ou seja, os alunos desta turma tem prioridade por ser horário de aula deles, então ele faz a aula no horário dele. 
Sendo assim, a Professora não aceito a ideia dos alunos, mantendo sua estrutura de aula planejada, mas sem ser 
agressiva ou enérgica na suas palavras, estabelecendo uma boa negóciação e relação com os alunos. Agora é 
característico da Professora aceitar as ideias dos alunos, pois durante as atividades eles estão a negociar regras, 
organizar eles próprias a atividade proposta pela Professora, estabelecer conversar referentes a atividade e organização 
da aula, mesmo a Professora não aceitando todas as ideias propostas por eles. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas quais foram as rotinas que constatamos nas observações das aula: 
ser amigo dos alunos, mater um relacionamento amigavél com os alunos líderes das turmas para conseguir manter o 
controle, gestão, evitando assim, qualquer episódio contigênte tipo brigas e agressões física. Isto é comum em ambos 
contexto de trablaho da Professora, sendo rotina dela estar sempre solucionando situações desta natureza. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: 
Nas aula observadas nesta 2ª escola a Professora manteve suas rotinas referente sua estrutura das aulas que é buscar os 
alunos na sala de aula, desloca com os alunos até o ginásio onde ocorre as aulas, passa as instruções da aula, no caso 
da 2ª aula observada a Professora explicou as regras do basquete, passou todas as orientações referente aos 
procedimentos e fundamentos do basquete. Agora, nesta 3ª aula de hoje, a Professora apenas explicou os procedimentos 
da aula. As demais aulas a Professora trabalhou com os alunos na sala de informática, pois disse que era conteúdo 
teórico. Na aula de hoje a Professora inicialmente passou as orientações dizendo que no primeiro momento da aula seria 
a queimada para as meninas terem oportunidade de fazer a aula e no segundo momento o futsal para os meninos 
deixando a aula transcorrer naturalmente. A Professora apresenta uma postura diferenciada com os alunos internos, os 
residentes na Sociedade, percebo que suas aulas são mais aberta, mais recreativas e lúdicas. De maneira, que o seu 
roteiro de aula, sua estrutura de aula no que refere-se aos procedimentos pré-liminares da aula foi semelhante a 2ª aula 
observada. Procedimento diferente da 1ª escola observada onde a Professora espera os alunos na quadra, ou seja, os 
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alunos já sabem que no horário da aula de Educação Física eles devem se direcionar para a quadra, chegando na quadra 
os alunos mesmo que levantam o material. A infraestrutura da quadra na 1ª escola é muito inferior em relação a 2ª escola, 
não se pode comparar. O tempo de aula da Professora é baseado praticamento no tempo em que ela gastará para buscar 
os alunos na sala e levar até ao local de aula, depois são 30 a 35 minutos de aula, depois subir com os alunos para sala 
novamente. Nesta 3ª aula observada não presenciei uma distribuição do tempo como ocorreu na 2ª aula, um tempo para o 
alongamento, outro para as atividades, onde verifiquei que a Professora possui algumas estratégias rotineiras para que os 
alunos se organizem no espaço pedindo para ficarem sobre o xizinho ou na linha, onde também verifiquei que os alunos 
estão rotinizados a esta estratégia da Professora. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Como já mencionei é uma aula mais solta, aberta, onde os alunos que gerem as 
atividades propostas pela Professora. Neste segundo momento da aula a Professora não preocupasse em orientar os 
alunos quanto as regras, aos fundamentos do futsal, deixando que os alunos joguem bola. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não presenciei estratégias que motivassem os 
alunos a participar da aula. Nesta aula específicamente a Professora mantevesse concentrada no xadrez com outro aluno. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não impulsionou a participação dos 
alunos realizando muitos feedbacks. Digamos que a aula transcorreu ao gosto dos alunos, pois as meninas jogaram a 
queimada e os meninos o futsal. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não ocorreram momentos em que a Professora demonstrou ser 
improvisadora. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Também não foi uma aula que demonstra-se esta característica pela Professora. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações:  Quanto esta característica levo em consideração o 
fato da Professora em algumas aulas assumir a responsabilidade em gerir 2 turmas na sua aula, quando falta o professor 
responsável pela turma. Isso esta ocorrendo com certa frequência devido a greve de professores, pois alguns aderiram 
outros não à greve. Sendo comum nas últimas aulas a Professora ficar responsável por 2 turmas, isso é comum no seu 
cotidiano de trabalho nas duas escolas observadas. E como a Professora mesmo disse, pois manter um relacionamento 
amigável com a Direção da escola é necessário, porque quando ela precisou e precisa a Direção esta sempre a apoiá-la 
nas suas decisões e momentos de dificuldades. Então é a maneira como a Professora retribuí, ou seja, evita assim 
qualquer tipo de hostilização com a Direção da escola. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino nesta 3ª aula observada é muito semelhante a 1ª aula observada, ou seja, uma 
aula aberta, solta, sem muito direcionamento quanto as fases ou momentos da aula e muito menos uma diversidade 
metodológica de abordagempor parte da Professora. Sendo sua maior preocupação o tempo de aula, ou seja, dividir o 
tempo para que todos possam participar tanto meninas e meninos. Demonstra uma preocupação muito grande com a 
disciplina dos alunos, onde a Professora utiliza a estratégia de ser amiga dos alunos, mantendo um relacionamento 
amigável com os alunos líderes das turmas para controlar os comportamentos contingentes, discussões e agressões no 
contexto da aula. Nesta aula, a Professora apenas esta a controlar a distribuíção do tempo, por exemplo, agora as 
meninas querem jogar queimada novamente, assim ela paralisou o jogo de futsal para as meninas jogarem queimada. 
Neste aspecto a Professora apresenta controle, os alunos respeitam suas decisões, gerindo bem esta questão da 
distribuição do tempo de aula. Também levamos em consideração o fato de estar trabalhando com estes alunos já algum 
bom tempo. Neste exato momento a Professora improvisa uma regra para finalizar a aula, onde será cobrado 3 penaltis 
cada equipe para finalizar o jogo que estava empatado. É interessante contatar que a Professora toma atitudes repentinas 
para controlar a aula, porém não é com todas as turmas, mas como esta ela já tem maior costume foi imediata sua 
estratégia para finalizar o futsal dos meninos e dar mais um tempinho para as meninas jogarem a queimada. 
Determinando assim esta regra do penálti. A Professora apresenta algumas rotinas de estratégias para controlar os alunos 
e contexto da aula, sendo importante consatar que este alunos já estão com ela desde as séries iniciais. Esta questão do 
penálti foi uma estratégia de improvisação da Professora para finalizar o futsal dos meninos e permitir que as meninas 
joguem mais um pouquinho de queimada no finalzinho da aula. 

c) Gestão da Classe: 
Referente a dimensão Gestão, temos que anteriormente contextualizar as duas escolas onde a Professora trabalha, pois 
são duas escolas de periferia. Logo no primeiro dia presenciei briga entre duas alunas, literalmente agressão física, alunas 
que eram maiores que a Professora, onde teve que intervir de maneira até agressiva correndo o risco de ser agredida 
indiretamente também. Nesta aula a Professora assumiu outra turma, tendo que trabalhar com quase 60 alunos na sua 
aula, duas turmas com alunos agressivos, turmas que não combinava, não se davam entre si, tendo que gerir as relações 
de conflito entre os alunos. Ontem e hoje estive a trabalhar com a Professora na 2ª escola que localiza-se nas 
dependências de uma ONG que é muito bem estruturada. Nesta escola a Professora apresenta algumas rotinas mais 
estruturadas devido a insfraestrutura da escola que exige dela gerir bem o tempo da aula. Nesta escola a Professora lida 
com dois perfis de alunos, os externos e internos, ou seja, os que não residem e residem na ONG. Os alunos internos são 
mais tranquilos de lidar, porque são mais coagidos pelas regras da ONG, demonstrando serem mais disciplinado em 
relação aos externos. E como já disse, como esta turma é apenas de alunos internos a Professora optou uma metodológia 
mais livre, solta, onde os alunos estão tendo um momento de recreação para compensar sua rotina diária na ONG, onde 
tem que cumprir com algumas tarefas laborais, seja na marcenária, padaria, ofinas e na escola agricola. As meninas 
também tem responsabilidades com a limpeza das dependências da ONG. Sendo assim, a Professora desenvolve uma 
aula mais recreativa e descontraida. Nesta aula a Professora negociou as atividade, onde primeira metade da aula foi a 
queimada para as meninas e a outra o futsal para os meninos, sendo esta sua estratégias para manter o controle e 
agradar a todos. 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, através de um relacionamento amigável com os alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios nesta 2ª escola de alunos problemáticos, pois 
são tranquilos pelo fato de conviverem juntos nas dependências da ONG, tem suas brincadeira normais da convivência 
entre alunos desta faixa etária, mas não ocorreram nenhum tipo de episódios de agressividade. Mesmo sendo relatado 
pela Professora que poderiam vir ocorrer nas suas aulas, pois ela estava preocupada de estar presenciando estes 
episódios. Os casos de alunos problemáticos que estavam na turma do PAV que observei na aula de ontem, a Professora 
demonstrou ser indiferente as suas intervenções malíciosas e incovenientes, não permitindo que aquele aluno cresça na 
sua aula e principalmente sobre a tua autoridade. Na divisão das equipes a Professora demonstra estar preocupada com a 
segurança dos alunos, pois é hábito ela realizar a divisão das equipes tomando alguns cuidados para evitar que os alunos 
discutam entre si. Por exemplo, agora no final a Professora improvisou um tempinho para meninas jogarem novamente a 
queimada, onde neste momento ela já fica na lateral da quadra orientando os alunos durante o jogo, porque preocupa com 
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a segurança das meninas em relação aos meninos que podem ser mais agressivos nas sua jogadas durante a queimada. 
Sendo assim, tenta manter o equilibrio entre o jogo realizando feedbacks durante o jogo e instruções durante o jogo. 
Percebo ela interagir com os alunos novamente porque as meninas estão a fazer a aula. Acredito que como eram os 
meninos que estava a jogar o futsal ela não preocupou em realizar os feedbacks. Mas agora como esta a jogar meninos e 
meninas ela criou algumas regras para evitar que os meninos machuquem as meninas, mantendo-se na lateral da quadra 
no campo das meninas apoiando para que elas vençam os meninos. Neste exato momento os meninos foram agressivos, 
porém a Professora ignorou a atitude deles não intervindo. Agora estão chegando os alunos da outra turma que já são 
mais velhos e demonstram ser um pouco hóstil nas sua atitudes para com a Professora. 
Trata os alunos com justiça: 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, porém esta aula transcorreu mais solta, mas como já 
mencionei isto deve-se as características dos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, permitiu que todos utilizassem os 
materiais para realizarem outras atividades que não foram planejadas para aula. Alguns jogam vôlei, outros jogam xadrez, 
ficando como um momento de recreação entre os alunos. A Professora praticamente gere o comportamento dos alunos 
evitando qualquer comportamento desviante e agressivo por parte dos alunos. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: O ambiente da aula torna-se atraente devido aos alunos, mas não por causa 
do planejamento das atividades e interações da Professora para criar um contexto criativo e motivante. Assim, os alunos 
interagem, brincam, ficando a aula por sua própria conta. 
OBS: Neste momento alguns alunos estão sendo mais agressivos com a Professora e percebo que esta tendo que ser 
mais disciplinadora, impondo algumas regras para participação deles na aula. Tendo que gerir novamente duas turmas 
com características discrepantes na sua aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Quando 
os alunos chegaram para participar desta aula, percebe que a Professora demonstrou ser mais ativa, ou seja, atitudes que 
mostrem aos alunos que ela é quem manda na aula. Foram feedbacks de controle, onde pediu aos alunos para estarem 
respeitando as meninas, não agredi-las, brincando de maneira carinhosa para não machucá-las. Na verdade estes alunos 
querem é aproveitar a aula de Educação Física para brincar, não sendo uma aula muito focada a aprendizagem. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: O respeito existe, porém não é muito seguro este 
respeito, mas a maneira de relacionar com os alunos permite um certa segurança a Professora de intervir quando é muito 
necessário. Ela não impõe o respeito, em momento algum ela agride os alunos, em momento algum discute e bate de 
frente com os alunos. Estou presenciando este comportamento da Professora neste exato momento, onde um aluno muito 
grande esta impondo a condição para Professora terminar a aula dos alunos para que eles possam fazer aula, que no 
caso é jogar bola. Assim, a Professora esta na lateral da quadra sendo indiferente ao aluno, finge que não é com ela. O 
que eles querem é jogar bola na aula de Educação Física. E realmente é muito difícil para Professora estar gerindo 
situações desta natureza. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Nesta aula presenciei poucas instruções, apenas a Professora orientou 
aos alunos dos dois momentos da aula, onde o primeiro seria a queimada e o segundo o futsal. Os meninos desta turma 
respeitaram as decisões da Professora, porém agora esta chegando a outra turma de alunos mais velhos e que são mais 
agressivos. No geral os alunos respeitaram a Professora nas suas decisões de estrutura das atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Onde vejo que a Professora preocupa-se com a segurança dos 
alunos mais novos em relação aos mais velhos, das meninas em relação aos meninos. Neste momento os alunos mais 
velhos tentaram entrar na quadra, porém a Professora não permitiu tal comportamento de desrespeito, exigindo que eles 
esperassem que terminasse o jogo das meninas para eles começarem os jogos deles, porque eles terão o momento deles 
de aula. Ela esta agora a discutir com um destes alunos maiores referente ao tempo da aula e o direito da quadra, porque 
esta ainda no horário de aula dos alunos mais novos. Porque a aula seguir é da turma do 9ª anos, alunos mais velhos, de 
modo que estes querem que a Professora finalize a aula dos alunos menores para eles fazerem. Agora ela utiliza uma 
estratégia básica para finalizar a aula sem seder aos mais velhos. “- Bola fora de jogo é fim de jogo.” Fim da aula, os 
alunos mais velhos entram para jogar o futsal. De modo, que percebo a Professora ter cuidados com a segurança dos 
alunos pricipalmente física em relação uns aos outros. Evitando qualquer episódio de agressividade entre eles e até 
mesmo com a própria. E com as meninas, pois no momento que pediram a Professora para realizar mais uma queda de 
queimada, a Professora voltou para lateral da quadra para controlar a atividade e zelar pela integridade física das alunas. 

10º MOMENTO: Considerações finais... 
Referente as rotinas de gestão é notório que a Professora utiliza da sua estratégia de relacionamento amigável com os 
alunos para gerir o comportamento deste alunos que são muito indiciplinados, agressivos, adotando comportamentos que 
são imprevisíveis, pois não se sabe como irão reagir diante de uma regeição da Professora quanto uma vontade deles na 
aula. Porque são literalmente alunos de zona social de risco. Sendo muito difícil para Professora desenvolver uma aula 
tranquila sem um episódio de contigência. Também não é perfil da Professora gritar, falar alto com os alunos, mas 
mantém um tom de voz brando e educado e só quando ocorre um episódio de hostilidade que contatei uma Professora 
mais disciplinadora e enérgica. Agora também verifico que os alunos mais velhos que irão organizar o jogo e a aula 
propriamente dita. 
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Anexo 10.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 10.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 30 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

2º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Acaba que a gente habitua mesmo. Essa é a palavra certa, né. A gente habitua devido a gente ir acostumando com o 
alunos, com tipos de alunos e com isso a gente consequentemente vai levando até pra outras turmas que começam com 
a gente, então é um hábito mesmo. 
1.1.1) E você poderia descrevê-lo para mim? Descrever como que é este roteiro habitual de aula seu? Minha aulas 
apresentam esta estrutura e estas atividades. 
R: Quando não é uma recreação livre que a gente chega entrega a bola mesmo. Tratando de ginasio que são alunos de 6º 
ao 9º ano. 
Minha intervenção: Alunos de 11 até 14 anos. 
Professor: Isso. Quando se trata de uma recreação a gente entrega a bola de futsal, uma bola de vôlei outra para 
queimada e tiramos o time. Normalmente eu participo com elas. Estou sempre participando. 
Minha intervenção: Hoje você participou. 
Professor: Hoje participei. 
Minha intervenção: Na quarta-feira não. 
Professor: Não. 
Minha intervenção: Nem na escola SMA. 
Professor: Normalmente eu só participo também para interar o número na equipe. Se eu ver que eu estou a mais para no 
caso ter vida para outro time e tal, eu já não participo. Entendeu? Mas eu gosto de participar. Nas atividades vôlei, 
queimada, handebol eu sempre gosto de participar. 
Minha intervenção: Quando cheguei você estava fazendo um pique com elas. O pique corrente. 
Professora: Na verdade hoje eu mudei minha estratégia um pouquinho assim, porque como eu tava dando só ginástica, 
alongamento e aquecimento. Hoje eu quis dar uma recreação para ver se elas iriam aceitar bem. E isso eu estou fazendo 
hoje, pois igual tinha dito tem poucos dias, poucas aulas que assumi esta turma. Então ainda não tinha dado antes porque 
hoje deve ser uma quarta ou quinta aula que eu estou com essa turma. 
Minha intervenção: Nós estamos falando dessas turmas aqui? 
Professor: Dessas turmas aqui. 
Minha intervenção: Referente a escola SMA que tivemos hoje de manhã, observei que você tem um roteiro mais 
sistematizado, pois a própria infra-estrutura da escola lhe obriga a ter este roteiro de aula sistematizado. Que é buscar os 
alunos na sala de aula e descer até o ginásio. Você consegue descrever quais são as diferenças da suas aulas nesta 
escola em relação às aulas da escola São Miguel Arcanjo hoje? Desse planejamento de organização das aulas? E por que 
ele é assim? 
Professor: É na verdade essas aulas na escola SMA até a 8ª série eles aceitam muito mais o pique do que aqui na escola 
HD. Porque aqui os meninos são voltados só para bola mesmo, porque a atenção na fase do ginásio sempre foi dos 
professores efetivos. E no caso os professores efetivos trabalham assim, só bola e só bola mesmo. Então pra mim 
chamar uma turma de 8ª serie para um pique eu acho que eu não vou conseguir. Se você falar assim: Você já tentou? 
Não. Nunca tentei, mas assim, eu tenho certeza que a rejeição vai ser muito grande. Talvez numa turma de 5º, 6º ou 7º 
ano talvez eu consiga. 
Minha intervenção: Enquanto que na escola SMA? 
Professor:No SMA com a 8ª série eu consigo trabalhar um pique fácil com eles. Entendeu? 
Minha intervenção: Por que você acredita que isto acontece? 
Professor: Justamente porque na escola SMA foi trabalhado com os alunos desde 2004. Porque já trabalho com os 
meninos a mais tempo, já conheço muito deles, pois até muitos peguei com 6 anos. Assim, com os alunos maiores eu 
sempre fui trabalhando com eles assim e os novatos que vão entrando vão vendo que a aula é conforme aquele jeito e vão 
tendo que aceitar daquela forma. Então, sempre eles aceitam um pique ou uma corrida eles aceitam tranquila. Entendeu? 
Uma atividade recreativa eles aceitam e sabem que também depois tem o futsal. Porque lá é colocado assim, vamos fazer 
essa atividade que depois tem o futsal. Entendeu? É uma troca que a gente faz. 
Minha intervenção: Hoje você negociou essa troca? Na última aula? 
Professor: Não. Eu não precisei negociar hoje porque eles já sabem que é mais ou menos assim a aula. É um hábito. 
Como se diz, jogamos uma queda de queimada e eles sabem que depois de uma queda de queimada é o futsal. 
Entendeu? Porque assim, eu consigo ganhar o equilíbrio entre meninos e meninas na aula. Do jeito que as meninas não 
fiquem afastadas das aula de Educação Física. Por que na escola HD você espera os alunos na quadra e na escola SMA 
você busca os alunos nas salas? 
Professor: Porque na escola HD as salas são praticamente coladas com a quadra. Então não tem necessidade de eu 
estar buscando, porque o percurso são poucos passos digamos assim. Já na escola SMA o percurso é muito longo e é 
uma escola muito aberta , muito ampla, então conforme as normas da escola que colocam que temos que ir buscar os 
alunos na sala, a fim de evitar que nenhum aluno venha namorar no horário das aula de Educação Física ou até de fumar 
dentro da escola. Por ser uma escola que têm muitas árvores, muito verde e muito mato, então a direção tem medo de 
algum aluno ter este tipo de comportamento. 
1.2) Costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não, à risca não. 
1.2.1) No estágio, você seguia a risca o planejamento? Quando começou a estagiar seguia a risca o planejamento? 
R: Também não. Não. 
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Minha intervenção: Você teve esta preocupação no início? 
Professor: Tive. Tive porque essa é uma preocupação de iniciante. Porque a escola impõe de mais. Ela impõe assim, que 
temos que fazer o planejamento, temos que cumprir o planejamento, porém nem sempre é como se diz, na realidade é 
totalmente diferente. Às vezes a escola mesmo não proporciona recursos para gente estar seguindo o planejamento. 
Entendeu? Por exemplo, aqui na escola HD a gente tem uma quadra com espaço bom, mas a quadra não é boa. Nós 
temos duas traves de vôlei que são um pouco soltas. Você não tem uma cesta de basquete. 
Minha intervenção: Tem o espaço, porém não tem a infra-estrutura em si para trabalhar. 
Professor: É. Não temos o material e os equipamentos certos para os esportes. E até para o futsal a quadra é pequena. 
1.2.2) Consegue me descrever quais as principais diferenças do seu planejamento do estágio em relação ao seu 
planejamento de hoje? 
R: Na verdade quando eu comecei, eu fazia uma planejamento até muito bonito, pensando que era tudo como imaginava. 
Minha intervenção: O que é um planejamento bonito? 
Professor: Bonito é você estar descrevendo todas as modalidades. Achando que você vai trabalhar tudo certinho. É bom o 
planejamento ser realizado com base no CBC que é o livrinho de conteúdo básico comum, pelo estado somos obrigado a 
fazer com base nele. 
Minha intervençõa: Você fez com base no CBC? 
Professor: Fiz e até hoje é em cima disso, porém eu mudo algumas palavras porque tem coisas que são impossíveis de 
serem aplicadas. Então, o CBC inclui aulas teóricas, onde vamos estar ensinando os fundamentos tudo bonitinho ali 
escrito para os meninos decorar para depois ter aula prática. Mas o nosso maior obstáculo é aula de vôlei. Porque o 
estado não oferece uma quantidade de bolas suficiente para podermos estar dando uma bola para cada aluno treinar, ficar 
jogando um saque ou levantamento. Entendeu? É uma bola apenas, ou seja, você tem que passar um jogo. E neste jogo 
estar ensinando aqueles fundamentos ali durante o ano todo. Entendeu? Você não tem uma bola, duas, três bolas para 
estar trabalhando os fundamentos individualmente ou em grupos. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos seus objetivos planejados? 
R: É! É aí que tá. Se você chegar numa quadra e se você colocar. Se você não ficar dentro duma sala de aula... Se você 
chegar na quadra e querer que os alunos fiquem de pé escutando você explicar os fundamentos, as técnicas e as táticas 
acredito que isto não será prazeroso para eles e não ira trazer benefícios para sua aula. Porque além deles começar com 
brincadeiras bobas, às vezes estão te olhando e tal, mas pensando na bola caindo lá dentro da trave do gol. Então, isto 
não é uma aula muito agradável para eles não. Então, por isso que eu tento trabalhar o contexto dentro mesmo da 
modalidade na aula e dentro da recreação. 
Minha intervenção: De certa forma, você fez isso hoje na 2ª aula observada e ontem com o basquetebol. Observei que 
você têm algumas estratégias, as meninas chegaram à quadra, você passou o alongamento, você pediu para eles ficarem 
no xizim ou linhas da quadra, eles já fazem imediatamente, pois é uma rotina sua de instrução. Faz um xizinho e eles 
ficam bonitinhos na quadra. 
Professor: Só não fica de forma organizada. 
Minha intervenção: Organizada. Pronto, fez o alongamento e depois você passou as instruções do basquetebol, gerais 
como você mesmo disse. Como o tempo de bola, as questões do garrafão e outras. Foram estas algumas das instruções 
básicas que você passou. Entretanto, você diz que não valia a pena porque estava perdendo tempo e eles não vão estar 
concentrados. Mas eles estiveram concentrados! 
Professor: Ficaram, mas foi um tempo curto. Mas se eu fosse ficar mais tempo podia acontecer de alguns alunos dizerem: 
“- Já esta bom professora. Já esta bom.” Não sabem nem o que eu falei. “- Esta bom professora. Já esta bom.” Entendeu? 
Mas se eu soltar logo o jogo, literalmente o jogo em si e falar assim: “- Ó não pode ser com as duas mãos.” Quer dizer que 
eu estaria falando para um e não falando para todos. Então usei 11 minutinhos que é o tempo mínimo que eu podia usar. 
Porque para eles não é interessante ficar ali escutando regras ou fundamentos. Não é interessante! Então o negocio é 
passar o básico mesmo para entrar pelo menos no ritmo do jogo. O resto a gente vai colocando no jogo mesmo. 
Minha intervenção: Percebe que é durante o jogo que você transmite a maior parte das instruções referentes aos 
fundamentos. Referente as atividades, na queimada você geriu o grupo das meninas. Enquanto, os meninos na tua aula 
ficam jogando o futsal. 
Professor: Aqui na escola HD sim. 
Minha intervenção: E percebe que você preocupa-se mais com aquele grupinho de meninos que hoje novamente teve 
confusão. Então, vamos esta falando das questões da disciplina. Sendo assim, essas medidas que você adota hoje eram 
as mesmas que você adotava no estagio? Quanto a maneira de transmitir as instruções e informações? 
Professor: Na verdade quando a gente inicia pensamos que será igual aprendemos na faculdade. A gente acha que 
seremos menos um professor rola bola. Na verdade é isso! A gente pensa e idealiza. Quem nunca trabalhou na escola e 
sai da faculade que é o meu caso, pois nunca tinha trabalhado antes na escola. Nós idealizamos uma aula muito bonita. É 
igual o plano de aula que nós aprendemos na faculdade que é 10 minutos de aquecimento, 10 minutos de alongamento, 
30 minutos de recreação e no final uns dez minutos de relaxamento. Porém as coisas não funcionam assim. Então, na 
faculdade para aquele que nunca deu aula idealiza uma aula bonita. É realmente assim, eu vou fazer isso... Os meninos lá 
vão ter que fazer o exercício comigo. Eu vou me impor porque eles terão que fazer os exercícios comigo. Eu vou ensinar 
os fundamentos e eles vão ter que ficar lá quicando a bola. Será uma aula somente de quicar a bola dentro dos cones. 
Mas eu até que tentei, quando eu comecei e era novata, só que eu vi que os alunos de hoje não estão acostumados mais 
com isto, talvez isso acontecia antigamente. De 1ª a 4ª série a gente consegue fazer isto sim. De 1ª a 4ª série isso parece 
como uma brincadeira. “- Vamos brincar agora entre os cones, estafetas e vamos ver quem ganha, qual das duas equipes 
irá ganhar. Mas no ginásio a gente não consegue fazer isso não. 
Minha intervenção: Você não consegue fazer isso? 
Professor: Não. Não consigo porque você vai contra o que o aluno acha que é Educação Física. Então você vai passar 
maior tempo chamando atenção e eles mais ainda avacalhando a sua aula por serem contra esses fundamentos. 
Minha intervenção: Você acredita que isso vai criar um estigma entre você e os alunos? 
Professor: Acredito. Acredito sim. Acredito porque não vou ser um carrasco, porque tem dia que ele vem na escola apenas 
por causa da aula de Educação Física. 
1.1.1) No inicio quando eles não tavam concentrados no planejamento, no objetivo da aula o que que você costumava 
fazer? 
R: Quando a gente pega uma turma já modelada conforme o professor anterior, a gente fica bitolada no inicio. Entendeu? 
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Então assim, eu tenho muita dificuldade em me assumir assim, como professor na aula. Eu acho que o fato de ser mulher, 
baixinha... Assim, a gente já se diminui perto dos alunos sim. É interiormente. Você entendeu? 
Minha intervenção: É mesmo professora? 
Professor: É! Então se você for um professor homem. Ainda mais se ele for alto, ele pode conseguir uma aula excelente. 
Minha intervenção: O biótipo do professor influencia no controle da turma? 
Professor: Eu acho que influencia. Eu não vou me menosprezar falando que não tenho controle de turma, porque eu acho 
que tenho sim. Entendeu?  
Porque na hora que precisa chamar atenção eu chamo mesmo. Se eu tiver que levar para outro lado, seja pedir socorro 
para uma direção ou sei lá como chamar os pais na escola, eu também eu faço isso. Mas só que assim, por eu ser muito 
coração digamos assim: “- Deixa a gente jogar bola hoje, deixa professora. A gente sempre faz isso.” Eu levo mais para 
aceitar o que o aluno fala mesmo. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Professora tivemos a observar três aulas. Dessas três aulas foram realizadas três entrevistas pré-aula. 
A a primeira foi essa 5ª série que observamos agora, que demonstrou ser o mesmo estilo de aula que você lecionou 
agora, porém a aula transcorreu mais calmamente, pois você interagiu com as meninas em relaçao a aula anterior. As 
duas últimas foram basquetebol. Uma foi basquetebol que você passou as instruções e as meninas jogaram basquete, 
sendo esta a aula que você mais interagiu com os alunos. A última aula teve a mesma estrutura desta, porém primeiro 
tivemos a queimada e depois o futsal. No momento que foi o futsal ainda você ficou lá jogando xadrez, aprendendo xadrez 
com os alunos. Quando as meninas pediram para jogar o futsal percebe outra Professora, pois você interagiu novamente 
aonde ficou na lateral da quadra, controlando e gerindo a atividade da aula. Correto? 
Professor: Correto. 
1.1) Dessas 3 aulas, a do HD da quarta-feira, a aula do basquetebol e da aula que foi a queimada e o futsal. Qual das três 
você acredita ter mais comportamentos rotinizados? 
Professor: Rotinizados? 
Minha intervenção: É. Tipo assim, eu acredito que aquele comportamento eu adoto mais vezes, ou seja, é comum de fazer 
sempre na aula. 
R: Mais comum é a queimada e o futsal mesmo, ou digamos que no lugar da queimada um pique e o futsal. Esse são os 
meus hábito mais comum mesmo. 
Minha intervenção: É mais o seu hábito referente ao seu roteiro de aula. Correto? 
Professor: Agora em questão do xadrez o que aconteceu ali. Ontem os meninos foram para o futsal, porque já estão 
acostumados também com aquele hábito de interagir entre eles. Então o rapaz que estava com o jogo de xadrez já foi ex-
aluno da escola SMA. Não estuda mais na escola SMA. E como estou trabalhando o xadrez com o EJA no HD eu tinha 
uma dúvida e como sei que ele é um aluno que há anos participa de campeonato de xadrez e tal fui tirar essa duvida com 
ele. Na verdade eu não fui jogar xadrez com ele, fui apenas tirar uma duvida para ter a certeza do que eu estava falando 
dentro da sala de aula com outros alunos de outra escola. 
Minha intervenção: Eu percebi e descrevi esta questão. 
Minha intervenção: Percebe que você não define objetivos por aluno. Também não diferencia as aulas pelas 
características dos alunos, ou seja, durante as aulas você não define atividade pelas característica dos alunos ou 
atividades que aquele aluno A, B ou C precise. Isso eu percebi. Mas suas aulas têm rotinas próprias. Por exemplo, a turma 
da 5ª série já sabe como será a sua aula, ou seja, os meninos jogando bola e as meninas lá no canto no vôlei ou 
queimada. Os alunos já chegam na quadra e eles próprios se organizam no espaço de aula. Percebi que antes de 
fazermos a entrevista pré-aula você já estava arrumando a corda para elas jogarem vôlei e os meninos futsal. Acho que é 
mais ou menos assim o cotidiano da aula? 
Professor: Isso. 
1.2) Então são os alunos que rotinizam a sua aula. Sua aula é aberta como se fosse um momento de recreação deles. 
Você fazia isso por turma ou foi acontecendo naturalmente? Ou você vai adequando essas aulas com base nas 
características da escola ou dos alunos? 
R: Vamos dizer que em primeiro ou segundo e terceiro lugar a gente faz em termos de rotina da escola. Igual aqui no caso 
já é uma rotina da escola, ainda até o diretor me apóia nessa questão. Entendeu? Porque agora, por exemplo, o outro 
professor de Educação Física trabalhava assim. Ainda eu faço mais um pouquinho que ele. Agora a 5ª série eu estou 
dando essa ginástica e uma atividade porque se eu deixar livre sei que vai dar confusão a aula inteira, então vai ser pior 
para mim. A 5ª serie. Agora a questão da outra escola eu trabalho mais com um jeito de turma. Porque tem turma, igual 
na 8ª série lá é muito mais raro eu trabalhar um pique com eles. Entendeu? Mas eles aceitam bem o handebol, o basquete 
eles gostam, então eu me identifico um pouco mais com esta turma. A 8ª série é mais fácil. A 5ª série na escola SMA. A 
5ª serie eu tenho que dar pique porque é uma turma enorme e cheia de meninos problemas. Uma turma que assim, já 
ficaram varias vezes sem Educação Física porque eles não tem comportamento para chegar na quadra e para escutar o 
professor. Eles agem como meninos de 1ª série. E outra, me pediram para tirar a Educação Física dos alunos para 
podermos conseguir ter disciplina dentro da sala de aula. Então, quer dizer que o contexto da aula a gente trabalha... Igual 
o PAV por exemplo, normalmente é raro passar um pique para eles. Quando chego ir para quadra, muito raramente uma 
queimada, ou seja, é mais o futsal porque tem uma ou duas meninas numa sala e é uma turma pequena. Mesmo os 
meninos costumam não ter número para fazer um time ou uma equipe. Não tem. Não tem. Então eu trabalho com eles 
assim, jogos dentro de sala ou na sala de informática. Então é assim. Eu penso dessa maneira. 
Minha intervenção: De acordo com o perfil da turma. Eu percebi. 
1.2.1) Você fazia assim no estágio? Você levava uma estrutura de aula ou mantém o futsal para os meninos, a queimada 
e o voleibol para as meninas? Quando você começou lá no estágio. 
Professor: Quando eu comecei já lecionando? 
Minha intervenção: É no estágio mesmo. 
R: No estágio supervisionado era futsal e vôlei. Sempre foi assim, pois foi tudo que eu apreende no estágio. Então, o que 
eu tive como experiência no estágio não valeu como experiência vivida para prática porque não deu experiência de 
recreação, de nenhum pique. Entendeu? Nem queimada eu presenciei no estágio. Somente futsal e vôlei realmente. 
Minha intervenção: Quando você assumiu sua primeira turma no inicio era assim sua estrutura de aula ou não? 
Professor: Era mais recreação. Porque eu aprende pouquinho na faculdade. E como eu falei a gente queria ficar firme na 
escola. E foi muito difícil para mim estabilizar na escola, porque também o professor que assumi já era um professor 
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efetivo. Aonde os hábitos são mais de rolar a bola mesmo. Então foi muito mais difícil. Mas eu achava que era dificuldade 
pelo fato de estar iniciano na profissão e não por estar pegando aqueles alunos. Entendeu? Sim. Porque eu vejo assim, 
não tinha ainda, ou não tinha conseguido aquele dinamismo para começar as atividades com eles. Eu dava muita 
recreação, um pique e aquelas atividades do livro de Educação Física. Umas brincadeiras assim, que eu achava que era 
infantil de 1ª a 4ª série. Peguei um livro de plano de aula de 5ª a 8ª série um dia para trabalhar o atletismo e tinha uma 
atividade de recreação, então pegava, copiava e levava para eles. Mas no início foi muita rejeição. Se eles fazem pique. 
Se uma 8ª série faz pique ou recreação comigo hoje é talvez a este tempo que eu tentei levar isto para escola. Eu levei de 
certa forma, mas eu percebi assim, que foi diminuindo e no final acabou mas. Foi diminuindo ao longo do tempo. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer o porque foi diminuindo? 
Professor: É igual eu te falei. Fui deixando me levar pelos alunos também. Porque aluno quando junta aquela turma e fica: 
“- Hoje é futsal professora. Hoje é futebol não é professora.” Porque eles falam futebol. “- Hoje é futebol. Ah, não! Ah não! 
Isso hoje não. Hoje é futebol.” Então no final a gente faz.” Então a gente foi relevando muito. “- Então tá, na próxima aula a 
gente faz.” Então, como hoje a gente fez, depois a gente passa umas duas aulas sem fazer. Então deixo eles no futsal. 
Minha intervenção: Você é mais flexível hoje em relação ao estágio? 
Professor: Sim. Muito mais flexível. Não! Assim, hoje eu tenho mais domínio de falar assim: “- Vai ser assim e pronto.” 
Minha intervenção: Consegui perceber esta atitude tua quando estavamos descendo para o ginásio. Na última aula, que 
eles queriam fazer a aula deles e você impôs a ordem das atividades da aula. Primeiro será a queimada, o aluno do 
xadrez poderá jogar o xadrez com os meninos e pronto. Eles queriam impor, mas você já tinha um roteiro de aula e seguiu 
o seu roteiro. 
Professor: No início, falando do estágio assim, eu achava que era fácil eu falar assim: “- Hoje é vôlei e só vôlei.” Eu 
impunha a aula, mas tinha um certo receio da rejeição dos alunos. Então, eu tinha um certo medo de estar expondo aquilo 
para os alunos. Entendeu? Hoje não. Hoje eu sei impor, mas dependendo se juntar muitos alunos. “- Não professora têm 
muitos dias que foi o futsal. A aula passada foi o vôlei já, deixa a gente jogar um futsal hoje.” Então eu já vejo mais com o 
coração, é por isso que cedo de mais. Mas assim, se eu estiver com objetivo muito grande eu falo: “- Por causa disso e 
disso que você fizeram ou por causa do que a gente não conseguiu fazer na aula outra aula, hoje vai ser o vôlei e tudo.” 
Dependendo do porque que eu estou impondo aquilo naquela aula para eles. Às vezes eu não cedo realmente porque tem 
um motivo. Não apenas porque eu quero vôlei hoje. Por exemplo, só tem uma menina na sala que eu sei que não participa 
da aula, então eu deixo eles jogarem o futsal. 
Minha intervenção: Professora percebe que tuas aulas não apresentam uma sequência, ou seja, as aulas de hoje não 
estão relacionadas com suas aulas amanhã. Por favor, não pense que estou falando mal da tua maneira de trabalhar, 
apenas foi o que observei. 
Professor: Certo. Realmente não tem não. 
1.3) Sua estrutura de aula é o futsal. Sua preocupação esta em gerir a disciplina e o controle dos alunos nas aulas. Lógico 
que observei que seu contexto de trabalho é muito complexo. Falo isto com você, pois você sabe disso. Entretanto, na 
aula de basquetebol você fez o seguinte comentário: “- Vocês lembram da aula de basquete que nós fizemos?.” Foi para 
uma turma de 6º ano. “- Vocês lembram das regras? Quantos são os jogadores da equipe?” E eles responderam: “- São 
sete.” E você a seguir corrigiu: “- Não. São cinco.” Naquele momento você já iniciou as instruções da aula. Então você já 
trabalhou com eles uma aula anterior de basquete? 
Professor: Já! Já mas o que é que acontece. Eu não sei se você reparou lá na quadra que nossa cesta de basquete esta 
até pintadinha de azul. O aro preto e a tabela de azul. Desde do ano passado quando voltei de licença, porque estava 
grávida e tirei cinco meses de licença gestação e voltei no finalzinho de novembro, eu observei que a cesta de basquete 
não estava na quadra. Então eu vim saber que os meninos de tanto pindurar na cesta de basquete, a cesta tinha 
quebrada. Então eles tiraram, como na escola tem o curso de soldador eles mesmo arrumaram a cesta. Então a cesta 
chegou estes dias. Então eles jogaram basquete no início do ano passado. Então eles ficaram este período todo sem 
basquete. Como não é um esporte que estamos sempre jogando eles tinham toda a razão de não estar lembrando. 
Inclusive, no caso você não teve oportunidade de ver, os meninos tem uma caderno de Educaçaõ Física do ano passado 
que eles tem a materia todinha de basquete, todinha do vôlei, passei a história do vôlei, a história do basquete e 
fundamentos. Eles tem tudo. 
Minha intervenção: Você trabalha com aulas teóricas? 
Professor: Este anos eu falei que não iria trabalhar com aulas teórica. Até o ano passado eu passei porque eu ficava aqui 
na escola. Inclusive porque até o ano passado eramos escola de tempo integral e tinhamos mais dois professores de 
Educação Física. Então tinhamos que dividir a mesma quadra. 
Minha intervenção: O mesmo espaço? 
Professor: O mesmo espaço. Aonde optei no dia que eles estivessem na quadra eu trabalharia aula teorica. Então, 
realmente eles não lembram porque é igual estou te falando, pois tem muito tempo que não praticam o esporte. E outra, 
aqueles meninos têm mais dificuldades individuais, pois é uma escola que o ensino é mais devagar também. 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e as aulas futuras? 
R: Não observeri esta atitude nas aulas do professor. 
1.5) A organização e distribuição das atividades na sua aula hoje é praticamente os meninos jogarem o futsal e as 
meninas uma recreação, queimada ou vôlei. Esta organização de aula hoje é semelhante a meneira como organizava no 
estágio? 
R: É semelhante. É semelhante. Agora você disse que eu não tinha uma sequência de aula. Realmente eu não tenho não. 
Porque se formos olhar o planejamento no primeiro bimestre é vôlei, segundo bimestre futsal, terceiro bimestre... O 
planejamento é feito assim mesmo, porém se eu trabalhar um bimestre inteiro de vôlei o aluno não vai querer mais vir nas 
aulas de Educação Física porque ficará saturado. Entendeu? Então, por isso temos que medir por aquilo que conquista os 
alunos. Porque a gente temos que dividir estas aula nas modalidades esportivas também. 
Minha intervenção: Esta questão da “conquista” não coloquei ainda porque não chegamos no item indisciplina da aula. 
Mas é notório que você... Não que você deixa solto os alunos, pois eu não observei isto, pelo contrário. Até agora 
presenciei uma professora mais atuante e negociadora. Entretanto, neste 6º ano do HD você é diferente. Neste 6º anos de 
agora você é diferente. Foram dois dias que presenciei duas atitudes reflexas sua na aula. Na quarta-feira presenciei uma 
atitude tua que fiquei admirado, quando segurou a mão da aluna que iria agredir a outra. Aquilo foi no ato, ou seja, reflexo 
teu mesmo. E penso que não esta errada e tinha que ter tomado aquela atitude, pois a aluna é muito maior que você.  
Professor: Na hora a gente não olha tamanho. Não olha mesmo. Porque se você ver de longe chega até pensar assim: “- 
Não vou lá não porque posso até levar.” Mas quando esta perto de você a atitude é reflexo mesmo. É atitude na hora 
mesmo. 
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Minha intervenção: Nos iremos chegar neste item, pois acredito que são os comportamentos que você adquiriu mais 
rotinas. Acredito que estas rotinas foram adquiridas pelo contexto que você veio trabalhando ao longo deste tempo, que é 
realmente um contexto diferenciado dos que eu presenciei. De todas as escolas que passei a tua escola realmente é 
única. Em síntese são escolas de zona social de risco, principalmente no SMA. 
Minha intervenção: Você disse que tem o planejamento, mas você não segue para mantê-los presente nas aulas e não 
ficarem dispersos. É esta a sua estratégia? 
Professor: É. 
Minha intervenção: Mas você trabalhou aula de vôlei, futsal e basquete. Nestes três dias, porém percebe que você não dá 
continuidade ao conteúdo, mas os alunos vivenciam o desporto. Isso eles vivenciam. Diante disto percebe que você 
comunica as tarefas aos alunos. Assim: 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Como você passa as intruções aos alunos? 
Professor: Repete por favor. 
Minha intervenção: Como costumava comunicar a consecução das tarefas, ou seja, as instuções? Como você costumava 
das as intruções aos alunos das tarefas e das atividades de aula no estágio? 
R: Na verdade era uma troca de informação. Por exemplo, vou falar agora um pouquinho de 1ª a 4ª série. Quando eu 
lecionei a primeira aula no estágio, eu pensei assim: “- Será que eu quero isto para mim? Será que a realidade é isto?” Eu 
me assustei. Fiquei com medo de voltar na segunda aula. Porque eu me via no meio dos meninos, os meninos correndo 
para tudo quanto é lado, eu não coseguia olhar eles e nem segurar eles. Então eu ficava assim: “- Como eu vou fazer? O 
que eu vou fazer?” Não tinha quem me socorria. Eu sabia que estava num ginásio que tinha portões, como se diz que eu 
podia fechar, mas os meninos subiam na arquibancada, penduravam naqueles ferros e viravam de cabeça para baixo. 
Então eu não sabia como lidar naquela situação não. Então o que acontece é uma troca de informação dentro da 
faculdade. Eu conversava com alunas que já trabalharam em escola, que era a MC e a S, então foi onde elas me 
passaram que quando os alunos chegarem na quadra mande eles sentarem na linha, depois você pede silêncio. Eles não 
vão fazer silêncio, mas você chega num aluno e diz: “- Deixa a Tia falar.” Depois chega no outro e assim vai. Você vai 
demorar, mas um dia você consegue.  
Minha intervenção: Foi deste jeito Professora? 
Professor: Foi assim, mas devido nesta escola os alunos serem de classe social mais pobre, principalmente os meninos 
de 1ª a 4ª série, são muito pobres, mal educados, catarrentos, com as roupas rasgadas e que vão descalsos para escola. 
Lá eles são assim. Então esta foi a primeira dificuldade minha que era pegar estes meninos em sala de aula, descer com 
eles até ao ginásio que é muito longe. E tem uma bela lagoa do lado, aonde qualquer aluno podia cair dentro da lagoa 
porque não tem cerca nenhuma ao redor ou um obstáculo nenhum que evite que eles cheguem até lá. Então, eu pensei 
assim, chegar com eles até ao ginásio e descer com eles em fila é impossível, pois eu tento com eles até hoje. Nos anos 
que estou lá eu tento até hoje, porém eles começam a atrasar, o menino fica para trás, o outro fica de lado. 
Minha intervenção: Até hoje professora? 
Professor: Até hoje porque é uma coisa que não funciona. Mas assim, de vez enquando eu falo: “- Voltem todos para fila.” 
Ai eles começam na fila, depois eles se atrapalham e eu deixo para lá. 
1.6.1) E para explicar as atividades na hora da aula? Como costumava a dar as intruções? 
R: Por exemplo, de 1ª a 4ª série hoje em dia eu consigo... Eu consigo... Hoje em dia é assim, porque no início eu pensei, 
seu eu tentar separar em grupo vai dar certo. Então eu separava em grupos os pequenos e em filas pequenas. “- Vamos 
fazer três filas.” “- Vamos fazer quatro filas.” E daí eu montava quatro equipes. Entendeu? Então assim funcionava porque 
eu conseguia ter domínio de quatro alunos que estavam numa fila, de mais quatro que estavam na outra fila. Porque se 
uma fila começava a fazer bagunça eu falava: “- Esta fila aí esta me atrapalhando.” Então o que comecei fazer com 
aqueles alunos que não queriam me ajudar e não querem fazer a aula mesmo. Eu consegui falar assim: “- Você não vai 
participar, você vai ficar sentado aqui e não levanta daí.” Porque tem um banco lá na quadra. Então comecei impor com 
eles assim. E o menino sentava, depois levantava, eu ia e pegava ele pela mão e voltava com ele para o banco. E 
comecei a ver que funcionava daquele jeito. Entendeu? E eles aceitam, mesmo de 5ª a 8ª série se eu falar com eles, caso 
ele brigou ali no momento do jogo, se eu falar assim: “- Você esta fora e não vai jogar.” Se eu mandar ele sentar, ele 
senta. Ele pode até falar assim... Ele reclama. Ele sai do jogo e fica reclamando. Mas ele sabe que esta fora do jogo e não 
tenta entrar novamente. Ele aceita aquilo como punição. Agora voltando a sua pergunta. 
Minha intervenção: Professora pode ficar à vontade que você esta falando tudo o que preciso. 
Professor: Quando no momento da aula que eu peço eles para ficarem no xizinho é o momento que eu consigo que eles 
olhem para mim porque estão em silêncio e sem bola. 
Minha intervenção: Professora é na hora. Em todas as turmas que presenciei toda vez que você disse: “- No xizinho.” 
Todos imediatamente ficaram nos xizinhos da quadra. Até aqui nesta escola (HD) você conseguiu rotinizar este 
procedimento nesta 5ª sério. “- No xizinho.” Todos estavam no xizinho. 
Professor: É no momento que não tem uma voz para atrapalhar, não tem uma corda para atrapalhar, eles não tem nada 
nas mãos para estar quicando a bola, esta batendo ou chutando. 
1.6.2) Quando na aula você costuma passar as intruções? Quando para explicar as atividades? 
R: É neste momento mesmo quando eles estão no foco ali, mesmo quando não vou dar ginástica e muito menos estão no 
xizinho. Porque o momento que eu falo em xizinho é o momento que eles vão me escutar. Porque tem aulas que não 
quero colocar no X, porque quero uma aula mais rápida, quero falar mais rápido e se for esperar que eles se organizarem 
ou colocar todo mundo no grupo e tentar diversificar os grupos isso não funciona. Porque eles nunca fazem silêncio. 
Minha intervenção: Você passou orientações hoje, após o alongamento do basquetebol ontem na aula (SMA), após o 
alongamento geral da atividade e durante a atividade. É isso. As suas intruções hoje de chamar os alunos para o xizinho. 
“- No xizinho.” Eles ficaram no xizinho. Você passou o alongamento e pediu um aluno para ficar ao teu lado durante o 
alongamento. Você sempre pede alguém para te acompanhar no alongamento? 
Professor: Nem sempre. 
Minha intervenção: E porque você pediu hoje? 
Professor: Não... Não... Mas é meio comum. Não é todas as aulas, mas é comum. Porque na verdade assim, ou é o aluno 
que me pede para ficar na frente e eu não falo não, se ver que é um aluno que tem uma coordenação motora boa eu 
deixo. Entendeu? Ou então, o menino esta sem lugar, ou ficou bem lá no fundo ou ficou fora de lugar... Então, peço para 
ficar do meu lado. Entendeu? Por isso costuma ficar o menino ali na frente. Agora quando é um exercício mais específico 
e sei que ele não vai dar conta, então eu fico lá na frente e faço junto com ele. 
Minha intervenção: Então vamos pegar a aula de basquetebol, por exemplo. Percebe que você passou o alongamento e 
depois as instruções gerais referentes as atividades. As instruções coletivas e gerais sobre regras, os fundamentos, como 
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driblar a bola corretamente você não cobrou. E durante a atividade você foi passando as instruções, não cobrou muito 
permitindo que a aula acontecesse e fluisse como uma recreação, porém a todos instante estava supervisionando a aula e 
orientando os alunos. Esta maneira de dar instruções eram feitas assim no estágio? 
Minha intervenção: A forma, o momento em que você passava as intruções era feita desta maneira no estágio ou não? 
Professor: Não. Não era não. Na verdade estas instruções... Assim, eu vou falar do que eu lembro. Eu acho que estas 
instruções no início aasim, eu nunca passei não. Eu separava as equipes, eu acho que, por exemplo, no basquete eu 
falava assim: “- Vamos quicar, mas naõ pode quicar com as duas mãos. Mas eu não passava instruções antes mesmo 
não. 
Minha intervenção: Era direto na atividade? 
Professor: Era direto e eu já ia falando. Eu lembro eu apitava, que usava muito o apito e hoje em dia eu não uso muito o 
apito, porque sinceramente eu não gosto muito de ficar apitando a aula inteira. 
Minha intervenção: Eu percebe que você não usa o apito. Eu iria lhe perguntar na questão da disciplina. Porque você não 
utiliza o apito para ter disciplina. 
Professor: Falando em disciplina assim, eu os eduquei, pois às vezes eu grito... Os meninos costumam muito pindurar-se 
na rede, por exemplo, igual o goleiro segura muito na rede do gol. E eu canso de falar. Estou sempre falando: “- Solta a 
rede.” Eu falava muito: “- Solta a rede ai fulano.” Hoje em dia eu falo assim: “- O menino.” Eu faço assim com as mãos e 
eles já sabem que é para soltar a rede. 
Minha intervenção: Você já criou rotinas de comportamentos nos alunos através de gestos que você utiliza para chamar a 
atenção deles. 
Professor: Eu posso pedir para ele soltar a rede 10 vezes e as 10 vezes ele vai segurar a rede ainda mais. A bola. “- Não 
chutem a bola de vôlei.” Costuma o menino chutar, ele já olha para mim, porque ele já sabe que fez uma coisa errada. 
Então assim, eu acho que um olhar, um gesto funciona mais que o apito. Entendeu? O apito é quando realmente você 
quer silêncio e não consigue. No início eu usava muito o apito. Eu usava muito a voz e ficava sem voz. E usava o apito, 
mas eu lembro porque eu parei de usar o apito, porque eu apitava e os meninos assobiavam junto comigo e aquilo me 
irritava. Então, por isso que eu parei bem de usar o apito. Entendeu? E aquilo me irritava porque muitas das vezes um 
menino assobiava e os outros pensava que era eu que estava apitando, mas não era eu. 
Minha intervenção: Era o aluno? 
Professor: Era o aluno. Mas hoje em dia você pode ver que eu não fico gritando mais na aula. Eu não grito. Entendeu? Ou 
eu chego perto do aluno. Ou eu pergunto outro aluno: “-Como aquele aluno chama?” “Ele chama fulano.” Ai eu digo: “- O 
fulano chama o fulano ai. O Fulano você não pode fazer isto não.” Entendeu? Então eu uso mais é uma conversa mesmo 
dentro do grupo. Entendeu? 
Minha intervenção: Professora referente ainda às instruções. Quando pergunto como você comunicava ou dava as 
intruções aos alunos é referente a sua forma dar o feedback aos alunos, a supervisão da aula, correção, 
acompanhamento. Ainda na aula de basquetebol onde observei que você apresentou um maior número de 
comportamentos rotinizados referente as instruções da aula. A primeira aula aqui no HD foi queimada e futsal, a última 
também. A segunda aula foi onde observei mais comportamentos de rotinas de instrução. Aonde você buscou os alunos 
na sala, passou as instruções para realizar o alongamento, pediu os alunos para ficar no xizinho, todos alinhados e 
organizados para o alongamento. Realizou o alonganmento, pediu os alunos para afastar as pernas, estender os braços 
tudo como mando o figurino. A seguir passou as intruções do basquetebol, alguns alunos estavam lutando karatê, mas 
você chamou a atenção deles imediatamente. “- O fulano presta a atenção.” O outro aluno estava dançando. Entretanto, 
eles não sairam do lugar. Nenhum aluno saiu do lugar. Isto eu não percebe. Eles escutaram as suas instruções. Estas 
instruções e essa maneira de falar naquele momento na aula era assim no estágio? 
Professor: Não. Não era por falta de vivência e de saber o conteúdo. Porque na verdade, por exemplo, o basquete com já 
estamos falando dele, eu tive a disciplina de basquete na faculade, mas eu digo que muito professores de Educação 
Física não entendem de basquete até hoje, pois é a minoria que sabe jogar basquete. É a minoria. Então o que aconteceu, 
quando comecei lá na minha escola nós não tinhamos cesta de basquete. Nestes dois anos que entrei lá, que eles 
colocaram aquela cesta de basquete. Então, eu senti a necessidade de ensinar o basquete assim que eles colocaram a 
cesta. Só que eu não sabia o conteúdo. O que eu fiz! Peguei meu caderno de basquete da faculdade, porque o Professor 
Emílio, eu tenho toda a materia dele ali porque ele passava e explicava tudo. Então eu fui estudar. Então eu fui estudar 
aquela materia em casa. Então comecei a dar aula teórica de basquete. 
Minha intervenção: Você trabalhou com aulas teóricas? 
Professor: Dei aula teórica de basquete. Só que era assim, estudava em casa... Porque eu pensei assim, eu não posso 
simplesmente passar no quadra e pedir o aluno para copiar, eu tenho que explicar. No estudar em casa e passar a materia 
teórica no quadra eu fui decorando. Tipo os tempos que tem no jogo de basquete como posse de bola, de ficar dentro do 
garrafão, de ataque. 
Minha intervenção: Mas você passou muita instrução no início da aula? Foi muita informação não foi professora? 
Professor: A gente impolga. Na verdade assim, o básico que eu tinha que falar que era não poder quicar com as duas 
mãos, ao correr não poderia segurar a bola para mim foram instruções básicas que eu tinha que falar. 
Minha intervenção: Referente ao xizinho, quando você conseguiu que eles rotinizassem este comportamento? Quando 
surgiu esta idéia? 
Professor: Isto já à anos. Porque eu não lembro a primeira vez que fiz isto não. 
Minha intervenção: Para que você criou o xizinho? 
Professor: Para ficar de forma organizada. Para turma não ficar embolada. Porque um aula de Educação Física embolada 
é muito feia quando se trata de exercício físico. Um aluno lá, outro aluno cá, eles espalhados eu acho muito feio. 
Minha intervenção: Você utiliza mais nos momentos que costuma passar a gisnástica e o alongamento? 
Professor: É. Entendeu? Assim, à partir do momento que eu peço para ficar no xizinho é ginástica. Tanto é, que eles já 
estão acostumados a fazer ginástica e alongamento e já sabem que tem o xizinho do quadrado para eles irem. Então, isso 
eu comecei com turmas de 1ª a 4ª série e levei para 5ª e 8ª série depois. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Quando? Olha aconteceu assim, igual o PAV são meninos, não sei se você percebeu, eles andam como... O PAV aqui 
na escola desde o início eu não trabalho com eles, mas vejo só reclamação. Tanto é, que os professores quando 
trabalham com o PAV tem vontade de voltar para casa. 
Minha intervenção: Então vamos considerar mais a escola SMA porque percebe que você tem mais domínio e rotinas 
naquela escola. 
Professor: Então o PAV, não sei se você reparou os meninos só andam com as mochilas nas costas, boné e o celular 
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ligado ouvindo música. Para você ver na escola é proibido o uso de boné e brinco. Mas se a diretora não conseguiu que 
eles parassem de usar o boné e brinco, ou seja, controlar eles. Nós professores que não vamos conseguir. Entendeu? 
Eles cobram de nós professores, mas se a direção falar para o menino tirar o boné, ele não vai tirar. E vamos fazer o que 
com ele se a direção não consegue fazer que ele obedeça as regras da escola. Então, os meninos em geral da escola 
andam com mochilas porque, eles não tem nenhum material, ele não tem um caderno ou uma caneta de jeito, mas o 
pouco que eles tem, eles tem medo que os outros roubem. E roubam! Vamos chegar lá! Então, os meninos do PAV 
carregam mochila, mas dentro de sala eles não tem um caderno e não tem uma caneta. Então quando chegam na quadra 
simplesmente eles querem sentar, ou ficar lá com brincadeiras bobas empurrando um ao outro, andando pela quadra 
como se fossem meninos anormais. 
Minha intervenção: Mas sua aula hoje foi muito boa professora? 
Professor: Foi um milagre. Entendeu? Porque essa turma... Aquela turma que eu desci com eles é a mais difícil. Aquela 
primeira turma é a mais difícil. Normalmente nunca tem aquele tanto de alunos que teve hoje. Foi um milagre. Você 
entedeu? A turma é pequenininha e sempre falta 5 ou 6 alunos na aula. Então costumo ficar dentro de sala de aula e pego 
um jogo de dama e um quebra-cabeça. Na sala de aula eles jogam tampinha para um lado e jogam tampinha para o outro. 
Dois brigam e o restante fica andando pela sala. Ai eu penso: “- Vou ficar dentro de sala. Porque se eu for para quadra vou 
fazer o que com eles na quadra.” Quando acontece de jogar um futsal dá uma equipe de três alunos para cada lado ou 
não querem jogar e ficam lá sentados mexendo no celular. Eu deixo. É proibido? É. Entendeu? Mas eu deixo para mim 
não aborrecer com eles. 
Minha intervenção: Então pelas caracaterísticas da turma você permite que eles estabeleçam as suas rotinas. É isso? Por 
exemplo, voltando para escola HD, a 5ª os meninos é futsal e as meninas já sabem que ficaram lá no cantinho da quadra 
jogando a queimada ou o vôlei. Já a 7ª série é sempre o vôlei, pois percebe que as meninas já chegam e armam a rede de 
vôlei e os meninos vão para o canto jogar o futsal. Esta rotinas foram acontecendo naturalmente com base nas 
características dos alunos gostarem em praticar aquelas atividades? 
Professor: Foram acontecendo naturalmente. 
Minha intervenção: Você não tem a preocupação de mudar estas rotinas dos alunos? 
Professor: Preocupação eu tenho sim. Vontade muito maior. Porque às vezes a gente fica se sente inútil numa aula de 
Educação Física. Entendeu? Por mais assim, que pensei que: “- O professor gosta de ficar ali tranquila só olhando. É bom 
para ele. Descança.” Só que assim, é muito difícil você mudar a juventude de hoje. É muito difícil. Você desgasta muito. 
Você vai aborrecido para casa. Aluno te xingando. Aluno te xingando. Uma vez um aluno falou palavrão comigo na quadra 
e tive que aceitar. Porque qual o resultado que vou ter se levá-lo para secretária. Nenhum! Talvez o menino não quer fazer 
a aula, na próxima aula ela vai falar e atrapalhar mais ainda a sua aula. Então assim, melhor levar na rotina destes 
meninos mesmo e levar do jeito que esta. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
R: Não identifiquei este comportamento nas observações das aulas. 
1.2) Sobbre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou alum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Para aumentar a participação é complicado. Porque a pessoa que não gosta de Educação Física não gosta mesmo. 
Ele participa só se for obrigado. Porque aluno é assim, ele não gosta de Educação Física, ele não quer participar, mas se 
você não passar nada na aula ele fala: “- Aquela professora não dá nada mesmo.” Mas se você quer passar atividade o 
aluno começa: “- Ah não professora! Hoje eu estou passando mal.” 
Minha intervenção: Eu não presenciei isto professora. Foram pouquissímos alunos que não participaram da tua aula. 
Pouquissímo. 
Professor: Na 8ª série da escola SMA que é uma turma com mais alunos, pois é uma escola que têm muito aluno homem. 
Lá só uma turma participa. 
Minha intervenção: Eu não presenciei esta aula. Eu vi na 7ª série algumas alunas que não quiseram fazer, mas você não 
obriga a participação delas na aula. Porque você não obriga elas a fazerem a aula? Impõe elas fazerem a aula? 
Professor: É a turma do basquete? 
Minha intervenção: Não. Da turma que você passou queimada e futsal. Tinha uma aluna de cabelo comprido que estava 
toda arrumadinha. E na turma do basquete também, mas até que as alunas fizeram quando você pediu. Elas fizeram. 
Professor: Fizeram, porque eu proponho o seguinte, em questão de participação eu proponho o seguinte: “- Você faz 
porque este exercício físico benefícia a queimada. Você vai participar nem que seja uma queda e depois que participar 
uma queda você pode sentar.” 
Minha intervenção: Você negocia com ela? 
Professor: Eu negocio. Entendeu? Eu tenho alunos homens também que falam que não querem participar e que não 
gostam. Eu tenho um aluno lá que hoje participou da ginástica, na hora do futsal ele não participou, aquela hora que eu fui 
para o xadrez. Ele não gosta de futsal, ele não gosta de nada, mas quando é uma queimada eu falo assim com ele: “- O 
fulano só hoje.” Como ele é um menino muito educado, ele pega e vai participar, mas ele não gosta. Então, eu negocio 
realmente com eles. 
Minha intervenção: Você negocia. 
Professor: Eu negocio. Agora se não participar, se vejo que é uma aluna que esta fazendo manha. “- Eu não quero 
participar porque estou passando mal.” Então sobe para sala de aula, para não dar motivos dos outros alunos falarem. “- 
Porque ela pode ficar sentada?” Então eu mando subir para sair da frente dos outros. 
1.2.1) E fazia assim no estágio? Para aumentar a participação você negociava com o aluno? 
R: Não. 
Minha intervenção: Nunca? 
Professor: No início eu não conseguia impor não. A gente começa a impor mais quando a gente começa conhecer mais o 
aluno e têm mais liberdade de impor com ele. No meu caso é assim! 
Minha intervenção: Eu percebe que você tem mais liberdade com os meninos na escola SMA do que aqui na escola HD. 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Percebe que os alunos gostam de você professora. 
Professor: Eu também acho que gostam, porque quando voltei de licença eu ganhei tanta carta, ganhei tantos abraços. 
Minha intervenção: É notório professora que gostam. Eu acho que eles gostam do jeito deles. Porque temos que 
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considerar que são alunos que talvez não vivenciam muitos momentos de carinho. Mas percebe que pelo jeito deles, eles 
lhe respeitam. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: É o que eu falei. Se o menino brigou eu falo: “- Você não vai jogar mais aqui.” E eu não deixo jogar mesmo. Entendeu? 
Eles podem ser aqueles alunos da 8ª série de turmas de meninos altos e grandes, mas eles aceitam numa boa. Saem 
reclamando, mas sabem que tem que sair e porque tem que sair. Porque se o menino me enfrentar e dizer que vai jogar, 
eu normalmente faço assim: “- Então me entrega a bola porque ninguém vai jogar.” Então o próprio time tira ele da quadra. 
Entendeu? Igual as meninas. As meninas quando não querem participar a atitude que eu tomo em questão de disciplina, 
ou acontece alguma discussão, ou briga que é mais raro acontece isso na quadra. Então eu falo: “- Sobe e fica lá em 
cima.” Aí mando para supervisora ou mando um bilhetinho para supervisora. Quando tem problemas, igual estes dias eu 
estava falando com a supervisora hoje de uma aluna que falou comigo assim, eu disse para ela se não participasse iria 
tomar falta. Ela falou comigo assim: “- Eu não ligo de tomar falta não.” Já tinha três aulas que ela não participava e que eu 
mandava ela subir. Então a supervisora vira para mim e diz: “- Nada minha sala ela também não veio.” 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir comportamentos desviantes? 
Vamos ter esta 5ª série como referência. Previnir é evitar que eles aconteçam. 
R: Manter eles ocupados. E quando vejo que uma aluna começa a xingar a outra. Eu tento assim: “- Vamos parar. Vamos 
parar.” Tento levar uma aluna para um lado e a outra para o outro. A prevenção é isso. Entendeu? Igual assim, na hora 
que elas pararam de jogar ali na aula e vieram todas para o meu lado. “- Isso vai dar confusão. Vamos jogar de novo.” 
Minha intervenção: Você já tinha dito aquela hora. Que quando elas começarem a ficar paradas vai dar confusão. No final 
da aula vai começar a confusão. Você já conhece a rotina daquelas alunas. 
Minha intervenção: Para previnir você tem aluma estratégia? Ou você fica só olhando? 
Professor: É observação. Somente observação. 
1.3.2) No estágio você fazia assim? 
R: Não. Não fazia. Não fazia e quando acontecia eu separava e levava para direção. No estágio eu levava mais para 
direção e hoje em dia eu já não levo. 
Minha intervenção: Aquela situação que aconteceu com a 5ª série vou utilizar como exemplo porque realmente fiquei 
impressionado. Na quarta-feira teve confusão na aula onde você teve que intervir e separar a briga. E hoje novamente 
você teve que intervir. 
Minha intervenção: É normal este tipo de atitude no seu cotidiano de aula ter que intervir, pegar no braço e se enfiar no 
meio da confusão dessas alunas? 
Professor: Eu peguei no braço da menina, porque estavam discutindo entre elas. Eu disse assim: “- O gente vamos parar 
com isso.” 
Minha intervenção: Você entrou no meio delas professora! 
Professor: Eu entrei no meio delas para separar, mas aluna falou comigo assim: “- Cala a boca! Porque não é com você 
que estou falando.” Você escutou isto? 
Minha intervenção: Escutei. 
Professor: No escutou? Foi aonde eu falei assim: “- Agora nós vamos lá na direção.” Ela disse: “- Eu não vou.” Eu não vou 
arrastar uma menina daquele tamanho. Ai o que acontece. Eu vim até a direção para com a Diretora ou com Diretor, mas 
infelizmente nehum dos dois estavam. Eu queria que o Diretor estivesse. Eu falei assim: “- Deixa.” Eu nem fui lá discutir 
com a menina. Porque este assunto agora eu vou passar para direção. Vou passar para o Diretor. Porque eu não vou 
deixar isto assim também. Entendeu? O assunto morreu agora no momento. 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? Você têm dois espaços diferentes, 
da escola SMA e da HD. Como você acha que isto influência? 
R: Aqui na escola HD a gente ganha mais tempo porque como já falei as salas são muito próximas da quadra. O espaço é 
bom, só falta os materiais no espaço físico, permite dividir a turma porque são duas quadras, então não tenho problemas 
porque os meninos ficam de um lado e as meninas ficam no outro e não tenho problema não. E na escola SMA o que 
dificulta é a distância porque de certa forma eu tenho que ficar olhando menino que estão lá para trás ainda. Tenho que 
ficar esperando menino descer. Tem o menino que desce correndo na minha frente, isto normalmente acontece. Então 
assim, eu sou só uma para olhar. 
Minha intervenção: Você já utilizou mais recursos materiais numa aula do que o habitual? Normalmente você utiliza uma 
bola ou duas bolas. 
Professor: Isso. De 5ª a 8ª série não. Já de 1ª a 4ª série uso cochonetes, cones, cordas eu uso bastante. Aqui no HD 
temos materiais também e no SMA também. 
Minha intervenção: Referente a organização e seleção dos materiais para aula. Vamos considerar de 1ª a 4ª série. 
1.4.1) No estágio você organizava e distribuia os materiais no espaço como você costuma fazer hoje? Você consegue me 
descrever as diferenças de antes e agora? 
R: No estágio vamos dizer assim, de 1ª a 4ª série, eu utilizava muito a bola de volei e a corda somente. 
Minha intervenção: A corda? 
Professor: A corda para pular corda. Porque eram os materiais que a escola oferece. Isso quando oferece uma bola e uma 
corda. Então assim, a gente ainda têm colchonetes porque o estado mandou por causa da escola de tempo integral, por 
isso que hoje temos um colchonete que dá para trabalhar. E assim, material quando a gente não tem eu providêncio, pois 
costumo trazer sucatas, bolas de meia já trouxe aos montes. Então já separo estes materiais. Tipo assim, quando eu já 
penso em trabalhar tal atividade em tal dia, eu já trago os materiais. Eu trago jornal. Entendeu? O que faço é preparar os 
materiais antes para minha aula. É isso que você me perguntou? 
Minha intervenção: É isso. 
Professor: Porque bola já aconteceu. 
Minha intervenção: Porque basicamente a estrutura da sua aula é bola. Você utiliza uma bola para queimada, uma bola 
para o futsal e outra bola de vôlei para quem quer ficar jogando vôlei. Sua aula têm esta estrutura. 
Professor: Porque teve momentos assim, que eu não tinha uma bola na escola. Foram vários momentos. Igual no SMA 
quantos anos trabalhei com uma câmara de ar de bola. Entendeu? Eu já comprei bola depois disso para aula. Só que 
assim, aluno não tem cuidado com os materiais. Às vezes o professor tem que ficar falando direto com o aluno para tomar 
cuidado com os materiais. Igual a bola de vôlei. Tem aluno que chuta direto a bola de vôlei. 
Minha intervenção: Cadê a bola de basquetebol de hoje? 
Professor: Pois é! Para você ver. Já é hábito meu deixar os materiais e as bolas lá na quadra. Eu subo e desço, mas 
sempre deixo lá as bolas na quadra, pois não fico subindo e descendo com as bolas. Não acontece de sumir não. Mas 
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como hoje os educadores da ASMA tiveram na quadra com os pequenos, provavelmente alguma criança pegou esta bola 
e levou para a casa aonde ficam as crianças. Então assim, hoje não fui atrás, mas ela vai aparecer porque vou correr atrás 
disso. Quando acontece de cair bola naquela mata ao lado, porque não tem como entrar naquela mata para pegar a bola. 
Minha intervenção: Mas a quadra é coberta? 
Professor: Passa por cima. Quando eles isolam a bola passa por cima daquela tela. 
Minha intervenção: Naquela quadra daquele tamanho? 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades você costuma planejar? Acredito que na escola SMA você não 
tem problemas porque a quadra é coberta. 
R: Tem por causa do caminho da sala até a quadra. Fica impossível. Mesmo a quadra sendo coberta, nós parafusos dela 
entranha gotas de água que fazem uma carreira de água na quadra. Normalmente tem um pano lá para secar, quando não 
chove muito dá para ficar lá dentro da quadra. Entendeu? Mas assim, se tiver chovendo muito e ainda tendo a condição de 
jogar, nós jogamos mas correndo o risco de escorregar e cair. Ou então a gente fica dentro de sala assitindo um vídeo ou 
a gente faz jogos dentro de sala mesmo. 
1.5.1) Fazia assim no estágio? 
R: Normalmente no estágio eu trabalhava somente com 1ª a 4ª série. O ginásio foi surgindo ao longo dos anos com as 
oportunidades de trabalho. Então, com criança no dia que começava a chover, eu já estava na escola e não tinha nada 
preparado, eu arrumava folhas e mandava eles desenharem. Era assim no estágio. 
1.5.2) Referente ao controle dos alunos dentro de sala de aula, existe diferenças do estágio e hoje? 
Minha intervenção: Hoje acompanhei uma aula sua de informática e percebe uma grande interatividade dos alunos na sala 
de aula. É mais difícil controlar a disciplina dentro de sala de aula? 
R: Para mim é porque não tenho o hábito de lecionar dentro de sala de aula. Mas assim... É assim, ou os alunos 
interagem com o que você esta falando ou você esta falando e eles ficam conversando o tempo todo. Então é uma 
disciplina diferente mesmo. Na quadra eu já habituei lidar com aquele meninos com uma certa disciplina num espaço 
amplo, em um espaço aberto. E dentro de sala manter eles sentados para mim que não tenho experiência dentro de sala é 
mais complicado mesmo. 
Minha intervenção: Professora serei sincero, pois foi muito difícil encontrar comportamentos rotinizados na sua prática 
docente pelo fato da sua aula ser muito solta. Também presenciei dois ambientes de trabalho e que ao mesmo tempo são 
muito parecidos pelo perfil de alunos que você trabalha. Que são crianças que residem em zona social de risco. Porém na 
segunda escola que é SMA nós temos os alunos “internos” e os alunos “de fora” e ao mesmo tempo nesta escola a 
direção da escola não tem a palavra final, mas sim a direção da ASMA. Pela primeira vez encontrei esta caso. Aonde uma 
Instituição não governamental, ou seja, uma ONG reger as normas de uma instituição do estado. Praticamente é isto que 
você me explicou. Correto? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Que a ASMA influencia na disciplina dos alunos, nas punições. Entretanto, observei que os alunos na 
escola SMA são muito mais disciplinados do que os alunos da escola HD. Ou estou enganado? 
Professor: Na verdade é o contrário. Eles não são mais disciplinados do que os alunos da HD, porém as regras da ASMA, 
não vou dizer da escola em sim, impõe limite neles. Por exemplo, eles sabem... Um menino um dia brincando pegou a 
blusa do outro perto do pescoço e levantou ele. Era uma brincadeira ele não ia machucar o outro não. Porém o próprietário 
da associação que é um italiano viu, na hora ele gritou o menino lá de cima da direção. O menino foi até a direção e ele 
deu a transferência do menino. Sendo que o menino não era um dos piores meninos. Então assim, era um menino 
tranquilo, bom. Era um bom aluno. Foi expulso por causa de uma brincadeira. Então os outros aluno vendo aquilo já 
sabem das consequências. Isto vai limitando os alunos aonde eles podem chegar. Costuma no final do ano uns alunos 
engraçadinhos querer pular na lagoa. Se eu passar vou pular na lagoa. Já aconteceu do menino pular na lagoa e a ASMA 
ficar sabendo lá em cima. Eles falaram: “- Manda o menino subir e pegar a transferência dele. É aonde eles limitam os 
internos. Porque os internos sabem as regras da ASMA. 
Minha intervenção: Você acha que atrapalha a autonomia da escola ou da direção da escola? Porque os alunos sabem 
que o poder máximo é a direção e nem os professores? 
Professor: Não atrapalha não. Eu acho que ajuda. Porque já que a diretora não tem autononia nos alunos. Eles sabem que 
se passando por cima da diretora da escola. A atitude da diretora ou do proprietário da ASMA serão mais energicas e eles 
não irão voltar atrás. Também assim, os professores acabam contando com a ajuda deles mesmo. 
Minha intervenção: Você conta com esta ajuda da direção da ASMA? 
Professor: Muito raramente. Eu não gosto muito de levar os alunos até a direção. Eu não gosto porque sei que as 
consequências serão muito piores para o aluno. Então prefiro relevar. 
Minha intervenção: Professora gostaria que você me disse-se. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes que você sempre faz em relação aos 
comportamentos, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? Independente de ser na escola HD ou SMA. 
R: É rotina é escutar bastante os alunos assim, e deixar até ser levada muita das vezes pelo tipo de atividade que eles 
querem fazer na aula. Rotina é também... O jeito que falo assim: “- Vamos fazer isto hoje.” E eles quererem... Às vezes eu 
não... É uma rotina eu negóciar... Acaba sendo uma rotina eu falar assim:... 
Minha intervenção: Professora pode falar à vontade, pode explicar da tua maneira que esta aberta a gravação. 
Professor: Acaba sendo uma rotina também eu falar assim: “- Hoje realmente nós vamos fazer isto.” Mas coloco aquele 
parêntese que a gente faz um pouquinho depois o que eles querem. É uma rotina também! 
Minha intervenção: Você diz abrir mão do seu planejamento? 
Professor: Abrir muito a mão do meu planejamento. 
Minha intervenção: Porque você abre mão do seu planejamento sempre assim? 
Professor: Eu já vou misturar isto com minha criação. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa de imposição. Entendeu? Eu 
acho que eu fui criada muito assim, de escutar, de baixar a cabeça muito para as coisas. Entendeu? Então assim, eu fui 
criada assim. Então que a pessoa chega numa idade mais avançada acho que não consiguiria mudar estes meus hábitos 
de aceitação do que os outros querem. Entendeu? Então isso se torna uma rotina de criar hábito de como levar os alunos, 
digo assim: “- Quero que vocês fiquem aqui.” Então sempre vou querer que eles fiquem daquele jeito, naquele lugar. Então 
é uma rotina. 
1.6.1) Tarefas que você sempre passa para os alunos? Atividades que todas as suas aulas tem? 
R: Futsal, queimada e vôlei. 
Minha intervenção: Realmente são atividades rotineiras da sua aula. 
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Professor: E ás vezes, é uma rotina digamos assim, três vezes por mês considerando ser duas aula por semana, eu passo 
um pique ou uma brincadeira. Dependendo da série ou da turma uma recreação, se não é um pique é uma estafeta que é 
uma brincadeira lúdica. Que foi o que passei hoje para 5ª série. 
1.6.2) Dinâmicas de interação, de relacionamento para conseguir o controle dos alunos? 
R: O ano passado, este ano não, mas o ano passado trabalhei com dinâmicas. Mas quando trabalhava com aulas teóricas 
eu trabalhava com dinâmicas também. Inclusive trabalhei com os PAVs do ano passado dinâmicas. Trabalhei muita 
dinâmica. Fiz até dinâmica de atenção, concentração. Eu ia na internet e procurava no Google algums coisas que dizem 
respeito a isso, a atenção e concentração. Mas era muito difícil aplicar. No PAV era muito difícil, mas eu levava na boa. Eu 
trabalhei dinâmica com eles, fazia rodinhas, trabalhava com barbantes, ou papeis, caixinha. 
Minha intervenção: Você tem algum comportamento rotineiro para ganhar a confiança da turma? Alguma estratégia para 
ganhar a confiança daquela turma que você não esta tendo muito controle? 
Professor: Conversa. O aluno... Até às vezes assim, é mais a nível entre meninas porque tem umas que têm mais receio 
de relacionar-se. Por ser mulher... Eu ainda acho até hoje que mulher interage mais com homem do que mulher com 
mulher. Então eu procuro assim, estar sempre entrando na roda de conversa delas. Mesmo que seja conversa de 
namoradinho, eu sento um pouquinho e converso porque é um jeito de tentar conquistar elas para o meu lado. 
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ANEXO 11 – Instrumentos referentes aos dados do 3º Professor 
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Anexo 11.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 11.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Terça-feira, 16 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1)Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Desde quando estudante gostava muito de praticar esporte na escola e também nas aulas de Educação Física. Tive 
professores que influenciaram neste gosto. Desde a infância sempre tive certo apego pela Ed. Física. Isto foi 
concretizando ao longo do tempo até chegar ao ensino médio, onde a idéia passou a ser concreta mesmo. Assim, 
partimos para fazer o curso superior em Ed. Física. 
1.2) Quem o influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas para fazer o curso de Ed. Física? 
R: Primeiramente acho que a motivação partiu muito de mim. Gostava muito desta pratica de esporte e nunca tive esta 
separação de gostar somente de futsal. Sempre goste do universo esportivo. E alguns professores meus tanto do ensino 
fundamental quanto do ensino médio viram em mim esta diferenciação perante aos demais alunos, sempre me 
incentivaram para se tornar um profissional da área. Sempre gostei desta prática esportiva da prática de atividade física. 
Assim, foi se concretizando e fomos debatendo algumas idéias, outros professores falando que era viável. Assim, fomos 
formulando as idéias tudo direitinho e chegamos até hoje. Conseguimos concluir as etapas. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor (e/ou disciplina) que te marcou positivamente? Que características ou 
aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: Teve disciplinas que foram marcantes, mas seus professores não foram marcantes. E teve professores que foram 
marcantes, mas suas disciplinas não foram marcantes. No caso, uma professora muito marcante que foi minha 
orientadora da monografia, no caso, a disciplina dela não era tão marcante. A disciplina era Didática da Ed. Física uma 
disciplina muito boa, mas a professora não conseguia aprofundar, não conseguiu repassar o que esperávamos da 
disciplina. Mas depois, quando vim a conhece-lá no processo da monografia demonstrou ser uma excelente profissional. 
Até hoje mantemos este contato, ela foi marcante. Para mim, as disciplinas mais esportivas foram as mais marcantes no 
curso. As de treinamento esportivo e de conteúdos esportivos em geral. 
2.2) Durante a licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas? Atividades extra-acadêmicas são cursos de 
formação, alguns cursos de capacitação. 
R: Consegui participar sim. 
2.2.1) Você lembra em qual áreas? 
R: Foram na área esportiva. Realizei cursos no Projeto 2º Tempo. Cheguei a fazer ENAF. Tudo enquanto era graduando 
de Ed. Física. 
Minha intervenção: Foram em varias áreas? 
Professor: Isso! Foram áreas diversas, tive aulas desde os Primeiros Socorros, até aulas de Iniciação a Treinamento 
Esportivo. 
2.3) Como cada uma contribuiu para sua formação? Como cada área desta que você realizou contribui para sua 
formação? E por quê? 
R: Eu acho que a somatória contribuiu sim. Fomos realizando cursos, podemos definir que até de forma aleatória. Há 
apareceu um curso, é interessante, vamos fazer! Apareceu outro, vamos fazer também. No final acho que deu para sugar 
um pouquinho de cada curso. E acaba você levando isto, pois são conteúdos que acabam marcando. 
Minha intervenção: Você vai fazendo assim, se o dinheiro combina com aquele curso e tempo, você aproveita a 
oportunidade para realizar o curso. 
Professor: Sim! 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou? O Estágio Supervisionado referente à escola como influenciou hoje na 
sua formação como professor? 
R: Eu acho assim, que é a primeira experiência e contato que temos com a realidade. Vamos dizer assim, é um pré-
professor com os alunos. No caso do Estágio Supervisionado tive orientação de grandes professores, que puderam passar 
algumas tranquilidades que devemos ter em determinados momentos, algum jogo de cintura que deve ocorrer em 
determinados momentos. Acho que o estágio foi de suma importância. E lógico que ele foi supervisionado, então acho que 
isso é interessante, porque fazer o estágio só por fazer, não é legal. Procurei fazer sempre em boas escolas e com bons 
profissionais. Para que no final do estágio poderiam me passar algumas coisas positivas. Não que fizesse o estágio só por 
fizer e aquilo não fosse surgir nenhum efeito positivo para profissão logo após ter formado. 
2.4.1) Durante seu percurso do estágio um experiência que marcou seu percurso até hoje, algo que correu que influenciou 
significativamente hoje na sua postura como professor? 
R: Acho que um dos meus primeiro estágios estava numa escola que até me formei no Ensino Médio. E de certa urgência 
o professor com o qual fazia o estágio precisou afastar-se por 3 meses por uma licença. Isto foi numa escola do estado, 
consegui ser contratado e designado para substituí-lo. Então, acho que foi uma experiência marcante, mesmo na ausência 
dele consegui que a turma continuasse fazendo às aulas. Foi um desafio mesmo para mim ao assumir uma turma. Ainda 
faltava um1 ano e meio para formar-me na faculdade. Então foram três meses de uma experiência grandiosa. Consegui 
me dar muito bem, acho que aquilo foi marcante, digo o ponta pé para seguir sozinho. Foi a primeira experiência sozinho 
sem um professor ao lado. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos/dificuldades ao longo do seu percurso profissional? Dê exemplos de situações reais? 
R: Durante a graduação muitos obstáculos acontecem, acho que até de pequeno porte, de modo que conseguimos 
superar com maior freqüência. Mais os marcantes foram no início da graduação como não tinha nenhum trabalho, assim 
tive que ir levando isso no início. Depois outra dificuldade que veio foi quando consegui arrumei um emprego não na área 
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da Ed. Física. Trabalhei numa empresa no escritório como auxiliar administrativo, era um trabalho puxado por trabalhar em 
firma, às vezes tinha que ir com uniforme e botina da firma para escola e não tinha tempo para estudar. Acho que foi esta 
a maior dificuldade. Depois passando esta etapa já consegui cair na área com os estágios, consegui alguns empregos 
informais na área. Foi ajudando e as coisas se ajustando e foi melhorando a situação. Mas a pior etapa da caminhada da 
graduação foi esta parte que trabalhava numa empresa. O serviço era até bacana, desenvolvia bem as funções, porém 
não era na área. E queria um trabalho na área, porém precisava daquele emprego no momento e não podia abrir mão. 
Então, foi uma etapa bastante complicada. Teve algumas disciplinas que cheguei a ficar de 2ª verificação por não ter 
tempo para estudar, às vezes perdia prova por causa de hora extra de serviços. Depois passando esta etapa a graduação 
foi concluída tranquilamente. 
3.1.1) Depois da Licenciatura quando formou você encontrou outros obstáculos, nestes 3 anos e meio quais os obstáculos 
que você encontrou ou uma situação real que você vivenciou? 
R: Às coisas foram transcorrendo realmente de forma natural. Assim, algumas coisas que às vezes a gente trabalha na 
forma de contrato e não temos um cargo efetivo, quando chega ao fim do ano à gente fica naquela insegurança do que 
virá no ano que vem. Eu acho que este é o maior obstáculo hoje. A gente no caso das escolas do estado tem que passar 
pela efetivação, ainda no primeiro momento temos certa insegurança e não sabemos até quando. Já no caso das escolas 
da prefeitura é o contrato anual, quando chega a dezembro tem sempre um processo seletivo, a gente fica naquela 
insegurança se vamos ser classificado e conseguir trabalhar no ano seguinte. Acho que este é o maior obstáculo que 
acontece hoje. 
Minha intervenção: A sua questão é estabilização profissional. Que você não tem ainda. Você hoje tem ocupações, tem 
trabalho e quando chega ao fim do ano, você fica naquela de será que vai vir. Processo normal, a maioria vem passando 
por isso. 
3.2) Além da ocupação docente possui outras ocupações? Por quê? 
R: Possuo outra ocupação. No caso, trabalho numa academia de ginástica e musculação como instrutor professor. Uma 
ocupação que surgiu com um ex-professor meu do ensino médio que temos muito contato até hoje. Num dia estava 
passeando na rua e perguntou-me se estava trabalhando, responde que estava desempregado. Ele disse que estava 
precisando de um professor na sua academia. E realmente nesta época foi aquele período de transição entre dezembro e 
janeiro que não tinha aquela definição de qual escola você estaria trabalhando e se estaria. Ele fez este convite, aceite 
conhecer e vivenciar o ambiente. Fiz um estágio, mesmo formado fiquei 30 dias fazendo um estágio passando por certa 
orientação até me tornar um professor efetivo. E logo após ter fechado o emprego com ele veio às aulas também. Então 
fazemos este trabalho congruente, tanto na parte da manhã na escola e tanto na parte da tarde na academia. 
Minha intervenção: Então, hoje à academia é mais estável do que as escolas. Você está mais próximo do patrão e pode 
mostrar o melhor seu trabalho. 
Professor: A academia hoje me da uma estabilidade maior. Tenho uma segurança maior, somos avaliados a todo o 
momento, os alunos mesmo estão nós avaliando a todo o momento. Eles falam que estamos desenvolvendo uma boa 
atividade, está legal, esta trabalho bacana e atende a gente legal. Então, cada dia você vai mostrando ser capaz de 
ocupar aquele cargo. E na escola às vezes fica mais distante isto. 
Minha intervenção: No caso é o diretor que tem acesso a Secretária de Educação. 
Professor: É isso, tem um intercalo muito grande. Mas assim, esta dando para conciliar legal. E espero que esta situação 
na escola venha melhorar para frente. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? É 
possível hierarquizar os vários aspectos por ordem de importância? 
R: Acho que no momento tanto a parte escolar, quanto a parte da academia. Dedico-me muito em ambas às partes e sou 
bastante colaborador nos dois aspectos. Tenho um compromisso muito grande mesmo sendo áreas diferentes tento 
encaixar direitinho e estar respeitando toda á coordenação, tanto da academia quanto da área escolar. E no momento 
tenho este apego pela Ed. Física, pois acho que ela virá a vir a ser uma das grandes transformadoras do universo escolar. 
Ainda, temos um respaldo muito pequeno, porque temos professores que ainda defrontam com profissionais de outras 
áreas e não conseguem defender a nossa área. Então, acho que temos muito que provar nesta área escolar. Eu gosto 
muito da área escolar, desta área de formação, a área de iniciação esportiva, esta área de preparação de jovens para 
serem atletas, de alunos para serem atletas, de alunos para serem cidadãos. Este prepara e lidar com o corpo é uma área 
que gosto muito e valorizo bastante também. E agora valorizando mais ainda, por estar trabalhando em academia, mas 
futuramente tenho outros sonhos e que às vezes alguns empregos no momento hoje podem estar me proporcionando 
mais estudos e investir mais na profissão. Porque ainda pretendo caminhar para uma área que sou mais a fim de estar 
trabalhando com ela, que é a área de Treinamento Desportivo. É uma área que gosto muito, já participei de treinamento é 
uma área que pretendo ver se algum dia consigo me encaixar numa área de preparação física ou parte de treinamento 
mesmo como treinador. Então ainda pretendo-me preparar para tentar um cargo neste estágio. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: Cheguei a fazer alguns cursos com carga horária menor, cursos de 40 horas. Iniciei também Curso de Especialização 
em Treinamento Desportivo assim que finalizei a Licenciatura. Mas ainda, não conclui o Curso de Especialização em 
Treinamento Desportivo, pois estou em debito de uma disciplina e com a Monografia. Então, pretendo estar finalizando 
este curso. Iniciei o curso, mas estou pendente numa disciplina e que vou fazer este ano e tenho até o meio do ano que 
vem para concluir a monografia. Tenho que tentar desenvolver o mais rápido possível estas atividades para estar 
concluindo. É uma área que interesso muito que é a área de Treinamento Desportivo. E às vezes com um certificado você 
consegue ter um respaldo maior. Às vezes você consegue pelo menos demonstra através de um papel que você tem um 
determinado conhecimento e pode concorrer a um determinado cargo em um clube ou alguma equipe. Vou concluir está 
especialização e após ver qual o melhor caminho tomar, se continua na área do treinamento ou tentar com o 
conhecimento já adquirido ingressar em algum esporte de rendimento.  
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Eu acho que é igual já disse. É querer trabalhar numa área que ainda desejo. Acho que é isso que motiva mais você 
estar se especializando e correndo atrás de curso. Porque às vezes você acha estar preparado, mas as pessoas não lhe 
vêem preparados apenas com o certificado de licenciatura ou bacharelado em Educação Física. Então, você às vezes tem 
que correr atrás de mais alguma coisa para ter este respaldozinho. E no caso, como trabalho e sou muito feliz em escola e 
sou muito feliz trabalhando como professor em academia. Mas ainda penso em trabalhar em uma área que sempre sonhei 
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em trabalhar. Então, você tem que estar a todo o momento correndo atrás destas formações. Pelo menos tentar, para 
quando chegar aos cinqüenta anos, poder dizer: “- Não consegui mas pelo menos tentei bastante!”. 
1.3)Tem projetos para a formação continuada em 2010? Quais são seus projetos? 
R: Os primeiros objetivos estar finalizando a disciplina e terminando a monografia da pós-graduação. A Prefeitura está 
oferecendo também um curso de pós-graduação em Educação Física Escolar. Eles acertaram um convenio com uma 
instituição, porém esqueci o nome, a gente já fez a inscrição para estar fazendo o curso. Vai iniciar no segundo semestre, 
é por conta da Prefeitura, pois é um curso 0800, de grátis. Já realizei a inscrição e também é uma meta para estar fazendo 
este ano. Estar concluindo este curso em especialização em treinamento esportivo e está iniciando este que a prefeitura 
fez este convênio e estará oferecendo de grátis para os professores da rede que é em Ed. Física Escolar. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continua na área da Ed. Física? 
R: Está é uma pergunta muito complexa! Mas acho que a formação continuada existe em determinada instituições. Acho 
que quando abrimos a internet vemos diversos cursos, mas acho que estes cursos deveriam ser mais acessíveis. Acho 
que ás vezes por questões de preço, às vezes questões dos cursos serem semi-presenciais para terem uma facilidade 
maior. Às vezes, estes cursos serem trazidos para regiões que dificultam locomover para sua realização, principalmente a 
gente do interior não conseguimos ter um curso com um respaldo grande, um curso de grande importância na nossa 
região. No caso na área que a gente pretende, às vezes são cursos que acontece da gente fazer só para ganhar 40 horas, 
às vezes aquele curso não vai engrandecer em nada, às vezes o conteúdo que vai ser passado você já conhece a muitos 
e muitos tempos. E fica aquela coisa repetitiva. E o que realmente você quer e que deseja não consegue chegar até as 
suas mãos. Às vezes você tem que correr e batalhar, às vezes você até desiste na metade do caminho. Para pensar 
nisso, deveria ter mais acessibilidade às esses cursos. De modo que a gente pudesse correr atrás deles por fora, mas que 
eles pudessem também de vir até aos professores e a gente realizar algumas unidades. Alguma coisa em cima disto. 
1.5) Qual a área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: É a área de treinamento esportivo na qual estou a realizar a pós-graduação. A questão é a dificuldade de entrar nesta 
área. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? Por quê? 
R: Sim, com certeza! Eu acho que a gente nunca é complete e nem perfeito, muitas coisas a gente deixa a desejar. Mas 
principalmente na escola em que a gente esta há mais tempo vemos bastante coisa que falta ainda ser trabalhada. 
Minha intervenção: A questão da estabilidade atrapalha pelo fato de você não saber se no próximo ano você vai estar na 
escola? 
Professor: Atrapalha bastante! Vou até citar um caso aqui, já que teve esta brecha! Nas escolas da prefeitura, da rede 
municipal na qual trabalho atualmente, a gente não tem um contrato pré-definido. A gente está contratado até sair um 
concurso público ou se este concurso público não vir a sair ficamos até o fim do ano. Então, pode ser que este concurso 
saia no mês que vêm à gente não passe no concurso e encerra o contrato no mês que vêm mesmo. A estabilidade na 
rede municipal é menor ainda. A gente está trabalhando contra o tempo, sem saber até quando, ás vezes a gente vai com 
certeza deixar desenvolver alguns conteúdos, algumas atividades mediante por tentar trabalhar de alguma forma mais 
global, algumas atividades que evolvam mais a turma. Em vez de especializar às vezes em alguma deficiência de cada 
aluno ou às vezes alguma dificuldade. Então, este ano estamos trabalhando mais preocupado com esta situação do que 
nos anos anteriores. Eu acho que isto dificulta bastante. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Pode apresentar situações reais? 
R: A situação foi quando apareceu está oportunidade de ir para academia, pois estava totalmente desempregado. A rede 
municipal não tinha turmas para oferecer, conteúdo para oferecer e escolas disponíveis para estar contratando 
professores. Então, a gente ficou naquela situação indefinida, quase desesperançou de ser contratado para o ano 
seguinte. Eu tinha apenas aulas do estado com a efetivação, ou seja, vinculo. Acho que está foi o momento mais 
marcante mesmo, quando realmente saiu à notícia de que não seria contratado professores, não teriam vagas e que os 
professores estariam fora da rede municipal. Acho que isso foi o que mais marcou mesmo. Mas depois, a gente 
conseguiu, graças a Deus acertar às coisas. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? E como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Atualmente como trabalho hoje no novo ensino de 1º ao 5º Ano nós não temos muita liberdade. Os professores das 
turmas não nós dão está liberdade para fazermos uma atividade diferente. Eles prendem muito, não são muito de dar-nós 
idéias. Eu acho que eles são um pouco... Eu acho que estes professores... Não sei se é a palavra certa, mas acho que 
estes professores ficam até enciumados.. Às vezes eles ficam até enciumados, não sei se está é a palavra correta. Às 
vezes ficam inseguros de liberar a turma para gente. Às vezes a gente consegue ter uma maior aproximação dos alunos, a 
palavra correta é mesmo... Eles ficam enciumados mesmos. Então, ficam enciumados com aquela situação. Então, acho 
que a maior dificuldade de lidar com estes professores é isto. Às vezes eles não nós dão maior liberdade, às vezes não 
conversam conosco da forma como deveria conversar, pois não sabem valorizar nós, professores de Ed. Física como 
deveriam ser valorizados. Isto no ensino de 1ª à 5 anos, até à 4ª série. Nos outros estágios de ensino o comportamento é 
um pouco diferente. Mas neste nível de ensino o mais complicado é isto, este relacionamento, esta liberdade que temos 
com outras pessoas que não conseguimos ter com estes professores de turma. 
1.2) Quais os dois últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Os dois últimos contatos! O penúltimo, foi à mudança de horário, tive que estar com a diretora, porque precisávamos 
mudar o horário da turminha na qual dou aula iriam fazer uma viajem para empresa VALE, para conhecer a empresa. E 
como não poderia estar acompanhando eles na viajem, então tive que trocar minha aula para que eles não perdessem o 
conteúdo e também não perdesse o meu dia por não poder acompanhá-los na viajem. Esta foi a primeira conversa, onde 
ela procurou-me para estar tentando manusear este dia para os alunos não perderem e nem eu perder. E o segundo 
contato foi o último dia que estive na escola, na qual ela comentou comigo, se ele poderia estar realizando a minha 
inscrição nesta pós-graduação que a prefeitura estaria desenvolvendo. 
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Anexo 11.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 11.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 23 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR QUANDO ESTÁGIARIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A questão dos professores lá na escola é que a gente alterna o horário na quadra, pois uma semana o professor fica 
responsável pela quadra e na outra semana pelo pátio. Essa semana eu fiquei incumbido de dar minha pratica esportiva 
na Educação Física no espaço do pátio. É um espaço muito limitado e tem salas ao redor. E a minha principal 
preocupação é esta, não estar atrapalhando o espaço dos professores dentro da sala de aula e também buscar usufruir 
deste meu espaço dentro do espaço. E a minha maior preocupação nas aulas no pátio essa semana é o espaço físico, 
porque as portas da sala dão de frente para o pátio e às vezes atinge os outros professores devido estar fazendo barulho. 
Eu procuro estar minimizando estes detalhes para não estar afetando a turma e estar desenvolvendo a minha aula 
tranqüila. Nem que os alunos se dispersem muito e que tenham aquela interação dentro deste espaço. Porque é bastante 
limitado também. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Hoje a turma que tenho aula é o 3º ano. Com conversa com os próprios funcionários da escola já deu para perceber 
que é uma turma bem devagar na Educação Física e que já vem desde a entrada do ensino médio naquele “Banho Maria”, 
não estão acostumados com tanta pratica. Já fui alertado sobre isso! E como a aula é no pátio, para buscar maior 
interação de modo que eles se interessem pela aula vou tentar trazer para eles uma novidade que é uma aula bastante 
adaptada ao espaço que tenho e aos materiais. É uma aula de tênis. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Nesta primeira aula não pretendo avaliar. Porque é uma novidade estar levando o tênis para eles e a maioria da escola 
não conhece. Com certeza os alunos devem conhecer só de televisão, só de ver mesmo. Então vai ser assim, uma aula 
bastante divertida, vai ser mais o lúdico, despertar mais o interesse dos alunos. Eu vou estar mais resguardado disso, pois 
vou avaliar a minha aula, se eu consegui interagir a turma, se todos participaram, se eu vou consegui chegar ao meu 
objetivo final que é ao menos passar um pouquinho do tênis, uma introduçãozinha. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Como eu já falei anteriormente. É uma turma que já desde o 1º ano são bastante mole em relação à atividade física. 
Bem resistente! Bem resistente a isso, mas da para perceber no olhar e no contato que apesar da resistência, na hora que 
a gente chega com a novidade igual eu pretendo chegar com o tênis, acho que da para despertar neles um olhar de 
curiosidade e que vai ser flexível à relação. Até no primeiro dia de aula comentei com eles que estava com um pequeno 
projeto para estar fazendo com eles, que seria aulas com materiais alternativos, ou seja, esta criando materiais 
alternativos até para a própria escola. Eles se mostraram bastante interessados. Falei na primeira aula que a gente iria ter 
varias aulas diferentes como o tênis entre outros. Eles se mostraram bastantes interessados nessas novidades. Na hora 
que cheguei a comentar do esporte em si mesmo, aí já ficaram um pouco atrás, foi à minoria que se manifestou. Então 
eles tiveram um grande interesse nas novidades que eu apresentei para eles no plano de aula. 
Eu posso dizer que tenho dois alunos que se mostraram bastantes prestativos. Como na escola cada professor tem que 
ter o seu material, porque a escola não têm por falta de verba ou por má administração. Cada professor tem o seu próprio 
material. E no primeiro dia de aula eu não possuía de material nenhum para estar dando aula. Então esses dois alunos 
foram até ao outro professor da escola e pediu para ele o seu material emprestado. Uma bola de handebol e 4 coletes 
para eu estar dando a minha aula. Então dá para perceber que esses dois alunos dentro das dificuldades que eu tiver 
dentro da escola eles vão me ajudar. Eu falei para eles que não conhecia a escola, que eu estava sendo apresentado para 
eles e para escola também. Aí eles falaram que no pátio também dava para jogar futebol e que era só marcar as travinhas 
com a cadeira. O professor empresta o material, vamos lá pedir! Então deu para perceber que estes dois alunos 
espontaneamente tomavam iniciativas de estar até mesmo correndo atrás para mim de material, pois não conhecia a 
escola e de como desenvolveria as aulas nos anos anteriores. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: É... Igual à aula de hoje que esta planejada com uma aula de tênis totalmente adaptada. E a escola não tem nenhum 
material que eu possa estar utilizando para o tênis. Eu vou levar as bolinhas de tênis e duas raquetes de frescobol. E 
penso em utilizar duas cadeiras e um barbante como rede para estar desenvolvendo a aula. E a escola não oferece 
nenhum material. E tanto o barbante eu tive que comprar, já a bolinha e a raquete tive que levar. Eu tive o trabalho de 
estar levando também e pelo zelo do material também. Como o espaço é pequeno e às vezes os meninos judia dos 
matérias. Essa é a maior preocupação de levar os materiais que a escola não fornece e pelo zelo dos materiais. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Eu acho que sim! Acho que até pela própria pessoa, às vezes não têm tanta afinidade com o que eu vou apresentar. Lá 
nos reunimos e fizemos o plano de curso anual, onde ficou dividido o que vai ser trabalhado na quadra e o que vai ser 
trabalhado no espaço do pátio que ficou aberto para cada professor esta criando sua própria atividade e dentro da quadra 
nós vamos seguir um planejamento. Todos os professores vão iniciar com o handebol e como esta próximo da copa 
vamos trabalhar com o futebol e no final do ano nós vamos estar trabalhando vôlei e basquete. Aí eu penso que essa 
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divisão de handebol nos três primeiros meses, futebol os 3 meses próximos da copa e essa divisão somente por 
modalidade, isso vai criar uma certa resistência. Porque às vezes o aluno não vai se interessar tanto em ficar 2 meses 
praticando o mesmo esporte. Quanto a mim eu acho que pode ocorrer, porque acho que é mais por esse interesse, ou 
seja, deles estarem dois meses praticando o mesmo esporte e às vezes o aluno não tem muita afinidade com o esporte. 
Com certeza não vai praticar, vai se afastar da aula e às vezes não vai ter nem interesse de ir para a quadra. Acho que 
isso vai ser o maior problema dos alunos, isso em relação dos alunos com a aula que vou apresentar para eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Hoje está planejado um tênis. Isso porque como já tinha explicado anteriormente, coincide o horário de ter dois 
professores na escola e somente uma quadra. Então fiquei essa semana no pátio. Aí optei em estar levando o tênis, 
porque é um material que tenho em casa, totalmente adaptado, mas tenho o material que da para trabalhar o tênis. E no 
pátio tem que ser uma atividade, não tão grandiosa como futebol, vôlei ou futebol, têm que ser uma atividade mais bem 
planejada devido ao espaço. É como eu disse a turma de hoje é a do 3º ano que é muito acomodada. E no primeiro dia de 
aula deu para perceber que eles interessaram muito por novidades. Aí me deu na idéia de planejar uma aula voltada para 
o tênis que é uma novidade que eles nunca tiveram. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Acho que o aspecto vai ser o aluno não saber praticar o tênis. Acho que é que mais vou escutar. “A professor eu não 
sei fazer isso.” “Eu não sei tênis.” Acho que essa dificuldade de não conhecer nada do esporte e/ou às vezes conhecerem 
muito pouco é um aspecto critico e negativo para a aula. E o positivo acho que é o novo. Com certeza vai mobilizar aquela 
turma a hora que eles verem aquela bolinha pingando de um lado para o outro. Eu acho que o novo é um aspecto positivo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A aula esta planejada da seguinte forma. Vou dividir a turma em dois grupos, onde um grupo vai ficar da direita ou da 
esquerda e vou delimitar 5 pontos para alternar a raquete, isso para que todos participem e que nunca só o vencedor fique 
na quadra. Dessa forma eu pretendo estar dando oportunidade para todos indiferentes do vencedor esta sempre na 
quadra. Eu vou delimitar isso, a cada 5 pontos muda a raquete dentro da equipe, pois tenho que dividir em equipe 
também, porque da para jogar apenas duas pessoas. E para evitar que só aquele que esteja ganhando não fique com 
fama de bãozinho e os demais como ruizinho e depois ninguém vai querer estar participando da atividade. Aí pretendo 
estar dividindo a turma em dois grupos, uma raquete para cada lado e a cada 5 pts a raquete esta correndo na mão. E 
todos participando e nunca ficando sempre o vencedor, tanto vencedor quanto o perdedor. Tenho essa alternativa!  
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ANEXO 11.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 05 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR QUANDO ESTÁGIARIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Eu acho que a maior preocupação é a participação dos alunos. Porque vamos intercalar as aulas entre pátio e quadra, 
acho que essa preocupação vai ser um fator que vou estar me preocupando. E também o conteúdo que vai ser trabalhado 
na aula, pois a gente vinha trabalhando o handebol e agora já estou passando para uma primeira aula que vai ser o futsal. 
Assim fazendo essa inversão de modalidades, acho que a maior dificuldade vai ser essa aí, a participação dos alunos 
diante do conteúdo apresentado. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Como vai ser uma 5ª série que vai presenciar a aula, primeiramente pretende-se que eles tenham uma pequena noção 
da prática esportiva do futsal. Venho trabalhando handebol e agora vamos passar para futsal, através de jogos adaptados. 
Então é estar passando uma noçãozinha desse futsal para essas crianças de 5ª série já que eles não tiveram 
conhecimento anterior desse conteúdo. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Pretendo fazer uma pequena avaliação, já que o futsal é uma prática que em toda esquina, em todo bairro que a gente 
passa, vê um menino correndo atrás de uma bola. Até mesmo hoje o futebol feminino esta crescendo muito no país. Então 
já da para gente ter uma pequena avaliação dos alunos, dos interesses, capacidades técnicas e táticas desses alunos na 
aula. Até pela vivência de ver, estar jogando em qualquer esquina, no bairro com os amigos e de até terem bolas em casa. 
Isso já da para a gente estar avaliando para as próximas aulas. Primeiramente tem que partir dos alunos, pois a gente não 
pode estar avaliando no global. Temos que avaliar individualmente, tanto os meninos quanto as meninas, mais a parte 
técnica e tática do futsal e acima de tudo o interesse deles de estar aperfeiçoando essas qualidades. As quais eles já têm 
e colocando para eles novas qualidades. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: O perfil da turma ou individualmente? É uma turma bastante interessada nas novidades. Nas aulas anteriores e nas 
novidades apresentadas eles se dedicaram ao máximo. Tanto nas aulas de handebol que já teve várias aulas em cima 
desse conteúdo, pois eles já se mostraram bastante interessados e espero que na nova aula de futsal que eles continuam 
também com esse interesse. Que é uma turma bastante interessada, tanto individualmente como coletivamente. Existem 
alunos que têm uma espontâneidade de estar me ajudando a montar a aula e eles me cobram muito. Eles são pessoas 
que se interessam muito pelo assunto. Eu me preocupo muito com eles, porque dentro das dificuldades que eu vou 
encontrando eles me ajudam e também eles me cobram de estar apreendendo à aula. Então minha maior preocupação é 
isso, diante desses alunos que têm alguns que se destacam, esses se destacam em estar me ajudando e por estar 
querendo conhecer mais. Aí eu me preocupo com o coletivo todo, mas em especial com esses, o conteúdo que é bem 
preparado para todos, porém que consiga atingir em especial eles. Em especial são esses alunos que me ajudam e que 
se interessam mais. Têm iniciativas em relação aos outros alunos. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: A escola sofre de uma carência muito grande de material e lá cada um têm que ter o seu material, pois diz respeito à 
questões administrativas mesmo. Felizmente eu trabalho com o futsal em outros lugares e tenho o material esportivo do 
futsal. O meu cuidado com o material é estar levando-o e estar zelando por ele para que possam atender a todos naquela 
aula e nos próximas aulas também. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Acho que por se a primeira aula, ou seja a primeira vez, penso que sim. Principalmente em relação ás meninas, pois é 
um esporte 80% masculino. Então pode ter algumas barreiras por ser a primeira aula, mas no decorrer do trabalho acho 
que ambos os sexos vão conseguir estar tendo uma mentalidade diferente do que é o futsal. Acho que essas barreiras vão 
se minimizando ao longo do tempo. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Como é uma 5ª série e por ser a primeira aula voltada para o futsal estou planejando uma aula bem adaptada, ou seja, 
com jogos adaptados, jogos reduzidos e não partindo para o futsal propriamente dito. Já indo trabalhar passo a passo uma 
aula com jogos adaptados e reduzidos. É como já disse na primeira entrevista que no início do ano nós professores 
fizemos o planejamento anual. E todos os professores iniciaram com o handebol e a segunda modalidade a ser passada 
seria o futsal em relação à copa do mundo que esta se aproximando. E foi por isso que estamos iniciando o futsal em 
relação a este período que iria acontecer no ano. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Acho que um aspecto positivo que pode estar causando é o fato deles vivenciarem que o futsal pode ser praticado por 
todos, ou seja, não haver descriminação entre homens e mulheres. Que na maioria das vezes as mulheres se restringem 
muito do esporte. Assim, dentro dessa aula que esta planejada com jogos adaptados e reduzidos poderei estar 
minimizando essa imagem que o futsal é exclusivamente de meninos e voleibol para meninas. Quero que eles percebam 
que o futsal abrange todos, todos podem participar, tanto dentro das escolas como fora também. Negativo é igual eu falei. 
Nesse primeiro momento esse impacto que pode haver algumas novidades, algumas regras ou algumas diferenção em 
relação ao esporte que eles aprenderam que é o handebol. Isto pode ser alguns aspectos negativos que podem estar 
confundindo a cabeça deles, por eles não terem essa vivência muito prática das regras e tudo mais. Acho que pode estar 
criando algum aspecto negativo para estar passando para eles. Acho que essa questão mais de regras e organização. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Acho que acima de tudo a gente têm que estar se doando nas aulas. Acho que assim, se doando ao máximo e estar 
participando juntamente com eles das aulas e não só apenas passando a aula, mas praticando a aula junto com eles. 
Acho que é um fator que pode estar me ajudando a minimizar esse fator negativo, ou seja, a minha interação com os 
alunos. Acho que é a melhor maneira de estar suprindo estes obstáculos negativos. 
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ANEXO 11.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 25 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR QUANDO ESTÁGIARIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Minha primeira preocupação é em relação ao horário, pois o horário de aula hoje é no primeiro horário e já tive 
experiência nas aulas anteriores, onde os alunos chegam muito além da hora inicial da aula. A aula começa 7:00 e a 
maioria dos alunos chegam 7:15, as 7:20 e até 7:30 estão chegando alunos ainda. Então tenho essa preocupação para 
estar iniciando a aula, para estar todo mundo participando da aula. E a 2ª maior preocupação é em relação aos materiais. 
Esta levando os materiais para estar preparando antes a aula. Porque a escola não oferece condições de materiais para a 
pratica esportiva do dia, que vai ser o futsal. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Eles já tiveram uma aula de futsal esta vai ser a 2ª aula dando seqüência no que já foi iniciado. E para que eles tenham 
uma maior noção da grandiosidade do esporte futsal vou trabalhar muito em cima do aspecto coletivo do futsal. Porque na 
última aula nós tivemos uma experiência muito negativa em relação ao individualismo dos alunos, pois queriam fazer gol 
de tudo quanto é lado da quadra. Então eu pretendo fazer a aula em cima de jogos pré-desportivos visando o coletivo, pois 
um depende do outro, porque o futsal é um esporte coletivo que sozinho não da para esta praticando. Este é um aspecto 
que vou frizar bastante nesta aula. Porque já teve aula de futsal e já deu par perceber que os alunos são muito 
individualistas, pensam muito em si próprios e esquecem do grupo às vezes. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Com certeza! Já vai ser a segunda aula de futsal e mediante a essa aula que foi dada já dá para a gente ter uma noção 
do desenvolvimento do aluno. Tanto fisicamente, taticamente, tecnicamente e coletivamente que vai ser o meu maior 
objetivo na aula. Então vou fazer essa pré-avaliação deles em geral. Vai ser individualmente também, pois vou avaliar 
cada aluno dentro dessa qualidade que eu falei. Tanto taticamente, tecnicamente a respeito dos fundamentos do passe e 
em cima da coletividade se eles cooperam um com os outros e se os outros cooperam com ele. Vai ser em cima desses 
aspectos que eu vou avaliar. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma pequena em número de alunos, mas isso não interfere a aula. São alunos que participam, que gostam da 
aula e são alunos que nas séries anteriores poucos presenciaram o futsal. Deu para perceber que na primeira aula eles 
praticaram e gostaram muito e é uma turma que vai ter um grande interesse pela pratica do futebol. É uma turma bastante 
interessada apesar do pouco número de alunos que têm na turma. A turma em geral a gente têm que estar sempre 
levando em consideração, mas sempre têm um engraçadinho. Principalmente nesta turma aonde os meninos são em 
número de 4 e as meninas já são em número superior. Eu penso estar sempre visando uma aula que essa diferença entre 
homens e mulheres possa ser igualada. Porque eles são homens, são mais velhos e já conhecem o futsal. E 
principalmente no futebol eu penso em fazer uma aula que eles não atrapalhe o desenvolvimento das meninas e que eles 
não evoluam tanto em cima das meninas, ou seja, que eles possam ter uma evolução paralela. Nessa aula de futsal 
especificamente penso nesses meninos que são pouco e que eles tenham que participar junto das meninas. Que eles não 
cresçam sozinhos e ajude-as a crescer também. Que elas são muito delicadas na prática do futebol. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: A gente bate na tecla de novo da questão que a escola não têm o material para a gente estar trabalhando e 
infelizmente é o professor que têm que estar levando o material para própria aula. E já tive essa vivência dos alunos esta 
chegando e falando: “É professor já trouxe o material de novo!” Então é o que sempre acontece, a gente têm que estar 
levando o material e ter essa preocupação de estar zelando pelo material. E eu mesmo estar levando o material e 
trazendo é a maior preocupação, pois se não levar o material temos que estar correndo atrás para desenvolver a aula. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Eu acho que nesta aula que vai acontecer não. Porque eu vou pensar bastante no lado coletivo que estou visando e 
batendo na tecla do individualismo que têm os meninos que jogam. Então acho que esses jogos vão interagir mais a 
turma. Eu acho que não vai ter restrição em relação à aula, agora se fosse uma aula referente aos fundamentos 
específicos já acho que seria uma coisa que eles não iram gostar, pois seria uma coisa muito mecânica. Mas a partir 
dessa aula que vai ser bastante desportiva, bastante coletiva e envolvendo todos. A minha metodologia nessa aula não 
deve interferir tanto a participação dos alunos e no interesse deles também. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu penso em trabalhar com 3 a 4 jogos desportivos. Paralelamente trabalhando meia quadra, ou seja, dividindo essa 
meia quadra com jogos, futebol de travinha, com o jogo que é meio futebol com meio handebol, jogando tanto com a mão 
quanto com os pés, com joguinhos fazendo gol apenas dentro da área, jogos com a perna oposta, ou seja, se é direita 
realiza o fundamento com a perna esquerda. Todos têm que se ajudarem quanto ao jogo que têm que fazer o gol dentro 
da área, todos têm que participar para a bola chegar ao aluno que vai fazer o gol dentro da área. Então vou ter que estar 
trabalhando estas atividades bem desportivas minimizadas na quadra, ou seja, hora meia quadra outra hora quadra toda. 
Isto para estar envolvendo todos os alunos. É!... Porque mesmo sendo atividades com maior número de participantes, os 
que estão participando dependem um do outro para estar realizando a atividade. E eu quero frisar o coletivo,ou seja, o 
grupo todo. Porque é uma turma muito individualista no aspecto jogo. Aí eu pensei nesses jogos, que um depende do 
outro para estar realizando, para estar melhor realizando. Aí eu pensei nesses jogos que vão envolver melhor, que eu 
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acho que esses jogos vão colocar na cabeça deles que eles têm que ter essa cooperação de um com o outro. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Eu acho que vai ser quando dividir a quadra pelo fato de estar desenvolvendo atividades paralelas. Uma na metade da 
quadra e outra na outra metade. Pode estar criando uma interrogação na cabeça de alunos pelo o futsal ser praticado em 
quadra toda, pois esses jogos podem estar batendo com o futsal normal. Eu acho que minha maior dificuldade vai ser 
essa, eles questionarem o porque desses jogos. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu acho que a melhor alternativa que a gente possui é o dialogo. Estar sempre explicando para o aluno o que esta 
acontecendo, porque esta acontecendo e porque eles estão fazendo aquilo. Eu acho que a alternativa para esta fugindo 
das restrições dos alunos é estar dialogando, explicitando o porquê daquela realização para que eles tenham 
conhecimento daquilo. Porque se chegar na aula e explicar o que tem que fazer e apenas no final da aula recolher o 
material penso que os alunos com certeza não vão gostar da aula, não vão querer fazer a aula e muito menos se 
interessarem pelo futsal. Acho que o principal é o dialogo, falando bastante, explicando o porquê e parando sempre para 
eles estarem com esta mentalidade na cabeça. Gostando mais e não desgostando. 
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Anexo 11.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 11.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 16 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Acho que as maiores preocupações hoje, não têm como fugir muito, são os alunos. Temos que pensar muito como eles 
irão se comportar perante o conteúdo que será desenvolvido, quais serão as restrições, quais serão os alunos que não 
vão ao manejo da atividade, que não virão participar da aula e como poderemos inseri-lós na aula. Acho que as maiores 
preocupações, hoje e sempre, acho que é a aceitação dos alunos, ou seja, como eles irão se comportar, alguns irão se 
adaptar e outros não irão querer participar. Então como podemos estar envolvendo toda a turma. Acho que a maior 
preocupação são eles mesmos. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: A aula que será desenvolvida, acho que a maior contribuição que ela pode estar vindo a proporcionar aos alunos é esse 
interesse pelo trabalho em equipe, a questão de solidariedade dentro de uma atividade. É lógico, que trabalhar um espírito 
de cooperação e oposição também, que às vezes é importante de estar sendo trabalhado. Porque são meninos, vamos 
dizer entre aspas, que são agressivos e que dentro de um jogo eles não querem perder, ou seja, não querem ficar para 
trás. São meninos muito eufóricos neste aspecto, então acredito que este trabalho em equipe, de solidariedade e essa 
vivência de cooperação pode ajuda-lós muito. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Essa avaliação muitas das vezes não acontece de forma escrita, pois muitas vezes fazemos esta avaliação de forma 
visual e que a gente faz um rascunho mesmo. Os conteúdos que serão desenvolvido hoje já foram desenvolvidos em duas 
aulas anteriores, onde vários epicentros da avaliação foram considerados por mim. Sendo uma aula complementar destas 
aulas anteriores. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Posso caracterizar... Igual como já disse! São alunos bastante competitivos. São alunos bastante motivados. É lógico 
que não podemos generalizar e dizer que é 100% da turma. Têm alguns alunos que não interessam estar participando das 
aulas, tem alguns que pode acontecer de estar sentido mal no dia. Mas é uma turma bastante alegre e bastante motivada. 
Gostam muito da prática, de exercício, atividade física, jogos, brincadeiras e iniciação esportiva. Acho que esta é a 
característica marcante desta turma. É uma turma bastante interessada e motivada. É uma turma que desde o início do 
ano os alunos tentam propor atividades a todo o momento, principalmente as atividades do interesse deles. Eu tento 
contornar da melhor maneira. E hoje mesmo sem saber da visita foi uma aula prometida que os alunos estão me cobrando 
há bastante tempo. Acho que a maior parte deles é esta a característica de motivação e interesse. Essa vontade de 
sempre sair vencedor de uma atividade e de chegar primeiro. De forma negativa ou positiva? Na pergunta anterior a gente 
generalizou foi uma avaliação da turma. Que é uma turma motivada e interessada. Dentro da turma tem alguns alunos que 
merecem uma ressalva especial, pois são alunos extremamente audaciosos em vencer. São audaciosos em liderar uma 
equipe e em liderar uma atividade. Eu acho que estes alunos merecem uma atenção especial, pois temos que saber com 
quem eles irão participar, com quem irão concorrer, com quem irão fazer este jogo de oposição e operação e com quem 
irão ser colaboradores dentro da atividade. Eu acho que alguns alunos têm este senso de liderança mais aflorado. Eles 
querem a todo o momento dentro da aula serem os primeiros ou serem os melhores. E a gente dentro da aula tentar 
contornar esta situação nunca deixando eles perderem este senso de liderança e de querer sempre um pouco mais da 
aula. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais são em todas as aulas é uma preocupação imensa. Até que a escola oferece uma condição... Mínima eu 
não digo! Mas uma condição média da gente desenvolver o conteúdo a escola oferece, pois tem bastantes materiais, não 
o quanto deveríamos ter, às vezes tem alguns materiais que tem menos proporção e outros tem um pouco mais. Oferece 
condições de trabalhar digamos assim. Em relação ao espaço físico deixa um pouco a desejar por ser um pátio que foi 
adaptado para uma quadra, tem duas traves, uma de um lado e outra do outro e a pintura da quadra já não existe. Muita 
das atividades eu utilizo o espaço todo. É até bom para estar percebendo essa orientação espacial dos alunos. Então a 
questão de material a escola oferece uma condição vamos dizer média, não máxima. E quanto à estrutura uma condição 
mínima. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Eu acho que sim! Turma do 5º ano que é uma 4ª série. Principalmente nesta turma os meninos falam além da conta. E 
acaba a gente tendo que aumentar o temperamento da voz e às vezes à gente fica um pouquinho de cara fechada. Na 
maioria das vezes os alunos até assustam: “Nó professor hoje você está bravo! O que aconteceu?”. E às vezes não é 
questão de  ser ou não bravo. Às vezes é você querer desenvolver um conteúdo e às vezes os meninos estão muito 
agitados. O calor é demais e eles não conseguem ficar quietos. Às vezes o momento que eles têm para estar 
conversando algum assunto é o momento da Educação Física, pois às vezes dentro da sala de aula eles ficam muito 
presos. Às vezes a gente quer extrapolar um pouquinho, a gente grita um pouquinho e fala um pouco mais auto. Acho que 
este temperamento possa vir a ser um fator que influencie na participação dos alunos nas aulas. 
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7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Como já tinha dito esta aula já tinha prometido para os alunos na semana passada. No caso a escola que estou neste 
momento que é da rede municipal não oferece para mim uma estabilidade anual pode ser que este contrato nosso termine 
agora no primeiro semestre. Eu estou tentando em todas estas aulas trabalhar diversos conteúdos para que os alunos 
tenham um início de formação para o ensino fundamental de 6º ao 9º ano, que é para o ano que vem. O conteúdo da aula 
de hoje já iniciei, já realizei duas aulas deste conteúdo que é Iniciação Esportiva. Primeira aula que realizei a 1 mês e 1 
mês e meio atrás foi uma aula de futsal global. Eu não observei se o aluno sabe fazer determinada ação ou não saber 
realizar, pois foi um método global mesmo. Dentro deste método tirei algumas conclusões e as deficiências que os alunos 
precisariam rever ao longo do semestre. Fizemos esta primeira aula de futsal, depois continuamos desenvolvendo o 
conteúdo jogos e brincadeiras. Veio à segunda aula de futsal no caso, nesta aula já trabalhei algumas deficiências que 
eles tinham e observadas pelo método global, ou seja, sem parar muito e sem dar muitas dicas para os alunos. São 
alunos que têm muita dificuldade de passe, muita dificuldade de recepção, muita dificuldade de chute, são alunos muito 
fracos de estrutura óssea e de estrutura muscular. Eu tentei trabalhar um pouquinho disto na segunda aula, pois foram 
questões de parte técnica, algumas coisas de parte muscular mesmo, questões de resistência e questões de corrida que a 
gente trabalhou na segunda aula. Ai veio mais uma série de baterias de jogos e brincadeiras. E agora vamos para a 
terceira aula, já inserindo alguns jogos pré-desportivos e jogos adaptados, já tentando resgatar destes alunos algumas 
questões de inteligência tática, alguma coisa de orientação espacial, alguma coisa de trabalho em equipe, alguma coisa 
de atenção dentro do jogo e múltiplas tarefas. É mais neste aspecto. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Os aspectos mais críticos que vão ocorrer... Eu acho que posso até afirmar! É a questão dos alunos não entenderem 
que o jogo adaptado é uma vivência necessária para que venha ocorrer o jogo formal de futsal. Eu acho que essa é a 
maior dificuldade, os alunos não conseguirem entender essa importância de estar fazendo este jogo adaptado que 
antecede o jogo formal. Fazer por etapas os fundamentos. E os alunos pouco conseguem entender isto. Eu acho que está 
é a maior dificuldade. Eles sempre falam: “- A Profº isto não é futsal!; Profº isto aqui não têm nada ver!”. Para eles não 
têm, mas para nós têm uma importância muito grande. Eu acho que a maior dificuldade pode ser e esta, ou seja, eles 
quererem o formal, sendo que o adaptado e o pré-desportivo também fazem parte daquela preparação para jogar o jogo 
formal. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu acho que as alternativas é a gente tentar mostrar para os alunos, mesmo não sendo um jogo formal a semelhança 
que existe entre um jogo e o outro. Que uma determinada situação que ele ira encontrar no pré-desportivo ele virá 
vivenciar aquilo posteriormente no jogo formal. A gente mostrar para os alunos essa semelhança há entre as duas 
atividades. Que se parecem, mas não é um jogo, mas que pode a vir contribuir para os alunos futuramente. 
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Anexo 11.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 16 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor veio até a sala de aula buscar os alunos, porém fica aguardando na porta a autorização da Professora 
responsável da turma autorizar os alunos a irem para aula de Educação Física. Percebo que os alunos já estão 
habituados a formar uma fila para sair da sala, como é característico da faixa etária alguns disputam para saber quem 
será o primeiro, segundo ou terceiro da fila, porque são alunos de 9 a10 anos. A maioria dos alunos são meninos, 
possívelmente esta questão do gênero poderá influenciar nas características da turma. Neste momento o Professor deixou 
os alunos na quadra e foi buscar o material para aula. 

2º MOMENTO: Considerações referente algumas características do Professor... 
Percebo que o Professor esta um pouco contrangido pela minha presença neste primeiro momento junto dele na escola. 
Mas a princípio demonstra ser um bom Professor, porém tímido. Já como aluno na faculdade lembro-me que era um ótimo 
aluno, impecavél, gentil e educado. Hoje tive o privilégio de estar trabalhando com o Professor praticamente durante todo 
o dia, pois estive às 8:00 da manhã na sua residência, onde pude observar algumas características da sua formação 
familiar e que constato influenciar na sua postura como Professor durante a prática. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Agora o Professor inicia desenvolvimento da aula. O espaço onde ocorre a aula é amplo e bom para realizar uma aula de 
Educação Física. Neste momento o Professor esta a realizar as instruções aos alunos, como o próprio descreveu na 
entrevista, será uma aula que os alunos gostam de fazer. O Professor colocou-se na lateral da quadra, chamou toda a 
turma e começa a transmitir as informações gerais ao alunos referente a atividade. A princípio constato que é 
característico do comportamento do Professor organizar os materiais que serão utilizados na aula na lateral da quadra, 
onde realiza as instruções gerais para toda a turma. A turma é composta por 22 alunos, destes 16 são meninos e 6 
meninas. Após passar as instruções gerais referente a atividade da aula o Professor dividiu a turma em duas equipes. O 
conteúdo da aula será o futsal propriamente dito, pois como o Professor mesmo disse é a atividade que eles mais gostam 
de fazer, também deve-se ao fato da maioria da turma serem meninos. Hoje a atividade planejada pelo Professor com 
relatou será lúdicidade do futsal. Um aluno não demonstra querer participar da aula, acredito por não gostar de futsal e 
demonstra ser mais compenetrado em si, mas também o Professor não obrigá-o. O Professor dividiu a turma em 3 
equipes, duas irão jogar e a equipa que fica de fora é formada por 6 meninas e 1 menino. Depois de dividida as equipes o 
Professor escolhe um aluno em cada equipe para ser o goleiro e estes escolhem os grupos que serão o seu time. Acredito 
ser uma estratégia do Professor para evitar a formação dos times onde ficam os melhores alunos na mesma equipa, mas 
a escolha não é aleatória, pois de certa forma os alunos formam as equipes, porém sem perceber pode ser que não 
fiquem na equipe que montaram. O Professor mantém na lateral da quadra apitando o jogo. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Ocorreu um episódio engraçado, que veio confirmar o explicitado pelo Professor na entrevista, onde diz não ter muita 
autonômia no controle e gestão dos alunos. Porque neste exato momento a Professora responsável de turma veio até a 
aula do Professor e retirou um aluno que ainda não tinha finalizado sua tarefa na sala de aula. Sendo assim, confirma-se o 
explicitado pelo Professor, onde as aulas de Educação Física não são vista por alguns colegas como uma disciplina do 
currículo, mas como um momento do lazer dos alunos e como estratégia de punição deste professores quando os alunos 
não cumprem com seus compromissos nas suas disciplinas. Onde constatei que o Professor não foi contra a autoridade 
da professora responsável de turma. De maneira, que o aluno não esta mais a participar da aula. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A aula é a atividade principal, no caso o futsal. O Professor organizou dois times, onde dividiu 6 alunos para cada equipe, 
com o goleiro 7. Como o Professor descreveu na entrevista pré-aula serem os objetivos da aula trabalhar a organização, 
trabalho em equipe e colaborativismo, ele pediu aos alunos que formassem pares, que se colocassem dois a dois de 
mãos dadas. De modo, que estes pares jogam juntos, então cada equipe tem 3 pares. Lógico que uma das regras do jogo 
é não soltar a mão do parceiro para realizar as jogadas, além das regras do fusal às quais o Professor a todo instante 
lembra os alunos quais são através de feedbacks. É uma atividade muito lúdica, adequada aos objetivos, relacionada ao 
coteúdo e as finalidades da aula propostas pelo Professor no seu planejamento e explicitada na entrevista pré-aula. Como 
é característico da idade, alguns alunos estão tentando negociar com o Professor as atividades da aula, percebo que o 
Professor escuta, demonstra interesse no que os alunos estão falando, ou seja, é sensível a opinião e pensamento dos 
seus alunos. Porém é seguro nas suas decisões com os alunos, tem um pulso firme na suas chamadas de atenção, 
sendo claro nas suas palavras com os alunos. Mas realiza uma gestão aleatória dos alunos, pois acredito pelo fato da 
turma ser grande. Como é uma turma grande o Professor formou 3 equipes, assim ele controla o tempo de jogo para 
realizar o revezamento das equipes. A gestão do tempo esta relacionada as regras do jogo, pois são 5 minutos para cada 
equipe. As meninas jogam individualmente contra os meninos, pois neste momento elas entraram para jogar contra a 
equipe que venceu. Também percebo que o Professor tem um bom relacionamento com alunos, assim mantém a 
organização da sua aula e o controle dos alunos. Neste momento os alunos retomam a negociação pedindo ao Professor 
para realizar a atividade sem precisar segurar nas mãos do colega, sem ser em duplas. O que os alunos querem é o jogo 
propriamente dito, porém com jeitinho e educação o Professor vai levando os alunos e assegurando o planejamento da 
sua aula de forma muito tranquila, segura, fluente, mantendo as regras do jogo e a organização da aula. No geral é uma 
aula muito descontraída, alegre e a faixa etária dos alunos propiciam este ambiente. Referente a postura do Professor, 
mantém-se na lateral da quadra realizando os feedbacks aos alunos. Quando necessário, seja por ter ocorrido uma falta, 
lateral ou momento da aula que não estejam em conformidade com as regras, o Professor apita, explica a regra aos 
alunos e às vezes os alunos reclamam dizendo que não é falta, ou seja, tentam negociar com o Professor, porém o 
Professor demonstra e justifica aos alunos o porque é considerado uma falta o ocorrido. Também percebo que o Professor 
improvisa novas regras durante a atividade, como as meninas são mais fracas que os meninos, improvisou regras que 
favoreça a equipa feminina a marcar gols. Então o Professor improvisa situações que favoreçam as meninas estarem 
marcando gol na equipe dos meninos. 
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6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora o Professor realizou um intervalo para os alunos irem ao banheiro e beber água, pois esta muito calor hj, mesmo 
não tendo um sol muito forte. A princípio a aula do Professor não demonstra ter uma estrutura com fases, pois o Professor 
desenvolve diretamente a atividade propriamente dita. Mas o mesmo diz na entrevista pré-aula que já tinha realizado 
outras atividades com esta turma para hoje estar desenvolvendo esta atividade planejada. Um característica do Professor 
é realizar instruções durante as atividades, pois é hábito do Professor paralisar o jogo, explicar e exemplificar como realiza 
o movimento, fundamento ou regra daquela atividade. E antes de toda a atividade o Professor realizar um instrução geral 
para todos os alunos.  

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Após o intervalo o Professor reuniu novamente os alunos para transmitir as informações referente a 2ª atividade planejada. 
Neste momente esta a realizar as instruções de forma mais generalista e coletiva aos alunos. O Professor pede aos 
alunos que fiquem sentados numa arquibancada na lateral da quadra para que possa passar as orientações gerais da 
atividade para em seguida realizar a atividade. O Professor explica e exemplifica como realiza suas orientações, seja um 
movimento, fundamento ou regra, então é uma rotina de instrução do Professor. Suas instruções são claras, seguras, pois 
o Professor possui um voz de comando alta e positiva, então estas são algumas características de suas maneira de 
instrução. Alguns alunos não compreederam o que foi dito pelo Professor, então ele esta reexplicando novamente as 
intruções, porém percebo que o Professor esta com um pouco depressa para continuar a aula, porque ocorreu uma 
reunião dos professores antes da sua aula. Quando cheguei a escola o Professor estava reunido com a Diretora, em 
seguida foi o intervalo da escola, o intervalo da aula para os meninos beberem água, então a aula teve um tempo menor 
do que o habitual. E percebo que o Professor é um gestor do tempo da aula, pois esta sempre olhar o relógio, de maneira 
que teve disponível nesta aula 40 minutos, mesno 10 minutos que o habitual. Como as salas de aula são proximas do 
local onde realiza-se a aula de Educação Física o Professor não perde muito tempo para deslocar com os alunos. Mas 
acredito que o Professor irá terminar a aula alguns minutos antes para que os alunos possam beber água, ir ao banheiro e 
depois para sala, mas no geral o Professor gere bem o tempo de aula. Apresenta uma voz de comando firme, os alunos 
respeitam as decisões dele, mas este respeito deve-se a postura do Professor, isto é perceptivo. O Professor tem postura, 
tem segurança no que fala, atitudes que demonstram certa maturidade profissional, ou seja, demonstra domínio dos 
alunos desta turma. Percebo que o Professor conhece bem os alunos, pois chama-os pelo nome, os alunos demonstram 
conhecer as rotinas de aula do Professor. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade funciona da seguinte forma, os alunos podem jogar com as mãos e com os pés, por exemplo, caso 
estiverem jogando com os pés quando ele apitar passam a jogar com as mãos como estivessem realizando o passe no 
handebol. Nesta segunda atividade os alunos jogam individualmente, não em pares. Esta atividade é um pré-desportivo 
como foi relatado pelo professor na entrevista pré-aula. É uma atividade que trabalha coordenação, manejo de bola. Então 
a segunda atividade esta organizada em 2 times, onde os alunos jogam individualmente, hora com os pés outra hora com 
as mãos, conforme o comando do Professor pelo apito. O Professor esta sempre cobrando as regras. Característica 
marcando do Professor é sua postura diante aos alunos, é notório que o respeito dos alunos deve-se a sua postura em 
aula, postura firme e segura ao transmitir as orientações e chamar a atenção dos alunos. Agora, pessoalmente o 
Professor é calmo, tranquilo e sensível as limitações sociais e pessoais destes alunos. É um perfil que fora de aula não 
demonstra ser o gigante quando esta atuando, mas durante sua aula ele modifica completamente sua maneira de estar e 
gerir a aula, características semelhantes ao primeiro Professor. Todos alunos fazem sua aula, também a faixa etária dos 
alunos é favorável a este comportamento, são alunos de 10 anos, pois são bem agitados e animado em fazer as 
atividades propostar pelo Professor. Utilizando apenas uma bola o Professor consegue realizar uma aula muito agradável, 
competitiva e segura. Mantém a disciplina dos alunos evitando qualquer tipo de comportamento desviantes, pois mantém 
os alunos o tempo todo concentrado na atividade. Qualquer situação ou comportamento que o Professor perceba que 
possivelmente venha gerar episódios conflituosos durante a aula, imediatamente intervem impodo a postura dos alunos. O 
Professor é justo nas suas decisões, pois cria oportunidades durante as atividade para que todos alunos possam 
participar, seja, meninos, meninas ou aqueles menos habilidosos. Porém as meninas preferem realizar as atividades 
juntas e contra os meninos, mas também elas são mais fortes, maiores em relação a maioria dos meninos, mesmo tendo 
a mesma faixa etária. Agora o Professor esta misturando meninos e meninas para formar novos times, ou seja, formar 
dois times mistos. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, por exemplo, as meninas mesmo apresentam 
um porte físico maior que os meninos, porém o Professor cria oportunidade durante as atividades para facilitar que 
consigam marcar um gol, realizar as atividades propostas, tendo assim mais participação nas aulas, porque geralmente os 
meninos são mais habilidosos que os meninas. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não constatei nenhum episódios durante a 
aula. Acredito que também não é necessário, pois a faixa etária é mais do que motivada a realizar a aula, são alunos de 
10 anos, é estimulante trabalhar com estes alunos, pois querem é mais fazer aula, sair da sala de aula e se divertir, de 
modo que a atividade transcorre muito tranquilamente. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, no caso os feedbacks fornecidos peleo Professor estão relacionados aos 
fundamentos, regras, e gestos técnicos do conteúdo da aula que é o futsal. Estes feedbacks de orientação são realizados 
durante toda a aula e antes de iniciar a atividade. Entretanto, feedbacks de motivação para aumentar a participação dos 
alunos até o momento não constatei, com excessão de uma aluno que é menos habilidoso que os demais, não é bem 
sucedido no futbol. Então o Professor foi até ele, motivou, colocou ele participar da atividade. Mas no geral o Professor 
preocupasse em orientar os alunos quanto as regras da atividade planejada e informações relacionadas ao conteúdo da 
aula, no caso as regras do futsal, as regras do jogo, cumprindo assim o seu planejamento. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: O Professor apresenta 
uma postura firme e de respeito quando esta trabalhando com os alunos. O Professor é muito seguro e firme nas suas 
colocações, pois os alunos o respeita. Percebe que os alunos tem espaços para colocar suas opiniões, conversam com o 
Professor, tentam negociar as regras das atividades que são propostas pelo Professor. O Professor buscar diálogar com 
os alunos na mesma linguagem, aceita a opinião dos alunos, negocia com os mesmos, porém sempre com uma postura 
muito firme. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Mantém um relacionamento amigável, porém baseado no respeito e 
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na disciplina. Nõa presenciei nenhum episódio de afetividade do Professor com algum aluno, não presenciei gestos de 
carinho, um abraço ou algo do gênero. Talvés por ser professor e não uma professora. Com exessão no recreio que 
presenciei ele conversar com os alunos. Porque quando é uma Professora, como no caso do 1º professor observado, 
percebe que os alunos ficam pegando na mão da professora, querem um abraço ou manifestação de carinho. No caso o 
Professor mantém este relacionamento amigável, porém sua postura é que determina esta forma de relacionamento com 
os alunos. Não presenciei nenhum tipo de agressividade, seja, de alunos com alunos e muito menos do Professor com 
seus alunos e estes com o Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não ocorreu nenhum episódio na aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, constatei que o 
Professor organizou bem este aspecto, pois estruturou bem o conteúdo selecionando atividades adequadas aos seus 
objetivos. Organizou e selecionou de forma adequada os alunos, formando três equipes para realização da aula. A aula 
fluiu bem sem nenhum episódio de comportamento contigênte. Os alunos respeitam suas decisões e as regras 
estabelecidas nas atividades planejadas. O Professor criou oportunidade para que todos alunos participam da aula, sem 
excessão, a participação dos alunos é expontânea. Tenta manter uma aula equilibrada, tanto os meninos como as 
meninas realizam a atividade juntos, sem nenhum problema.  
Tem sentido de humor: Referente ao senso de humor, o Professor é mais severo, firme nas suas decisões, disciplinador, 
pois estabelece regras durante as atividade e na aula. Mas a aula flui bem. Por exemplo, quando um time não esta 
jogando os alunos devem ficar sentados na arquibancada aquardando a sua vez. Não se vê alunos andando pela quadra, 
andando pelas dependências da escola. O Professor é bem seguro nas suas decisões. Motiva que todos alunos 
participem da aula. O tempo de aula é bem organizado, pois, hoje adequou sua aula planejada de 50 minutos para 40 
minutos. 
OBS: A aula esta sendo finalizado, o Professor pede aos alunos para lhe entregar o material, realizando um apito alto 
como quem quem diz: “- Fim da aula.” O Professor pediu os alunos para irem andando, beber água, passar no banheiro 
para lavar o rosto e as mãos antes de irem para sala. Foi como disse o Professor terminou a aula alguns minutos antes do 
sinal. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas aceita esta opinião desde que não altere o planejamento da aula. Momento 
algum presenciei o Professor mudar as regras, as atividades, o tempo de aula é muito bem determinado. O Professor é 
bem seguro neste aspecto. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Referente ao tempo, o Professor obrigatóriamente 
tem que saber gerir o tempo de aula, pois na escola não exite o sinal ou sineta que determina o fim de um horário de aula. 
Então é o Professor que gere o tempo da aula, que determina a aprendizagem nos 50 minutos de aula, o número e tempo 
das atividades planejadas, levando em consideração o tempo de buscar os alunos na sala de aula e dos alunos voltarem 
para sala após a aula. Ele é o gestor do tempo da sua aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: O materia utilizado nesta aula foi somente a bola. Realizando pré-desportivos do futsal 
de forma muito bem adequada ao material que tinha disponível na escola. Sua explicações são claras e adequadas a 
linguagem dos alunos. Costuma manter-se na lateral da quadra realizando os feedbacks durante as atividades. 
Primeiramente o Professor realiza uma instrução coletiva para todos alunos referente a atividade, a seguir desenvolve a 
atividade e mantém realizando suas orientações referente as regras, fundamentos e episódios ocorridos durante a 
atividade. Quando necessário paralisa a atividade para orientar os alunos individualmente e coletivamente. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Quanto a motivação, estes alunos não precisam 
ser motivados, pois os alunos são a motivação das aulas. Com excessão de um aluno que não demonstrou muita 
afinidade com o futsal, mas mesmo assim, participou das atividades. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Esta interação é mais de orientação 
das regras, fundamentos e nem tanto de motivação. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: O professor não precisa improvisar muito nas suas aulas, pois ele 
determina as atividades, regras e os alunos cumprem motivadamente. A aula transcorre como ele planejou, pois o 
professor tem muito controle dos alunos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pois com apenas uma bola de futsal o Professor planejou duas atividades muito 
atrativas e segura, onde todos alunos participaram sem nenhum problema. A aula transcorreu muito bem. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Apresenta controle e voz de comando na mudança 
das atividades, as informações inicialmente são coletivas, ocorrem na lateral da quadra com os alunos sentados na 
arquibancada, também fornece instruções individuais quando os alunos estão fazendo atividades. Mas o professor tem voz 
de comando, controle dos alunos durante a aula, pois é hábito paralizar a atividade para explicar e exemplificar a dúvida 
ou erro do aluno, nisto os alunos não se dispersam e não perdem atenção durante as orientações do Professor. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, o Professor é muito seguro quanto a disciplina dos alunos. É um Professor 
disciplinador 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum aluno problemático ou episódios de 
comportamento contigênte na aula. Acredito que isso deva-se a postura adotada pelo Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é característico do Professor. Criando oportunidade para que todos participem, seja, 
meninos, meninas, habilidosos e menos habilidosos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Suas aulas apresentam um ambiente propício, seguro e 
adequado para uma boa aprendizagem. É perfil do Professor ser gestor, controlador e disciplinador. Demonstrando uma 
capacidade de gestão da turma muito segura e profissional. De maneira, que os alunos o respeitam pela sua postura 
como Professor. Então não presenciei nesta aula o professor perder o controle da turma. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas como disse foi apenas uma bola de futsal. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Dentro das condições a aula foi muito atrativa, pois apenas uma bola de 
futsal. Então, foram as atividades planejadas que tornou a aula atrativa. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Esta 
sempre a proporcionar feedbacks durante a aula mantendo um contato visual, verbal e gestual com os alunos. De modo, 
que todos alunos realizem a atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, mas este respeito deve-se a postura disciplinadora 
do Professor durante a aula. 
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Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: As instruções que ocorrem no início das atividades são gerais e 
coletivas. Ocorrem instruções individuais e coletivas durante as atividades. Como já mencionei é característico do perfil do 
Professor paralisar a atividade para orientar e corrigir os alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei nenhum episódio que demonstra-se o Professor 
estar preocupado com a segurança dos alunos, também não foi uma aula com atividade que colocasse em risco a 
intergridade física dos alunos. Às vezes, quando os alunos se aproximam de da lateral do pátio, onde tem uma caneleta 
para escoamento das águas da chuva, o Professor alerta do risco e pede para voltar mais para o centro da quadra. 

10º MOMENTO: Considerações finais... 
No geral esta primeira aula observada transcorreu muito segura e tranquila. Porém como é a primeira aula que 
observamos não podemos tirar muitas conclusões do que venha ser rotinas do Professor, mas apenas levantar alguns 
comportamentos marcantes durante sua ação pedagógica. De modo, que tentaremos realizar estas elucidações apartir da 
segunda e terceira aula observada. 
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Anexo 11.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 11.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 18 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Como sempre as maiores preocupações é o público alvo, ou seja, a questão dos alunos. Então a preocupação maior é 
em relação a eles. Questão de segurança, questão de adaptação à aula, questão às respostas das atividades. A maior 
preocupação mesmo desde o início do planejamento até o término da aula é a preocupação com os alunos. Como eles 
irão voltar para sala, como irá fluir dentro da aula, como vai ser o comportamento e como será feito a ação. Então a maior 
preocupação para mim ainda são os alunos mesmo. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Eu já estou um bom tempo dentro da escola. Já até com certa experiência e certo conhecimento dos alunos. Um 
planejamento que já vem sendo desenvolvido em longo prazo, ou seja, a gente consegue trabalhar por etapas e algumas 
coisas podem ser trabalhadas no ano seguinte. Porque temos aquela segurança, pois sabemos que estaremos o próximo 
ano na escola. É uma turma que já esta bem adaptada, bem evoluída em aspectos cognitivos, afetivos e motores. É uma 
aula que vem mais a reforçar estes aspectos de socialização, questão de disciplina e organização. É estar reforçando 
estes aspectos, pois eles estão bem desenvolvidos. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação ocorre muitas vezes de forma mental. Não ocorre muitas vezes de forma escrita. É mais observando e 
vendo alguma deficiência. Hoje a gente consegue perceber menos as deficiências, pois já fomos ao longo dos anos 
aprimorando e aperfeiçoando algumas coisas. A observação tem que acontecer e acontece em todas as aulas. E nestas 
observações a gente tenta ver se tem algum déficit que precisa ser trabalhado e que esta relacionado a idade dos alunos. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: No caso do 4º ano (3ª série) é uma turma muito legal. Uma turminha de pouco alunos. Todos os alunos gostam de 
participar das aulas. Exceto se tiver um problema ou outro, que ocorre às vezes. Mas tentam participar de todas as 
formas, pois gostam do conteúdo. São meninos animados, divertidos e ajudam-nos dentro da aula. Fazem o máximo para 
que a aula flua legal, ou seja, para que não percam nenhum minuto da aula. Como eles têm apenas uma aula por 
semana, eles tentam aproveitar de todas as formas. E a gente tenta passar para eles os conteúdos e não deixa também 
de escutar os alunos. Às vezes eles querem fazer uma atividade que não está programada, isto tem haver como 
manusear o tempo da aula. Acho que nesta turma em geral... Acho que esta turma em geral toda deve ter este relevo. 
Não há um aluno ou outro que mereça um destaque em especial, seja negativo quanto positivo. Acho que é uma turma 
bastante disciplinada, bastante interada comigo e com a aula. A relevância é a turma. A turma é realmente bastante 
diferenciada. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Na escola até que a gente tem bastante recurso para estar desenvolvendo as aulas, pois os materiais são novos. 
Vamos dizer que 70% são materiais novos, que ainda nem chegaram a ser utilizados. A gente tenta ir utilizando aos 
poucos e vamos quardando para serem utilizados mais em longo prazo. Até que quanto aos materiais não temos tantas 
preocupações, porque temos disponibilidade para nós. A direção sempre deu este apoio para estar fluindo uma aula 
bacana. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Já colocaram! Hoje em dia os alunos estão bastante adaptados ao meu método. Às vezes a gente brinca um pouco ou 
às vezes a gente é mais rígido. Mas eles já estão bastante adaptados, já conhecem bastante e já sabem como deve fluir a 
aula. Às vezes é um ou outro que acontece um deslizezinho, e que a gente tem que estar tratando de uma forma 
diferenciada. Mas quanto às estratégias já são bem aceitas pelos alunos e já estão bem adaptados quanto a isto. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos como já disse na pergunta anterior são para frisar e estar reforçando alguns aspectos dos alunos como a 
questão de socialização e a questão do trabalho em equipe com um jogo de equipe. As questão de liderança também, 
pois nesta brincadeira da para percebermos quem toma a frente em uma determinada situação que vai ser apresentada 
para os alunos. É mais este trabalho de equipe. Questão de coordenação que será também desenvolvido nesta aula. Os 
principais são estes liderança, socialização e questão de coordenação também. Como disse: - É uma turma que a gente 
no caso estará preparando ela para futuramente estar iniciando o novo estágio que é do 6º ao 9º ano. Então são 
atividades bem mais adaptadas, são pré-desportivas, mais ligadas ao desenvolvimento da inteligência do aluno dentro de 
um jogo ou dentro de uma atividade. Vendo como eles se comportam perante de uma situação negativa ou situação de 
desafio. Acho que são os maiores fatores. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Acho que um dos aspectos mais críticos... Eles gostam muito de determinadas atividades que já estão acostumados. 
Vamos dizer que são atividades rotineiras que eles fazem na rua. Eles fazem às vezes em alguns momentos da Educação 
Física também. E que eles adaptam mais e gostam mais. Então acho que as maiores restrições referente à aula são um 
conteúdo novo, um conteúdo diferente ou um conteúdo mais simples. Isto pode causar uma certa distorção. Vamos dizer 
assim: - Esta preguiça de fazer a aula, porque eles querem desenvolver o conteúdo que é mais agradável. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Acho que é questão de motivação, ou seja, estar motivando os alunos. Às vezes até é necessária a minha participação 
na aula para estar motivando os alunos também. Acho que para estar revertendo está situação é estar fazendo uma troca. 
“Vamos fazer esta atividade que no finalzinho da aula vai sobrar um tempo para eles estarem fazendo a atividade de 
interesse”. É uma questão de negociação e motivar os alunos até mesmo com a minha participação. 
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Anexo 11.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 18 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Estou agora indo buscar os alunos com o Professor, será uma turma de 4º ano, vamos neste primeiro momento 
observamos a receptividade e postura do Professor em relação aos alunos. Nesta turma o Professor não entrou na sala, 
pois os alunos já sabiam que tinham que organizar uma fila para sairem da sala, sendo assim, levantaram-se de forma até 
calma, organizaram duas filas um de meninos e outra de meninas. É uma turma pequena. Penso que o Professor optou 
por observarmos esta turma pelo fato de ser mais tranquila. Porque a princípio é uma escola localizada numa zona social 
de risco, então acredito que o Professor optou por uma turma mais fácil de ter o controle dos alunos. Neste momento os 
alunos estão na fila a perguntar ao Professor quem sou Eu. 

2º MOMENTO: Considerações referentes algumas características da turma... 
Os alunos nesta escola demonstram ser muito carentes, pois estão muito curiosos em saber que sou, o que faço, o que 
estou aqui fazendo, mas no geral é uma turma pequena composta por 10 alunos. É uma turma homogênea em relação ao 
gênero. Acredito que algumas considerações que realizarei na ficha de observação serão diferenciadas em relação a 
primeira aula observada. 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O início da aula foi o Professor me apresentando para os alunos, pois estavam muito curiosos. Quanto as rotinas do 
Professor percebe que busca os alunos até a sala de aula. Os alunos já sabem que devem organizar filas para virem para 
quadra, pois estão habituados a esta rotina estabelecida pelo Professor. O Professor tráz os alunos para quadra, na 
quadra os alunos ficam ao redor do Professor aguardando suas orientações. O Professor passas as intruções da aula no 
centro da quadra com os alunos ao seu redor. A primeira atividade da aula será um pique.  

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A primeira atividade de aula será um pique corrente, atividade semelhante a dá primeira aula observada. O Professor 
apresenta uma mesma estrutura de aula, porém sua forma de relacionar com estes alunos é diferente em relação a 
primeira turma, aqui o Professor esta mais afetivo com os alunos e percebo que os alunos gostam muito do Professor. 
Agora o Professor delimitou o espaço para os alunos realizarem a atividade, onde será apenas a metade da quadra. Como 
a turma é pequena é mais fácil de gerir e controlar os alunos, até mesmo por questões de segurança. A atividade do Pique 
Corrente procede da seguinte maneira, começa um aluno tentando pegar os colegas e na medida que vão sendo pegos os 
alunos juntam-se formando uma corrente para juntos tentarem pegar os demais colegas que não estão na corrente. O 
Professor mantém-se na lateral da quadra gerindo a atividade, proporcionando feedbacks para os alunos realizarem a 
tarefa com sucesso, improvisando novas regras para aumentar a interatividade da atividade e dos alunos, suegere 
estratégias aos alunos para que consigam pegar os colegas que ainda não estão na corrente. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Após improvisar diversas estratégias para aumentar a interatividade da atividade pique corrente com os alunos tipo um 
aluno correndo, dois alunos formando a corrente, três alunos formando a corrente, após deixar os alunos canssados 
literalmente. A seguir, o Professor apitou e pediu para todos irem para o centro da quadra, onde passou as instruções da 
próxima atividade que também será um pique, pergunta qual aluno gostaria de ser o pegador, conclui suas orientações 
referente as regras da atividade e volta para lateral da quadra. Neste momento os alunos foram beber uma água, 
enquanto o Professor organiza as próximas atividades. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade é um pique bola, semelhante a uma queimada. Estas atividades são semelhentes as planejadas para 
1ª turma que observamos. Esta atividade é um pique, onde a bola começa com o pegador que tenta jogar a bola nos 
colegas que ficam correndo pelo espaço já delimitado pelo Professor, porém aquele que conseguir pegar a bola e não 
deixar cair no chão, neste momento todos alunos tem que ficar parados no seus devidos lugares, pode dar três passos e 
tentar queimar algum colega. Neste momento o Professor entrou na atividade, esta brincando juntamente com os alunos. 
O Professor dividiu os alunos na atividade em equipes, pois aquele aluno que for pego deverá ficar agachado, mas quando 
um colega da equipe enconstar nele poderá voltar a atividade para tentar salvar os outros colegas. Entretanto, percebo o 
Professor nesta turma ser mais interativo, demonstrar mais afetividade com os alunos, talvez por ser uma turma pequena, 
apresentam a mesma faixa etária, são mais carinhosos, respeitosos ou até pelo perfil de serem mais carentes e afetivos 
com o Professor. No geral seus comportamentos são característicos da faixa etária. Esta segunda atividade é muito mais 
divertida, tanto é que todos alunos estão demonstrando estarem muito intusiasmados, pois nesta atividade o Professor 
introduz a bola. A todo instante o Professor esta realizando feedbacks de motivação e instrução. Estas características do 
Professor presenciei na aula anterior com as meninas. Sendo assim, verifico que as características da turma influenciam 
diretamente na postura e conduta da aula pelo Professor, seja no seu entusiasmo e interesse pela aula planejada e 
desenvolvida. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Nesta segunda atividade o Professor participou juntamente com os alunos, porém considerando as outras duas aulas 
observadas antes desta turma que o Professor optou por realizar a entrevista pré-aula, pois estou na escola desde às 7:00 
horas da manhã. Constatei que esta aula esta bem mais elaborada, com atividades diferentes e mais estruturadas em 
relação as duas aulas observadas anteriormente. Neste momento o Professor começa a desenvolver uma 3ª atividade 
com esta turma. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A 3ª atividade será uma Queimada Xadrez. Também posso considerar que esta aula apresentou uma progressão nas 
atividades planejadas, pois o professor inciou com um aquecimento que foi um pique, a segunda atividade improvisou 
diversas variedade daquele pique da primeira atividade, também realizou outro tipo de pique na segunda atividade, pique 
Queimada que é muito semelhante com a atividade principal que será a Queimada Xadrez. Neste momento o Professor 
vai passar a Queimada Xadrez, atividade que já observei numa das aulas do 1º Professor em Conselheiro Lafaiete. De 
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modo, que penso ser uma atividade que aprenderam na sua formação inicial. Esta atividade ele determina funções aos 
alunos, onde um aluno será o Rei ou uma aluna a Rainha. Caso a equipe adversária queime o Rei e a Rainha será a 
vencedorá mesmo sem ter eliminado todos outros membros da equipe adversária. O Detalhe é que a equipe adversária 
não sabe quem é o Rei ou a Rainha, sendo que os membros da equipe tem que proteger o seu Rei e sua Rainha da 
equipe adversária. Como a turma é pequena e formada por 11 alunos, o Professor organizou as equipes meninos contra 
meninas, uma equipe com 6 meninos e outra com 5 meninas, assim o Professor irá jogar no time das meninas. O 
Professor delimitou a área de jogo utlizando os cones, apenas meia quadra para a atividade. O Professor se mantém na 
lateral da quadra realizando suas instruções e feedbacks aos launos. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
O Professor em ambas escolas, tanto na 1ª como nesta 2ª apresenta um bom relacionamento com os alunos e todo o 
corpo docentes. Principalmente nesta 2ª escola onde o Professor faz o diferencial, pois a aula de Educação Física aqui 
ocorre e tem sua importância para os demos Professores. O Professor aqui veio inovar, trazer nova carga nesta escola, 
pois o corpo docente na grande maioria são professoras mais velhas e com mais tempo de serviço no estado, de modo, 
que o Professor veio somar com novidades nas suas aulas. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Nesta 2ª escola percebo que o Professor apresenta 
esta característica no seu perfil docente. Demonstrando esta característica especificamente com alguns alunos muito 
carentes e problemáticos, sendo sensível em planear um espaço de tempo nas suas aulas para os alunos brincarem e 
serem crianças. Então na 1ª metade do tempo de aula o Professor desenvolve as atividades planejadas com base no 
conteúdo a ser cumprido, basicamente o conteúdo esta estruturado em organização, trabalho em equipe, disciplina e 
socialização dos alunos. No 2º momento da aula o Professor propícia atividades livre que permitam os alunos a serem 
crianças, brincarem do que eles quiserem, seja com o materiais disponíveis na escola ou com seus próprios brinquedos 
que eles trazem para aula. É perceptivo que o Professor cria estes momento durante a aula para os alunos brincarem. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Pelo que constatei a própria estrutura de aula 
do Professor possibilita os alunos a serem eles próprios e sentirem mais avontades para se expressarem. Porém não 
constatei ser uma estratégia ou objetivo das atividades planejadas pelo Professor, mas ocorre de forma esporádica no 
contexto da sua aula. No geral a aula trancorre positivamente para os alunos. 
Proporciona feedback ao alunos: Seus feedbacks estão mais direcionados para orientação dos alunos quanto seguirem as 
regras das atividades. Motivação, estimulando os alunos a participarem das atividades, porém estes já estão mais que 
motivados devido a faixa etária e feedbacks de controle para manter a disciplina na aula. Até que nesta turma não tanto, 
mas nas outras turmas que observei as aulas por serem turma mais agitadas constatei muitos feedbacks de controle e 
gestão dos alunos. Também por serem turmas onde encontravam alunos com faixas etárias muito discrepantes. Assim, 
entendo a razão do Professor ter optado por realizarmos a entrevista pré-aula para esta turma, pois é mais calma, os 
alunos tem a mesma faixa etária, apresentando mesma maturidade psíquica, comportamental e emocional. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Mesmo demonstrando 
mais afetividade com estes alunos o Professor mantém seu perfil disciplinador com uma postura firme. De modo, nesta 2ª 
escola não tem a mesma postura que na 1ª, nesta ela já é mais afetivo, mais sorridente, trata com menos rigídez os 
alunos, mas não deixa de ter uma postura firme. Por exemplo, ocorreu o seguinte episódio, o alunos foi até um banbuzal 
que fica na lateral da quadra e pegou o campim e espalhou pela quadra, imediatamente o Professor pediu o aluno para 
limpar a quadra, pois estava limpa quando eles chegaram. Sendo assim, o Professor trata os alunos de maneira justa e 
firme. Caso ocorra algum episódio de contingência dos alunos brigarem ou discutirem o Professor exige que os alunos se 
desculpem, sendo esta sua postura.  
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Mantém um relacionamento amigável com os alunos. Também a 
faixa etária dos alunos exige que o Professor tenha atitudes mais afetivas e carinhosas, pois são alunos de 8 a 10 anos. 
Os alunos são atenciosos com o Professor e também carente de atenção, mas o Professor também propícia este 
feedback aos alunos, sendo as meninas as mais carinhosas com o Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não constatei nenhum episódio deste 
comportamento do Professor na aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: As atividades até o 
momento desenvolvidas pelo Professor na sua totalidade visa trabalhar a socialização, cooperativismo, coleguismo dos 
alunos, ou seja, atividades mais interativas de relacionamento. Mas o Professor mantém-se com sua postura 
disciplinadora. Mantendo-se na lateral da quadra orientando, corrigindo os alunos. Também percebe que o Professor 
conhece todos os alunos pelo nome, assim quando realiza seus feedbacks, seja, de orientação, supervisão ou correção é 
pelo nome próprio dos alunos. Temos que considerar que o Professor já trabalhou com estes alunos em anos anteriores o 
que permite tamanho controle e aproximação com os mesmos. 
Tem sentido de humor: Seu sentido de humor depende das características da turma. Esta claro que o Professor escolheu 
esta turma para realizar a entrevista pré-aula por ter mais afinidade com os alunos. O Professor brinca e participa com os 
alunos nas atividades. Outra conideração, o Professor apitou menos vezes nesta turma, pois já percebe que este 
Professor para chamar atenção dos alunos utiliza do apito, então nas turmas que ele mais apitou o comportamento dos 
alunos foram mais desviantes. Todos alunos participam da aula, não é necessário exigir a participação dos alunos. Com 
excessão daquele alunos que não querem fazer a aula e ficam correndo pelo espaço de aula, mas no geral isto não 
ocorre, pois todos participam. Não exite do alunos não querer fazer a aula, pois nesta faixa etária todos alunos gostam de 
fazer aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não existe momento onde alunos e Professor negociam as regras da atividade. 
Também estes alunos vem para escola para brincar, então qualquer atividade que o Professor propor para eles será bem 
aceita. Com excessão quando ocorre situações de contigência na aula quando determinado aluno não cumpre com a 
regra da atividade e a outra equipe reclama. Normalmente a atitude do Professor é ir até os alunos e conversar, não 
permitindo que ocorra algum episódio de contigência. 
Síntese: Referente a relações humanas percebo um Professor muito fácil de trabalhar com ele no contexto profissional, de 
fácil relacionamento com os alunos, uma pessoa muito positiva, principalmente nesta 2ª escola onde é mais carinhoso e 
menos rígido, porém não perde o perfil de professor severo, que gosta de disciplina e que apresenta controle da turma. 
Nesta turma vejo o Professor ter um ótimo controle. Na turma anterior o Professor já não tinha tanto controle, era uma aula 
mais dispersa, mas percebe que foi opção do Professor, por ser uma turma mais heterôgenea nos aspectos congnitivos, 
emocionais, pela discrepância da faixa etária dos alunos e maturidade dos alunos, pois na turma existiam alunos de 7 a 11 
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anos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Considerando que nas duas escolas onde o 
Professor trabalha não exite a sineta que avisa do fim da aula. É o Professor responsável em gerir e controlar o tempo 
para não exceder seus 50 minutos de aula disponíveis. Percebe que o Professor a todo instante olha o relógio para 
controlar bem o tempo de cada atividade da aula. É habitual do Professor buscar os alunos na sala de aula, acompanha 
os alunos até a quadra onde realiza as atividade planejadas. Nesta aula o Professor já esta desenvolvendo a 4ª atividade. 
Demonstra apresentar uma grande variedade de atividade, pois nesta aula já desenvolveu um pique, variedades do pique, 
improvisou diversas estratégias de motivação durante os diversos tipos de pique, passou o pique bola onde os alunos 
realizavam 3 passos para poder queimar o colega, agora esta desenvolvendo uma queimada xadrez e esta organizando 
uma quarta atividade. Assim, o Professor apresenta uma diversidade grande de atividade nesta aula com esta turma, 
porém depende das características da turma, pois o Professor tem que estar motivado a desenvolver tantas atividades, ou 
seja, tem que ter feedback dos alunos na sua aula. E característico do Professor durante o decorrer das atividades alterar 
e improvisar as regras inicialmente estabelecidas, seja, para aumentar o grau de dificuldade ou interação entre os alunos 
na atividade ou jogo proposto. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Suas instruções são realizadas antes das atividades. É habitual do Professor chegar na 
quadra, dirige-se para o centro da quadra onde transmite as informações gerais da primeira atividade aos alunos, 
sucedendo assim nas orientações das demais atividades que venha desenvolver na aula. Também realiza instruções e 
feedbacks durante as atividades. Quando necessário o Professor paralisa a atividade para dar instruções mais 
individualizadas e coletivas aos alunos. Também quando necessário o Professor exemplifica como realizar a atividade. 
Nesta turma como são 11 alunos, 5 meninas e 6 meninos, normalmente o Professor participa das atividades juntamente 
na equipe das meninas. É uma turma muito boa, com crianças com quadros psíquicos e emocionais característicos da 
idade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Utiliza várias estratégias de ensino, mas não com 
intuito de motivar os alunos, mas sim para os alunos focados nas atividades porque são muito agitados e estimulados. 
Mesmo observando outras turmas com mesma faixa etária, percebe especificamente nesta escola os alunos são mais 
ativos, estando sempre a movimentar, sempre a gritar, talvez seja pela origem social destes alunos. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Referente a participação da turma, 
hoje o Professor interagiu juntamente com os alunos participando das atividades e completando os times das meninas. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: O Professor não tem oportunidade de improviso, mas possui 
estratégias para manter o controle e interesse dos alunos na atividade, sendo assim ele improvisa novas regras ou altera 
algums já existentes. Estando sempre diversificando as atividades da aula, assim mantém o foco dos alunos nas 
atividades, pois são muito agitados. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sendo nestas atitudes do professor em diversificar as atividades para manter o 
controle dos alunos e ao mesmo tempo não deixá-los perder o entusiasmo pela aula que percebo o entusiasmo do 
Professor pela sua aula. Pois neste momento o Professor esta desenvolvendo a 4ª atividade nesta aula. Ele criou outro 
tipo de queimada, ou seja, uma variação da própria queimada. Ele cria oportunidade dos alunos estarem a diálogar entre 
si, negociarem suas estratégias contra a equipa adversária, porque esta queimada xadrez são os alunos que determinam 
as funções do colegas de equipa, quem será o rei ou a rainha, estimulando alunos de 8 anos aprender a estabelecer 
regras e trabalhar em conjunto. E para tornar a atividade mais interativa, o Professor esta sempre a dar dicas as equipes 
adversárias quem é a rainha e o rei de cada equipe. Também improvisou a regra de quem será o defensor do rei ou da 
rainha, ou seja, quando forem tentar queimar o rei ou a rainha este aluno pode colocar-se na frente para defendé-los da 
bola. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Presenciei um bom controle nas mudanças das 
atividades, pois consegue realizar a transição das atividades de forma tranquila, já tinha constatado na 1ª aula observada 
na 1ª escola. O Professor e capaz de gerir bem os alunos nos momentos de mudança das atividades ,gerindo bem o 
contexto que se passa aula. Habitualmente chama os alunos para o centro da quadra onde transmite as orientações das 
atividades ou atividade seguinte. O Professor apita alto chamando a atenção dos alunos, pedem para que eles dirijam-se 
para o centro da quadra onde passa as instruções. Este é uma rotina quando o Professor vai mudar de uma atividade, 
mas quando tem que variar ou diversificar a mesma atividade, mantém-se na lateral da quadra. Assim, durante a atividade 
vai fornecendo os feedbacks, seja, de informação, supervisão, correção, então a mesma atividade vai modificando a 
medida que ocorre. Consigo perceber isto nas mesmas adaptações que o Professor vai implementando nas mesmas 
atividades. 
Síntese: Referente a dimensão ensino, quando as característica da turma favorecem a estrutura de aula planejada 
encontrei um Professor com rotinas pedagógicas diferente de um Professor que leciona numa turma cujo o perfil não 
favorece. Observei dua turma, uma complementar e outra referente a entrevista pré-aula, constatei que o Professor 
cumpriu o conteúdo planejado nas atividades selecionadas cumprindo com os objetivos propostos para esta turma, os 
pensamentos, crenças e valores do Professor vão ao encontro da sua postura durante a aula. De modo, que encontrei 
rotinas semelhantes na conduta do Professor na aula planejada para outras turmas (observação complementar). 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Mantém rotinas de gestão e controle dos alunos independente das caracaterísticas 
dos alunos da turma. Quando necessário é enérgico com os alunos, o Professor aumento o tom de voz para chamar a 
atenção, dirige-se verbalmente aos alunos pelos seus nomes próprios. Acredito que pelo fato de ser um professor homem, 
ter uma voz de comando mais forte e firme é um estimulo que os alunos imediatamente obedecem e durante as atividades 
é habitual chamar os alunos pelo nome, assim mantém-os focados nas atividades. Não presenciei nenhum tipo de 
estratégia punitiva utilizada pelo Professor para controle de comportamentos desviantes. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: A postura firme, disciplinadora e voz de comando do Professor contribui 
para manter os alunos problemáticos sobre controle. Porém como são alunos mais carentes e que vivem numa zona 
social de risco percebo atitudes mais sensíveis às necessidades dos alunos. 
Trata os alunos com justiça: Não presenciei episódios que marcassem esta característica, pois são crianças que busca 
nas aulas de Educação Física divertir-se e brincar. Então não presenciei nenhum momento que o Professor tenha sido 
com os alunos desleal, injusto ou incoerente com os alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: O Professor planeja atividades propícias e alegres para os 
alunos, acredito que seja uma forma de compensar a realidade que estas crianças vivenciam no cotiado, seja, nas suas 
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localidades onde residem. Aqui nesta escola o Professor é menos disciplinador e enérgico com os alunos em relação a 1ª 
escola observada, acredito que seja para propíciar momentos de aula mais lúdicos para estas crianças. Sendo nesta 2ª 
escola uma das bases da suas aulas, alegria, diversidade de atividades, descontração, proporcionando um 2º momento de 
aula para os alunos possam brincar, criarem atividades que os interessam por si próprias. Quando ocorre algum episódio 
perturbador entre os alunos o Professor dirige-se até eles e chama a atenção, corrige e orienta que estas não são as 
atitudes que ele esperava deles. Orienta os alunos que devem antes conversar entre eles, tentar compreender o que o 
colega quer, antes de partirem para discussão, ou seja, o Professor literalmente transmite princípios, formas de conduta, 
relacionamento e convívio social e que são ausentes talves no cotidiano destes alunos fora da escola considerando a 
localidade onde residem. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, os alunos ajudam o Professor a buscar os 
materiais, organizar e recolher os materiais na quadra, o Professor participa das aulas com os alunos. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Dentro das condições existentes sim, pois aqui é uma área ampla, possui 
uma boa quadra para desenvolver a aula, possui um almabrado ao redor, mesmo não estando em ótimas condições. O 
Professor esta pintando a quadra, ou seja, as marcações da quadra pois já estão apagadas e possui relativamente alguns 
materiais para desenvover a aula, não muito mas altuns como bola, cones, cordas e materiais alternativos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Ocorrem 
com maior frequência durante as atividades, mas não são muitos, pois os alunos nesta faixa etária (8 a 9 anos) já estão 
motivados, gostam e querem fazer a aula de Educação Física.  
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, existe este respeito entre o Professor e alunos. 
Como disse nesta 2ª escola o Professor é mais afetivo e menos disciplinador. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: As primeiras orientações das atividades são realizar no centro da 
quadra com os alunos ao redor do Professor e durante as atividade onde o Professor esta sempre a orientar, motivar 
corrigir e supervisionar os alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Quanto a segurança percebe que é estratégia do Professor 
delimitar o espaço para realização da atividade e pede aos alunos para manterem-se próximo do centro da quadra quando 
correndo evitando estarem próximos ao alambrado que não apresenta condições ideais, onde os alunos podem vir a se 
machucar. No geral a aula transcorre muito tranquilamente. 

10º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É importante lembrar que estas observandoi aulas em duas escolas diferente, no caso deste Professor, também 
resaltamos que as características dos alunos da turma influenciam diretamente suas rotinas de ensino. Agora vou me 
aproximar do Professor para tentar compreender a razão da sua aula ter dois momentos, o momento onde ele desenvolve 
as atividades planejadas e o momento do alunos desenvolverem por eles próprios as atividades que queiram. Como 
mencionei, penso que seja o momento lúdico da sua aula para que estes alunos possam divertirem e serem crianças. 
Compensando assim um pouco da realidade onde moram. 
Minha intervenção: Por que você planejou esta aula com dois momentos? Você tem um momento onde cumpre com o 
planejamento elaborado e outro onde permite que os alunos brinquem mais avontade. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Quando surgiu esta proposta de aula? Porque na 1ª escola você gerir a aula durante todo o tempo 
disponível. 
Professor: Isso foi uma experiência que já realizei nós anos anteriores e que deu muito certo. No caso da outra escola já 
temos um momento específico que é mensal onde desenvolvemos algumas atividades de lazer com os alunos. Aqui nesta 
escola é uma aula semanal, então tenho que organizar um tempinho da minha aula para este momento, também porque 
os meninos gostam desta liberdade. Já na 1ª escola são duas aulas semanais o que me possibilita tirar uma aula ou uma 
aula e meia para estar realizando este tipo de aula e brincarem mais avontade. E como aqui é apenas uma aula semanal, 
então eles pedem muito este momento de interação na aula, de liberdade, socialização. Então quando consigo 
desenvolver toda aula planejada deixo eles mais avontade. Então são eles mesmo que organizam as atividades por conta 
própria, já sabem como desenvolve as atividades, criam as regras e quando ocorre algum episódio de indisciplina eu vou 
até lá e corrijo. 
Minha intervenção: Acredito que esta ocorrendo alguma confusão com aqueles alunos Professor!  
Professor: Esta sim! O que foi ai? (Fala energicamente) 
Professor: Aqueles alunos mais novos o recreio deles começa às 9:15, então eles fazem o recreio aqui, às vezes 
atrapalha a minha aula. Hoje eles estão comportados porque a Diretora esta acompanhando eles, mas isto deve ser 
porque você esta aqui na escola hoje. Mas normalmente acaba eu tendo que gerir aqueles alunos e a minha aula também. 
Já disse que não concordo com esta situação e que atrapalha as minhas aulas. 
Minha intervenção: Talves seja para você estar olhando as duas turmas ao mesmo tempo. 
Professor: Pode até ser. Vigiando o recreio e olhando a aula de Educação Física. Mas já pssei para ela que não concorco. 
Normalmente ela não sobe com os alunos. Eles merendam, ela empresta a bola para eles, então eles sobem e ficam ali. 
De modo, que de vez enquando acontece algumas discussões, brigas entres os alunos, da bola cair na casa do vizinho. 
Minha intervenção: São rotinas da escola né Professor e na qual você diretamente tem que participar. 
Professor: Mas foi uma maneira que eles encontraram para organizar o recreio, pois estava tendo muitas confusões entre 
os alunos, eles brigavam muito entre eles. 
Minha intervenção: Devido a faixa etária? 
Professor: Sim. Então dividiram o recreio, no caso esta tendo agora o recreio da 1ª e 2ª turma que você observou, mais a 
turma do prézinho que são alunos de 4 a 6 anos. Quando acaba o recreio deles começa o recreio deste 4º ano, outro 4º 
ano e 5º ano que são os alunos maiores. Então dividiram o recreio e separou os espaços deles, onde as meninas ficam lá 
embaixo e os meninos aqui em cima na quadra. Porque tinham muitas brincadeiras que não controlavamos tipo os 
meninos entrando no banheiro das meninas, menino arrastando menino, então optamos por separar também o espaço 
deles, meninos aqui e as meninas lá embaixo. Então emprestamos brinquedos para eles tipo bola, peteca, corda e outros. 
Assim, conseguimos minimizar um pouco dos problemas, mas de todo jeito acontece algum desentendimento entre eles, 
principalmente quando estão sozinhos. 
Minha intervenção: Então neste horário da sua aula, além de trabalhar com esta turma deve também ter que olhar pelos 
alunos que estão fazendo o recreio naquele espaço ao lado, ou seja, faz parte das suas rotinas na escola olhar o recreio 
também destes alunos. 
Professor: Corre o risco! Corre o risco também porque às vezes preciso estar interferindo na ação deles. 
Minha intervenção: Manteve a gravação em aberto para conversar com o Professor. É uma escola que encontra numa 
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zona social de risco, temos que levar em consideração o perfil da maioria dos docentes que já possui grande tempo com 
professores do serviço público da rede de ensino. De maneira, que adotam algumas decisões institucionais que deveriam 
estar embasadas em concessões mais educativas do que corretivas nas rotinas da instituição em relação aos alunos, no 
caso aqui refiro-me a organização do recreio. Então optaram por dividir o recreito dos alunos mais novos em relação aos 
mais velhos e que apresentam comportamentos muito desviantes. Também separar os alunos por gênero, um espaço pré-
determinado para as meninas e outro para os meninos. Obrigando ao Professor ter uma rotina de supervisor do recreio no 
momento em que esta desenvolvendo a sua aula. 

11º MOMENTO: Algumas considerações do fim da aula... 
Agora o Professor pede aos alunos para estarem recolhendo o material para ser guardado no almoxarifado, pois esta no 
horário do recreio. Percebo que o Professor finaliza a aula um pouco antes do recreio, pede os alunos para organizarem 
uma fila na lateral da quadra para irem beber água e lavar as mãos para irem merendar.  
Síntese: Em geral as rotinas do Professor de instrução, controle e gestão e participação são semelhantes com as mesmas 
observadas na 1ª aula. Porém com já mencionei, encontrei aqui um Professor mais afetivo e atencioso com os alunos, 
acredito que devido a realidade social destes. Mas também não perdeu o cariz disciplinador e firme que apresentou na 1ª 
aula observada na 1ª escola em que estivemos com o Professor. Suas rotinas de instrução mantém-se, pois é habitual do 
Professor realizá-las antes das atividades no centro da quadra e durante a atividade também. O Professor costuma buscar 
os alunos na sala, mas também é devido a faixa etária. Mantém suas rotinas de gestão semelhantes a 1ª aula. 
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Anexo 11.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 11.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 19 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: No caso da aula de hoje temos uma preocupação diferente que é a questão do espaço. Eu acho que o espaço que 
tenho na escola é um espaço muito bom, porém não é delimitado. Para atividade que vai ser desenvolvida hoje, que é 
uma atividade maior e que necessita estar delimitando o espaço. E isto gera um tempo, ás vezes a gente tem que estar 
manuseando e delimitado o espaço com o giz, ou seja, estar desenhando. Então é um obstáculo que leva um bucadinho 
do tempo de aula. Com isso a turma pode distrair-se e acontecer alguma coisa que não esta programada. E ao mesmo 
tempo preocupando com os alunos em si, referente questões de comportamento. Às vezes nesses momentos em que 
eles estarão sem uma atividade pré-estabelecida o que pode vir acontecer. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: É uma atividade que virá complementar a atividade da última aula. Uma atividade diferente da última aula que foi uma 
iniciação esportiva. Eu estou procurando conciliar neste primeiro semestre os jogos, atividades e brincadeiras com a 
iniciação esportiva. É uma atividade de âmbito maior que vai trabalhar às vezes questões de lateralidade, questões de 
percepção, múltiplas tarefas, questões de trabalho em equipe e solidariedade. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim! Com certeza a avaliação deve e vai acontecer também. Às vezes não de forma escrita, mas através da 
observação a gente consegue perceber algumas deficiências e tentando suprir nas aulas seguintes. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bem carinhosos. São alunos bem interessados e gostam de participar bastante do contexto da aula. São 
alunos que gostam que a aula aconteça de forma positiva para eles. São alunos que cobram que a aula aconteça de 
forma positiva para eles. Não gostam de perder tempo. Não gostam de perder a aula. Gostam de estar propondo algumas 
atividades e que no momento não cabem bem, mas escutamos da mesma maneira. Mas é uma turma bastante motivada, 
interessada, agitada e que colaboram para a aula. Mas é bastante tranquila de trabalhar. A turma em geral é bastante 
tranqüila e bastante boa. Tem algumas pessoas que tem um espírito competitivo mais aflorado. Revoltam-se consigo 
mesmo ou revoltam-se até com os próprios colegas passando dos limites. Mas é uma turma bastante boa. Tem estes 
alunos que não querem perder para si próprio e não querem perder para os outros. Ai a gente tem que estar tentando 
manusear isto da melhor maneira, ou seja, medindo algumas palavras, algumas situações e alguns gestos para que o 
grupo não seja afetado, até mesmo que os alunos não seja desmotivado. 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais a escola oferece em boa quantidade e bom estado também. Quanto aos materiais em si, a preocupação é 
bem baixa, vamos dizer assim. A não ser do espaço que será desenvolvido a aula. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Pode ser que venha estar gerando algum desentendimento, pois às vezes procuro falar muito com o grupo todo. Às 
vezes estas informações não chegam com todas as palavras em todos os alunos. Então pode ser que isto atrapalhe um 
pouco. Eu acho que a gente pode estar melhor manuseando isto um pouco para frente. Mas a maior preocupação é estar 
repassando as informações para os alunos de forma muito global e muito grupal. Pode ser isto! Geralmente acontece de 
alguns alunos não terem o entendimento correto da atividade. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos são encaixados no programa de jogos e brincadeiras. Só tenho programado uma atividade de 
aquecimento. Tem uma atividade com materiais diversos, que é um trabalho que venho fazendo desde o inicio do ano, 
pois nós já tivemos atividade com bastão, atividades com diversos tamanhos de bola, atividades com arco e  hoje vamos 
manter esta sequência fazendo uma ou duas atividades com objetos diferentes que é fora da rotina dos alunos. E na 
sequência encerrar com um grande jogo envolvendo toda a turma e trabalhar outras valências que podem ser 
desenvolvidas neste jogo. É um conteúdo seqüencial que foi pré-estabelecido no início do ano citado no planejamento. É 
uma sequência de um trabalho iniciado e ao mesmo tempo conciliado com atividade de iniciação esportiva, com atividades 
de jogos e brincadeiras e alguns resgates de jogos. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Eu acho que um dos aspectos mais críticos será na segunda parte da aula. É a complexidade da atividade que pode 
gerar alguma dificuldade por parte dos alunos que não tenham alguma determinada habilidade técnica e/ou física. Um 
aluno que tem uma dificuldade de correr mais rápido pode ser que venha causar algum desentendimento. Pode vir a 
causar, mas pode ser que também flua normalmente. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Uma das alternativas é acima de tudo estar motivando os alunos a sempre estarem buscando recursos próprios para 
que eles possam criar alternativas para solucionar aquelas situações problemas encontradas perante o jogo. A gente pode 
dar o ponta pé, mas tem que deixar os alunos conseguir mentalizar, conseguir formular essa opinião perante o problema 
encontrado para que eles possam estar desenvolvendo maneiras de estar fugindo destes obstáculos. E acima de tudo 
motivar. Às vezes proporcionar uma orientação a mais, às vezes dar uma brecha a mais ou um auxilio para estas pessoas 
que tem maior dificuldade. 
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Anexo 11.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 19 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor buscou os alunos na sala de aula, mantendo assim sua rotina, também é uma exigência da escola devido a 
faixa etária dos alunos, 5º ano. Quando chegamos na sala de aula deparamos com a Professora resposável de turma 
chamando a atenção dos alunos de maneira muito enérgica. De modo, que nesta aula os alunos já sairam mais 
caladinhos, calmos, mais tranquilos para quadra. Nenhum tipo de barulho, discussão, a fila foi organizada pelos alunos de 
muito ponderada. O Professor manteve-se o tempo todo em silêncio, não questionar ou comentar nada com os alunos, 
muito menos com a Professora, recebeu os alunos que estavam muito mais calmos em relação a aula anterior, em 
seguida veio para quadra.  

2º MOMENTO: Iniciando a aula e descrevendo o aquecimento... 
Já na quadra os alunos dirigiram-se para o local onde onde habitualmente o Professor costuma realizar as instruções da 
aula. Neste momento o Professor passa as instruções aos alunos que são mais generalistas e coletivas. A atividade 
desenvolvida tem cariz coletivo e que exige a participação de todos os alunos. É uma atividade que contribui para 
socialização dos alunos e pode ser considerada com uma aquecimento da aula. É o pique cola, onde um aluno correr 
atrás dos outros para tentar pegá-los, quando consegue o colega fica parado no lugar até que outro toque nele para 
descolá-lo. E como vimos nas aulas anteriores, na medida que decorre a atividade o Professor implementas novas regras 
para aumentar o grau de dificuldade da atividade, sendo esta uma das suas rotinas de estratégia para aumentar a 
interação e manter os alunos focados na atividade. Por exemplo, aumento o número de alunos que serão os pegadores, 
determina funções aos pegadores. É rotina do Professor manter-se na lateral da quadra gerindo e controlando a aula 
através de feedbacks de instrução, supervisão, correção e motivação dos alunos. O Professor a todo instante demonstra a 
preocupação como a segurança dos alunos, pois esta sempre a lembrá-los da canaleta onde passa água das chuvas que 
fica rente a lateral do local onde realiza-se a aula. Também de uma mureta que vica na outra lateral da quadra. No geral o 
Professor mantém suas rotinas de ensino quando comparamos com as outras aulas observadas anteriormente. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora irei me aproximar do Professor para realizar algumas considerações, porém toda vez que me aproximo o Professor 
se afasta um pouco. Como já mencionamos o Professor tem ótima voz de comando muito alta, forte e firme. Agora o 
Professor passou a função de pegador para outros alunos, ele alterna que é o pegador na aula entre os alunos. Alguns 
alunos que gostaria de ser o pegador foram correndo em direção ao Professor e pediram para ele deixar que eles seja os 
pegadores desta vez, mas o Professor não questionou o pedido dos alunos e autorizou que eles fossem os pegadores. No 
geral a atividade ocorre tranquilamente sem nenhum tipo de problema. O Professor agora introduziu a seguinte regra, para 
que os pegadores não possam tocá-los eles deverão ficar abraçados em 5 pessoas, ou seja, os alunos que tiverem 
agrupados em 5 e abraçados não podem ser pegos. É uma forma estratégia do Professor para conseguir socializar os 
alunos através da lúdicidade. Esta turma é a que observamos na 1ª aula, onde a maioria são meninas, uma turma muito 
tranquila, calma e agradavél de trabalhar. Oposto da outra turma onde a maioria dos alunos são meninos. Também temos 
que levar em consideração as característica da Professor responsável pela turma, pois como presenciamos no início da 
aula, ela demonstra ser muito enérgica referente a disciplina dos alunos dentro da sala, o que deve refletir na postura 
delas também nas aulas de Educação Física. A Professora no início da aula do Professor chamou atenção destes alunos 
muito severamente, dizendo para eles comportarem-se como crianças civilizadas. Estas foram palavras da Professora. 
Neste momento o Professor esta finalizando a atividade, sendo uma rotina do Professor finalizar as atividade com um 
apito forte, nisto os alunos já caminha na direção do Professor para ouvirem suas instruções referente a próxima atividade. 
Então, os alunos já estão rotinizados também com as rotinas que o Professor apresenta, ou seja, já se habituaram com a 
forma do Professor trabalhar. Pediu um aluno para entregar a bola para ele. Agora o Professor esta passando as 
orientações gerais para os alunos, estes já se colocam em círculo ao redor do Professor, estas orientações são coletivas e 
mais gerais sobre a atividade, as regras e procedimentos. Constatei também que nesta turma, isso já desde aula 
observada anteriormente, que o Professor apresenta maior sentido de humor com os alunos, fica mais avontade com os 
alunos, trata os alunos desta turma de forma mais calma, não tendo a necessecidade de ser muito enérgico, acredito que 
deva-se ao fato de serem na sua maioria meninas. Nesta turma com 22 alunos, 5 são meninos e 17 meninas, e os 
meninos apresentam serem bem calmos, mas tranquilos, apecto físico mais frágil em relação algumas meninas, não 
apresentam comportamentos agressivos.  

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Neste momento utilizando um giz o Professor esta delimitando uma área para realização da atividade, também pediu 
ajuda aos alunos para finalizar mais rápido o procedimento. O Professor marcou o coloca com um giz onde os alunos 
deverão riscar a linha com giz também. Não consigo perceber qual será a atividade, também todas às vezes que me 
aproximo do Professor ele se afasta, então não vou arriscar agora, mas logo a seguir tentarei novamente. O Professor 
esta pedindo aos alunos para ajudá-lo e auxiliá-lo na construção e organização dos preparativos da atividade. Acredito que 
o Professor esteja delimitando a área de algum tipo de jogo. Percebo que será alguma atividade coletiva com bola, isso 
com certeza, tipo uma queimada ou algo parecido. Os alunos ficam atrás dele pedindo giz para continuar a riscar o 
campo. Todos alunos querem colaborar. O Professor pede aos alunos que após terminarem de riscar o campo 
permaneçam ao redor dele para que possa passar as instruções da atividade. Agora o Professor apitou forte, então 
significa para os alunos que é o momento de aproximarem-se do Professor colocando ao seu redor, pois ele irá passar as 
instruções gerais da atividade. Neste momento o Professor esta explicando a atividade, os alunos perguntam e tiram suas 
dúvidas de como realiza e faz a atividade. O Professor demonstra atencioso, pois explica sempre que há um 
questionamento, mesmo que seja repetido, além de explica, ele exemplifica indo até o local onde os alunos deverão se 
posicionar na atividade. É notório que o Professor tem a preocupação de que todos alunos compreendam as regras da 
atividade. Ele pede a atenção de todos os alunos para que compreendam a atividade. O Professor esta organizando 
faseadamente a atividade, explico primeiramente, agora esta posicionando individualmente os alunos dentro da área que 
foi delimitada por eles, pediu os demais para aguardarem no local para que não possam perder tempo. Agora pede dois 
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alunos, um menino e uma menina para tirarem par ou ímpar, lógico que os meninos estão escolhendo os meninos e as 
meninas as meninas. Lógico que teremos ambos times com mais meninas. No geral é tranquilo a transição de uma 
atividade para outra, pois esta é uma turma boa de trabalhar. O Professor mantém sua rotina de realizar as intruções 
gerais antes da atividade, são instruções coletivas e durante a atividade permanece realizando os feedbacks de instrução 
para os alunos. O Professor não fica muito tempo sem fornecer feedbacks aos alunos, caso o aluno cometa um erro, 
realiza a correção no ato, imediatamente o Professor corrige. Ao mesmo tempo o Professor fornece feedbacks de 
motivação estimulando a participação dos alunos. Nesta faixa etária os alunos já são mais que motivados, caso tenha que 
puní-los e não deixar realizar a aula de Educação Física. Agora os alunos estão tentando negociar as regras que foram 
estabelecidas pelo Professor, mas como estão no início da atividade a intenção é que os alunos aprendam, talvez a razão 
do Professor não estar sendo muito flexível com a opinião dos alunos. Como é habitual do Professor esta sempre olhar 
para o relógio, porque como já tinha dito, na escola não há sineta, então o Professor é o responsável em controlar e gerir o 
tempo dentro dos seus 50 minutos disponíveis. Também é um escola pequena com máximo de 5 turmas por turnos. Então 
o Professor tem que planejar bem o tempo para buscar os alunos, realizar a aula e o tempo para eles irem bever água, ao 
banheiro e sala novamente. A atividade que esta sendo desenvolvida é uma queimada. Assim, primeiro o Professor pediu 
aos alunos para riscarem junto com ele o campo da queimada, depois dividiu as equipes, depois atribuiu função aos 
alunos porque é uma queimada xadrez, onde exite o rei e/ou rainha na equipe ao qual os demais colegas de equipe 
devem protejer para não perderem o jogo. A queimada xadrez é uma atividade que todos os professores que observei até 
agora realizam nas suas aulas, acredito ser uma atividade que eles aprenderam ainda na foramação inicial. O Professor 
introduziu regras novas tipo os alunos poderem queimar a equipe adversária pela lateral da quadra. Quando os alunos não 
entedem a regra o Professor paralisa o jogo e explica a regras pedindo a atenção de todos. Durante toda a aula o 
Professor mantém dando as instruções aos alunos na lateral da quadra que ele delimitou com o giz. A atividade esta a 
trancorrer naturalmente, todos realizam a atividade sem nenhum problema de contigência, na medida que vão sendo 
queimados vão saindo da atividade, esta é uma atividade que sempre motiva alunos nesta faixa etária. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor mantém sua postura na lateral da quadra realizando feedbacks mais individualizados aos alunos. Na medida 
que os alunos cometem os erros ele fornece feedbacks de correção, realizando as orientações necessárias, relembra as 
regras da atividade, relembra aos alunos o que foi pré-estabelecido antes da atividade coletivamente. Na aula observada 
antes desta, aula que não refere-se a entrevista pré-aula, mas como tinha que aguardar o Professor aproveitei para 
observar sua aula. O que de certo modo me permitiu constatar que o Professor nesta turma agem com mais sensibilidade 
com os alunos em relação a turma anterior que foi a 1ª turma que realizamos a 1ª entrevista pré-aula. Entretanto, vejo que 
as caracaterísticas, o perfil dos alunos da turma possibilitam a postura mais sensível do Professor. Outro fator que tenho 
que levar em consideração na postura das turmas é a postura da Professora responsável de turma, ou seja, esta fator 
influencia na disciplina e comportamentos dos alunos nas aulas de Educação Física. No caso desta turma, a Professora é 
muito enérgica, severa e disciplinadora. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Hoje nesta aula não presenciei nenhum episódio do 
tipo, pois a aula transcorreu muito positivamente. Nenhum aluno demonstrou necessidade de atenção especial ou estar 
necessitando de mais atenção que os demais colegas. No geral todos alunos demonstram ser muito educados e 
respeitadores. Às vezes acontece de uma aluna pedir para o Professor ficar no grupo de tal colega, amarrar o cardaço do 
tênis ou amarrar o seu cabelo, mas nada que ultrapasse este tipo de relacionamento. Mas com base na observação da 2ª 
aula realizada na 2ª escola constatamos que o Professor é sensível às necessidades dos alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Nesta faixa etária é difícil presenciar tal rotina 
nos comportamentos do Professor, porque estes alunos são mais do que motivados para realizar a aula. 
Proporciona feedback ao alunos: A todo instante o Professor mantém-se na lateral da quadra fornecendo feedbacks aos 
alunos, seja de orientação, supervisão e correção. Na lateral da quadra ele realiza a gestão da aula repassando as regras 
já pré-estabelecidas no início da atividade, isso para que os alunos alcancem os objetivos da sua aula. O Professor não 
perde o foco quando fornece os feedbacks individualizados aos alunos, ou seja, suas instruções são direcionadas para 
que os alunos compreendam a atividade proposta para aula. Também vale relembrar que o Professor realiza as instruções 
mais gerais e coletivas no início de cada atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: É característico do 
Professor tratar todos alunos de forma igual e justa mantendo sua postura firme e respeitosa. É um respeito sútil, 
característico da forma como o Professor costuma corrigir e supervisionar o comportamento dos alunos durante as 
atividades da aula. Também na forma dos alunos se relacionarem entre si. O Professor consegue ser sútil e severo ao 
mesmo tempo. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora neste momento ocorre um episódio dos alunos estarem brigando. O Professor adotou uma postura extremamente 
firme e enérgica com os alunos. Os alunos começaram a discutir, foi um aluno específicamente, mas o Professor já 
solucionou o fato e os alunos imediatamente voltaram para suas posições na quadra para continuar o jogo. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: É como já mencionei, o Professor gere e controla sua aula muito 
bem, não gosta de perder o controle da aula, não hesita em chamar a atenção dos alunos em momento algum, não hesita 
em punir os alunos quando devido ou tratá-los com rígidez. Porém ao mesmo tempo o Professor não deixa de ser 
carismático, o carinho, o jeitinho afetivo com os alunos. Entretanto, temos ressaltar que as características dos alunos da 
turma influencia muito nesta postura carismática ou enérgica do Professor. Mas assim, consegue manter o controle dos 
alunos. Acredito que no início da sua docência ou no próprio estágio o Professor era muito inseguro quando a forma de 
transmitir as instruções aos alunos e até cobrar sua disciplina. O obrigou o Professor com o tempo criar rotinas de controle 
e gestão dos alunos tendo que aprender a ser mais severo e enérgico para conseguir cumprio o planejamento das aulas. 
O Professor deveria se questionar: “Como é geri uma turma?” “Como vou manter o controle desta turma?” Este tipo de 
questionamento é característico na conduta dos professores no estágio que posteriormente se tornam mais enérgico com 
os alunos. Com o tempo vão adquirindo experiência e criando estratégias e procedimentos particulares para gestão e 
controle das aulas. Descobrem que a autonomia na aula é o próprio como professor passando a impôr o respeito perante 
os alunos. Isto é característico deste Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei comportamento nas aulas 
do Professor que demonstrasse tal atitude. É importante aqui ressaltar que os alunos desta turma apresentam a mesma 
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faixa etária, no geral as turma da escola são homogêneas, não apresentam turmas com alunos, cuja características sejam 
discrepântes que constatamos na 2ª escola onde observamos a 2ª aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois o Professor 
demonstra esta característica no planejamento das aulas, na seleção das atividades com base nas características dos 
alunos e principalmente na sua conduta durante a aula, onde já mencionamos que as características dos alunos da turma 
influenciam diretamente o perfil docente do Professor. As atividade selecionadas geralmente são de cariz de participação 
coletiva, o próprio Professor enfatiza priorizar nas suas aulas atividades de natureza coletiva que envolva a participação de 
todos alunos ao mesmo tempo. Tal opção deve-se ao objetivo de socialização dos alunos. No geral o aquecimento das 
três aulas referente as entrevistas prévias que observamos, além das aulas complementares que observamos também, 
foram atividades que trabalhassem a socialização dos alunos, ou seja, da interação entre os alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, nesta turma é marcante o sentido de humor do Professor, mesmo não perdendo seu cariz 
enérgico e disciplinador. O Professor tenta que todos alunos participam da atividade, porém não exige que participam, 
mas também temos que levar em consideração a faixa etária dos alunos, 10 anos. Porque para puní-los é não deixá-los 
fazer a aula de Educação Física. Proibí-los de fazer as atividades ou aula é uma estratégia de controle e punição. O 
Professor motiva no sentido parabenizando os alunos individualmente ou a equipe quando realização uma ação correta ou 
marcam pontos nas atividades. Mas quando não realizam uma ação que não condiz com as regras pré-estabelecidas o 
Professor puni o aluno ou a equipe. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, porque às vezes os alunos querem ser o protagónista das atividades, seja o 
pegador, o protetor, rei ou rainha na queimada xadrez ou responsável pela equipe, então normamente o Professor deixa 
aquele que o pede. “- Pode ser sim, hoje será você.” Mas percebe que o Professor é justo, pois alternando estas 
responsabilidades e papéis principais nas atividade entre os alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Como não há sineta na escola para avisar do fim do 
horário da aula o Professor é literalmente o gestor do tempo, tendo que constantemente olhar o relógio para gerir o tempo 
das atividades e fases da aula. Buscar os alunos na sala, aquecimento e suas variações, na atividade principal e sua 
variações também, o término da aula como beber água, passar no banheiro para se limparem e depois voltarem para sala. 
O Professor é um gestor do nestes aspectos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Suas instruções são sempre claras. Também ficou notório a preocupação do Professor 
em realizar estas instruções de maneira que todos alunos a compreendam, para que a atividade possa transcorrer mais 
fluentemente. Assim, não necessita realizar tantas instruções individuais, caso os alunos não cumpram as regras pré-
estabelecidas. Mas quando necessário o Professor realizar estas instruções e ainda exemplifica para os alunos. 
Habitualmente o Professor apita, paraliza a atividade, realiza a instrução individualmente aos alunos e depois enfatiza no 
coletivo. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas no caso desta faixa etária não foram 
tantas, pois como já disse os alunos são mais que motivados a fazerem a aula. Puní-los é não permitir que façam as 
atividades. Assim, é mais uma estratégia de controle dos alunos, mantendo assim o respeito e disciplina na aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, realiza muito estes 
procedimentos com os alunos, mas as características dos alunos da turma influenciam diretamente na postura do 
Professor. Esta postura varia de escola também, por exemplo, nesta escola não presenciei tal atitude, mas na 2ª escola 
que obsevamos, a escola de ontem, onde os alunos são muito carentes, necessitados de um relacionamento mais 
amigável, de carinho e atenção. Devido claro ao contexto social deste alunos, ou seja, ser uma escola localizada numa 
zona social de risco. O Professor demonstra ser mais atencioso, gentil e carinhoso com os alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, mas as improvisações ocorre mais quando o Professor que 
implementar novas regras nas atividades, realizando variações da atividade inicial, seja, para aumentar a interação dos 
alunos, grau de dificuldade da atividade ou mesmo para motivá-los. Por exemplo, na atividade de hoje, queimada xadrez, 
já introduziu uma nova regra que é poder queimar na lateral da quadra, assim as equipes terão que estabelecer novas 
estratégias para se defender e atacar ao mesmo tempo. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, constato esta característica pela postura do Professor nas aulas, pelo nível das 
atividades selecionadas nas suas aulas, na preocupação em manter uma aula bem gerida e organizada, em relação ao 
tempo das atividade e fases da aula. Demonstra também preocupação com os alunos, nesta escola o Professor trabalha 
apenas com duas turmas, mas percebo que busca sempre estar próximo dos alunos. Entretanto, já trabalha bom tempo 
em âmbas escolas o que lhe permite conhecer os alunos pelos seus respectivos nomes. Sendo recíproca a atitude de 
carinho e respeito dos alunos para com o Professor. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, quando busca os alunos na sala de aula o 
Professor apresenta uma postura, pois exige dos alunos irem até a quadra ou espaço de aula sem fazer barulho para não 
atrapalharem a aula. No término da aula a mesma postura, ou seja, conduz os alunos até a sala de aula no máximo 
silêncio possível. Detalhe, a postura do Professor é diferente tendo como base a Professora responsável de turma, ous 
seja, age de forma distinta com cada professora. Seja na sua forma de abordagem a Professora, da maneira como 
permite que os alunos saiam ou entrem na sala de aula. Nas mudanças de atividade é rotina do Professor apitar, pedir aos 
alunos que se aproximem, realizar as intruções gerais da atividade. 

8º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Temos aqui hoje um aluno que esta apresentando alguns comportamentos contigêntes, pois o Professor já chamou sua 
atenção três vezes por estar sendo inoportuno. Neste momento o Professor esta finalizando a aula. O Professor 
demonstra estar sempre preocupado em não perder o controle dos alunos, pois qualquer episódio que fuja da sua rotina 
de aula, imediatamente realiza uma intervenção enérgica para sanar o problema. Mas no geral a aula transcorreu 
naturalmente. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Preocupa muito em manter a disciplina da turma. Realizando muito seguramente 
suas atitudes, pois tem o controle pleno dos alunos. Literalmente uma postura muito segura em relação a disciplina dos 
alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Nas aulas observadas, seja referente as entrevistas prévias e aulas 
complementares, não encontrei nenhum aluno com um perfil problemático. O comportamento dos alunos forma naturais 
da faixa etária, então não ocorreram nenhum tipo de comportamento desviante tipo dicussões ou brigas. 
Trata os alunos com justiça: Apresenta uma postura justa sim, percebemos quando algum aluno tem uma postura 
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incoerente ou quando um aluno agrede o colega verbalmente. Por exemplo, quando os dois alunos discutiram e o maior 
agiu grosseiramente com o colega, o Professor exigiu que o aluno pedisse desculpas ao colega menor e explicou que pelo 
fato de ser maior não poderia agir daquela maneira. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: As atividade planejadas são mais que propícias, porém quanto 
ao espaço físico isto fica a desejar. O Professor possuí bastante materiais para trabalhar na escola, porém não utiliza com 
frequência pelo que percebe, priorizando suas estratégias de motivação e aprendizagem nas atividades planejadas. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, hoje o Professor pediu para os alunos 
ajudarem na organização da atividade, na marcação do campo com o giz. É também uma estratégia do Professor para 
motivar os alunos estarem fazendo aula 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Dentro dos limites das suas condições o Professor consegue contruir um 
ambiente de aula agradavél e seguro para aprendizagem. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: É rotina do 
Professor manter o contato com os alunos, isso constantemente durante o decorrer das atividades. Às vezes o Professor 
participa juntamente com os alunos das atividades. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o Professor e alunos se respeitam, porém o 
Professor não perde sua postura firme e disciplinadora diante dos alunos. Sua postura impõe o respeito pelos alunos, 
mesmo assim, o Professor apresenta uma atitude de carinho, afeição e respeito pelos alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É notório que o Professor tem a preocupação que todos alunos 
compreendam sua instruções. Rotineiramente o Professor fornece instruções coletivas antes das atividades e durante o 
decorrer da atividade são instruções individuais e coletivas. São feedbacks de controle, gestão, informação, supervisão e 
correção. Caso o aluno cometa um erro ou tenha dúvida quando a regra o Professor imediatamente intervem com sua 
orientação. Quando necessário apita paralizando a atividade para explicar e exemplicar as questões duvidosas ou erros 
cometidos pelos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, por exemplo, neste espaço onde esta sendo realizado a aula 
existe uma canaleta na lateral do pátio. Então o Professor fica a todo momento lembrando aos alunos para tomarem 
cuidade e não correrem próximos a canaleta ou a mureta que delimita o pátio. 

9º MOMENTO: Considerações finais... 
Em síntese o Professor apresenta maior número de rotinas de gestão e controle dos alunos, seja, nas suas rotinas de 
instrução, na maneira de gerir a turma e organizar as atividades na aula. Neste caso do Professor que trabalha na faixa 
etária entre 7 a 12 anos, ou seja, de 2º a 6º ano, com turmas homogêneas e outras muito heterogêneas, posso realizar 
algumas pré-conclusões de como são estruturadas as rotinas e alguns fatores que influenciam no processo de aquisição 
das rotinas, que são o perfil dos alunos da turma, a estrutura física da escola, o contexto institucional em suas normas e 
relações entre os diversos sujeitos e papeis dentro da escola e localização da instituição de ensino. Outra questão, tendo 
este Professor como referência, a preocupação com o controle e gestão dos alunos. Como controlar os alunos desta 
turma? Como gerir a aula para estes alunos? Neste momento, trabalhando apenas com estes três professores é muito 
difícil afirmar o que seja uma rotina e como estabelece a aquisição das rotinas nos primeiros anos de desenvolvimento 
profissional. Porque a faixa etária, o nível dos alunos são características fundamentais que influenciam nas tomadas de 
decisões dos professores antes, no caso no planejamento da aula, e durante a atividade na suas relações com os alunos. 
Assim, penso que poderei traçar algumas afirmativas mais conclusivas no momento que conseguir estabelecer 
comparações entre os diversos perfis de professores, suas evoluções e involuções cognitivas na ação pedagógica, além 
de estabelecer relações entre os diferente perfis dos professores com os fatores específicos do seu percursso profissional. 
Seja do contexto institucional, das suas crenças, valores e concessões e estrutura de pensamentos. Também o nível de 
ensino que o professor leciona, ou seja, será que as rotinas dos professores que trabalham no Ensino Médio são 
semelhante, no Ensino Básico ou Infantil. Quais são suas diferenças? Não são semelhantes devido a faixa etária, contexto 
institucional, forma de trabalhar? Estas são algumas reflexões que buscarei realizar no decorrer do meu trabalho de 
campo para conseguir reunir o máximo de informações possíveis. 
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Anexo 11.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 11.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 19 de Março de 2010. 

Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

3º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
Professor: No caso este roteiro é diário, semanal ou mensal? 
Minha intervenção: Também. Mas este roteiro refere-se aos seur procedimentos na aula, seja no início, duranta e no final. 
É o roteiro que nunca faltou no teu planejamento, seja uma atividade ou tarefa que você sempre inclui. 
R: Eu procuro ter sempre uma atividade que envolva toda a turma. Às vezes algum jogo. Às vezes algum circuito físico ou 
algum circuto motor que envolva todos os alunos. Sem ter a necessidade às vezes de marcar o tempo para determinadas 
atividades para as meninas, para os meninos, determinado grupo ou para outros. Eu procuro às vezes diferenciar as 
atividades. Porque às vezes eles têm que fazer atividades separadas, mas eu tento encaixar no meu programa atividades 
que envolva toda a sala. Todo o grupo para facilitar esta questão da socialização. Para ter o domínio dos alunos diante 
uma certa quantidade de alunos. É o que eu tento procurar fazer. Tem atividades que você não tem como separar. Mas 
acho que isto faz rotina mesmo, porque eu consigo vamos dizer assim 90% das vezes estar encaixando esta atividade que 
envolva toda a turma. Eu acho que é o roteiro que eu consigo estar levando. 
Minha intervenção: Esta é uma atividade específica ou é a natureza das atividades? Mas são várias atividades? 
Professor: São várias atividades mediante ao conteúdo que esta sendo desenvolvido. 
1.1) Porque este tipo de atividade? 
R: Porque eu acho que é um meio de socializar. Acho que é um meio de maior interação. Porque às vezes quando você 
trabalha separado é interessante porque você consegue resgatar alguns valores. Mas pode ser que algumas coisas não 
são bem vistas ou bem observadas. Tem alunos que preferem fazer sempre a mesma atividade com o mesmo grupo. 
Vamos dizer assim, essa moda de panelinhas. Não querem variar nunca. Sempre naquele mesmo grupo e aquelas 
mesmas pessoas. E quando você abre as atividades e envolve todo mundo fazendo aquela salada mixta. Sai muita coisa 
legal em questões de sociliazação, interação, comunicação e ás vezes ajuda mútua dentro de uma atividade. Acho que 
são alguns valores que devem ser retocados dentro destas atividades. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Na minha opinião eu acho que o planejamento deve ter os seu pilares. Vamos dizer seus pontos concretos, mas tem 
que ser maleável de acordo com a situação. Muitas das vezes já cheguei a planejar, vamos dizer assim que até um 
planejamento anual e teve que ocorrer diversas mudanças. Vamos dizer que o planejamento mensal ou o plano de aula 
tem que ser flexível mediante a situação. Mas a gente tem que tentar sempre ter este embasamento. Temos que ter 
sempre uma referência. Nós não podemos chegar perdido dentro da aula. A gente tem que ter um planejamento, mas ele 
tem que ser maleável também. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir a risca o seu planejamento? 
R: O período de estágio, acho que é um período vamos dizer assim, bastante conturbado acho para nós professores. Eu 
acho que falta um pouquinho, no meu caso faltou um pouquinho de segurança. Às vezes a gente fica com receio. Até 
medo, por exemplo, de encarar uma situação que às vezes você pode vir não conseguir a resolver. Às vezes o que você 
planejava, por você ter pouca experiência ou às vezes pouco recurso. Vinha muitas vezes cair por baixo mesmo. Cair por 
terra mesmo. Mas sempre como estagiário quando tinha oportunidade eu tentava desenvolver alguma coisa diferente. Às 
vezes não dava certo. Às vezes pelos motivos que eu disse. Questões de segurança. Às vezes questões de recursos. 
Faltar argumento naquele momento perante às vezes alguma turma com idade mais avançada. Mas sempre tive que 
planejar determinadas atividades para diferentes situações. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Professor referente as questões dos objetivos das aulas. Você esta trabalhando com crianças de 7 a 
10 anos. As quais vamos observar as aulas. 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: E você está sempre a passar as instruções e explicar como é a atividade. 
Professor: Correto. 
1.1) No estágio comunicava a finalidade das atividades e os objetivos da aula aos alunos? 
R: A questão do estágio é que a gente consegue pegar diversos anos do ambiente escolar. O estágio supervisionado às 
vezes nos indicava que trabalhassemos de 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª série e ensino médio. E como acontece hoje, eu estar 
trabalhando com idades iniciais. No estágio quando tive a oportunidade de estar perante alunos de idades inferiores, 
vamos dizer de 7 a 10 anos que é a faixa etária que trabalho hoje, posso dizer era muito raramente às vezes que 
conseguia passar os objetivos para os alunos. Acho que são objetivos mais complexos. Às vezes eles não entenderiam. 
Às vezes perderiam muito a atenção e o foco naquilo que você esta ali falando. Acho que os alunos desta idade são muito 
mais agitados e querem ir direto para prática. Então, a gente fazer um rodeio é mais complicado. Já quando realizei 
estágio em séries com alunos de idades maiores sempre ocorreu este feedback. A gente já conseguia passar alguma 
informação. Já conseguia ter um retorno. Às vezes negativo e muitas das vezes positivo. Mas a gente consiguia passar a 
idéia da aula. Conseguia passar o que a gente queria com aquela aula. O que não acontece nas séries iniciais. E até hoje, 
no caso trabalho com turmas de séries iniciais, vamos dizer que não encontrei uma maneira na qual consiga explicar o 
objetivo da aula para um aluno de 7 anos. Eu acho que tenho que ter este objetivos comigo. Às vezes com a direção e 
com a professora de turma. Mas esta informação para ser repassada para o aluno, eu ainda não consegui formular um 
instrumento para isto. Eu consigo ter objetivo e ensima disso que vou desenvolver a aula. 
Minha intervenção: Nos observamos praticamente três turmas. Três aulas. Foram dois 5º anos na primeira escola e ontem 
nós estivemos com o 4º na escola. São duas escolas diferentes. Dentro destas duas escolas qual você acredita ter 
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comportamentos mais rotinizados. Porque algumas perguntas irei direcionar para esta determinada escola. 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Você prefere que consideramos a turma da segunda escola ou as turmas da primeira escola? Aquela 
que você tem mais costume. 
Professor: Pode ser da segunda escola. 
Minha intervenção: Da segunda escola. 
Professor: Eu já estou mais tempo na escola. 
Minha intervenção: Eu percebe isto. Você conhece bem os alunos e os alunos lhe conhecem. Percebe que nesta escola 
você tem uma proposta que é sua de aula. Uma proposta individualmente sua na escola. A estrutura de dividir as turmas. 
O tempo de aula. O fato de dividir o tempo de aula é teu. Eu achei aquela aula muito boa. 
Professor: E nesta escola já estou mais tempo. Igual no caso esta turma do 4º ano eu comecei a trabalhar com eles 
quando estava no 1º ano. Eles passaram para o 2º, 3º e agora estão comigo no 4º ano. Então já temos uma sequência. 
Uma confiança maior. No caso da primeira escola isto não é assim. 
1.2) Referente à turma do 4º ano da segunda escola, tem objetivos diferentes para os alunos na mesma escola? 
Exemplifique. 
R: No início da caminhada com eles sim. Alguns alunos bem diversificados. Às vezes vinham com experiência 
diversificada. Até conhecimento motores e físicos bastante diferenciados. E isto gerou a necessidade de um trabalho 
diferenciado. Algumas atividades que exploravam mais de alguns alunos e menos de outros. Alguns desenvolviam com 
mais facilidade outros com menos facilidades. Você frizava bastante em cima desta deficiência. E isto foi melhorando ao 
longo dos tempos. E a gente assim, vamos dizer que fomos modulando estes alunos. Hoje a turma se encontrar num nível 
bastante nivelado. Alguns alunos que às vezes, seja por questão de disciplina. Às vezes é um aluno mais solto. Mas em 
questão, vamos dizer assim, relacionada com a nossa proposta de Educação Física, hoje a turma se encontra bastante 
nivelada. Têm alunos que possuem bastante esclarecimento. Bastante questão de coordenação, lateralidade e imposição. 
Questão de liderança. Questão de saber ganhar e saber perder que são estes jogos cooperação, jogos de oposição e 
jogos de inteligência tática. Então já esta uma turma bastante modelada nestes aspectos. 
1.3) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu tento às vezes ter algumas atividades que vão ser propostas para turma que o aceite, vamos assim dizer não é 
100%. E temos que ter sempre uma carta atrás da manga para estas situações. Eu tento às vezes me inserir na atividade 
para gerar às vezes um efeito diferente na atividade. “- Nossa o professor esta na atividade. Esta motivando.” Às vezes um 
elemento a mais. Às vezes fazer uma atividade com uma bola motiva pouco. Então, quando você insere a segunda bola já 
gera uma complexidade maior e uma agitação maior. Você insere a terceira bola melhora mais ainda a motivação dos 
alunos. E muitas das vezes eu até tenho que às vezes participar um pouquinho da atividade para os alunos verem. “- 
Nossa! O professor participa. Ele gosta.” Eu acho que é uma das alternativas que às vezes utilizo. Inserir mais 
instrumentos dentro da atividade e às vezes até mesmo minha participação para estar motivando os alunos. 
1.3.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Sim. Com certeza. No estágio eu não tinha esta liberdade de ás vezes de criar alguma alternativa. Às vezes eu era bem 
fechado enquanto estar participando das atividades com os alunos. Estava ainda meio sem interação. Eu ainda tinha 
aquela barreira que eu sou o professor. Professor é professor e aluno é aluno. Eu tenho que ser o certinho e tal. 
1.3.2) Quando você começou a criar estas medidas. Estas atitudes de se inserir na atividade. De inserir novas estratégias 
na aula. Você consegue me dizer quando isto aconteceu? 
R: Esta é uma pergunta muito complexa. Às vezes da gente achar um momento. 
Minha intervenção: É realmente difícil. Você ta andando e derrepente pensar que hoje irei me comportar assim. Acontece! 
E quando acontece você descobre. 
Professor: É! Isso! Correto. Várias sucessões vão ocorrendo por etapa. A gente vai ás vezes dando muito murro em ponta 
de faca e vai vendo que aquela alternativa ali não vai dar certo. Têm coisas que eu fazia antigamente e que hoje não me 
atrevo voltar a fazer porque realmente não deu certo. Mas tem coisas que você vai vendo que não estão funcionando. 
Vamos experimentando novas coisas. Novos modos. Novos objetivos. Questões de conhecimento a gente vai 
aperfeiçoando. Vamos lendo mais. Vamos aprendendo mais. Vamos fazendo cursos na área. E isto vai engrandecendo, 
vamos dizer assim o manejo perante a turma. E no estágio isto pouco acontecia porque a gente tinha uma insegurança 
muito grande. E hoje já temos esta liberdade que foi se formando ao longo do tempo. Demorou muito para mim chegar 
neste estágio de estar tendo estas alternativas dentro de uma aula. Ter esta liberdade de estar participando de uma 
atividade. Porque eu já fui excluido de atividades. Eu queria ter participado e os alunos não deixarem. “- Ah não professor 
você não vai participar. Você é melhor que a gente. Você não vai participar eu não vou. Se você estiver neste time eu não 
jogo, eu só jogo se for do seu time. Isso já aconteceu bastante. Eu queria entrar na atividade, mas mediante este 
comentários eu tive que sair novamente. Para evitar problemas. Mas já têm escolas, que no caso a escola de hoje, que eu 
vou participar da atividade e eles querem jogar contra mim. Eles querem ficar contra o meu time. Então, muita coisa já 
mudou. Eu já consegui conquistar um espaço. Ter um respaldo muito grande perante eles. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Professor das três aulas observadas você desenvolveu atividades diferentes. Eu também observei mais aulas.Lógico! 
Mas referente as três aulas que estamos realizando as entrevistas pré-aula. Qual estilo de atividade, tipo ou modalidade 
você sente possuir mais rotinas ou comportamentos rotinizados. Destas atividades que você desenvolveu nestas três 
aulas. Tanto na primeira escola como na segunda escola. Qual das atividades você sente possuir mais comportamentos 
rotinizados. Ter maior controle daquele tipo de aula. Daquele tipo de atividade desenvolvida. 
R: Quando eu trabalho a parte formal ou informal a parte esportiva. Acho que quando trabalho esta parte. E o esporte 
também é bastante rotineiro. Eu consigo, não sei se é por bem ou por mal, estas rotinas acontecem mais frequêntemente 
quando as atividades são direcionadas a área esportiva. Questões de iniciação, jogos pré-desportivo, algum jogo adaptado 
ou algum jogo para desenvolver questões táticas. 
Minha intervenção: Você consegue me descrever alguma situação que você sempre costuma fazer neste tipo de 
atividades esportivas. Referente alguma atitude ou tarefa em aula. Neste tipo de modalidade esportiva. 
Professor: Certo. 
Minha intervenção: Pelo que percebe é o futebol. 
Professor: É o futebol e também trabalho as outras modalidades esportivas. 
Minha intervenção: Você acha mais fácil dar instrução neste tipo de esporte. 
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Professor: Eu acho que no esporte em geral é mais fácil dar instrução. Eu acho que é mais fácil assim, faz isso que o 
resultado vai ser isso. Eu acho que é mais fácil. Acho que vai por ai. Eu acho que um jogo, uma atividade ou uma 
brincadeira varia muito. É muito mais complexo, pois há situação que não espera acontecer, às vezes vêm acontecer. E 
quando eu trabalho às vezes iniciação esportiva, por exemplo, quando se trabalha o voleibol é muito mais previsível. Você 
já sabe o que vai acontecer de errado. O que não vai acontecer. O que vai acontecer de certo. E o que vai acontecer no 
jogo. Então, por exemplo, os problemas minimizam um pouco. Então aquela rotina se torna mais frequente quando se 
trabalho jogos esportivos no caso. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula neste tipo de atividades? No caso no jogo. Como você escolhia as 
tarefas? As atividades? 
R: No caso do estágio eu tive muito pouca brecha para trabalhar conteúdos próprios meus. No caso de jogos e brincadeira 
a liberdade era muito pouca. Os professores já tinham anos de escola. Eles faziam o planejamento. Eles dividiam o 
planejamento, vamos dizer assim, entre os quatro esportes que era o vôlei, futsal, handebol e basquete. Dividiam isto ao 
longo do ano. E eram aquelas atividades que deveriam trabalhar naquela etapa. Então quando ocorria no estágio de estar 
acontecendo basquete, eu teria que desenvolver o basquete. Se eu quisesse desenvolver, vamos supor uma queimada 
que é um jogo popular, eu tinha pouca aceitação, pouco apoio do professor e às vezes esta liberdade não acontecia deu 
estar desenvolvendo estas atividades. Ao contrário de hoje que já consigo desenvolver todas as atividades propostas. 
1.3) Como assegurava no estágio a continuidade e sequência das tarefas nesse tipo de atividades? No caso do jogo 
ainda, que é a atividade que você têm mais controle. A continuidade, por exemplo, nesta aula trabalhei isto e na próxima 
vou trabalhar isto. Como você garantia a sequência e continuidade das atividades? Ou isto não acontecia? 
R: No estágio quando comecei era dividido por etapas. Então quando você ia para o estágio você tinha que seguir aquela, 
vamos dizer assim, a rotina da professora. 
Minha intervenção: Ele já tinha aquela sequência? 
Professor: Ele já tinha aquela sequência, às vezes você poderia variar alguma atividade ou estar fazendo alguma coisa 
diferente, mas nunca fugir do tema que estava acontecendo. 
1.3.1) E hoje você tem está sequência e continuidade? 
R: Eu acho que na minha opinião tem que haver! Tem que ter. A gente tem que ter esta sequência. A gente tem que ter 
tudo dividido. A gente não pode trabalhar, por exemplo, hoje a gente trabalha volei. Amanhã vamos trabalhar futsal. Na 
outra semana vamos trabalhar atletismo. Na outra queimada e na outra rouba bandeira. Eu acho que esta sequência não 
trabalha legal. Vamos nos embasar em outras disciplinas, por exemplo, se vamos trabalhar a Ciência não tem como num 
dia trabalhar sistema digestivo, no outro vamos trabalhar a atmosfera com a questão da fotossíntese. Então tudo tem uma 
sequência. Então nas nossas aulas de Educação Física temos que ter esta sequência. Mesmo que seja uma sequência 
semanal, uma sequência quinzenal ou mensal. Mas tem que ter esta sequência. Eu procuro ter esta sequência. 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e as aulas futuras? As aulas de ontem com as que você 
ira lecionar no caso amanhã. 
R: Sempre procuro fazer esta correlação. Principalmente às vezes no resgate de uma dificuldade de um aluno que precisa 
ser trabalhado posteriormente. Porque ás vezes é bom a gente estar fazendo este resgate. 
Professor: Não sei se o ontem é isto mesmo ou se o ontem se refere ao estágio. 
Minha intervenção: O ontem é a aula anterior. É a aula anterior. Vamos supor na aula da semana passada. Agora estas 
perguntas referem-se ao presente. A aula que você lecionou semana passada você dá sequência na aula desta semana. 
Continuidade ao conteúdo ou uma abordagem que você iniciou. Então você esta respondendo a pergunta. 
Professor: Então eu entende. Sempre há esta sequência. Como já disse eu tenho esta sequência a ser desenvolvida. É 
lógico que às vezes acontece alguma coisa e você tem que modificar. Às vezes um dia que não teve aula. Às vezes a aula 
acabou mais cedo. Programei alguma aula de pátio e o hoje na aula choveu. Então, há sempre alguma modificação. Mas 
sempre há, se não acontecer um fator desses vamos dizer assim, sempre há uma continuidade. E tem o resgate das 
atividades anteriores, no caso como eu citei, às vezes eu proponho uma atividade muito complexa que um aluno não 
conseguiu adaptar legal a esta atividade. Então é bom a gente estar reforçando estas atividades, principalmente com 
estes alunos que tiveram esta deficiencia. E continuando caminhando com os outros alunos. 
1.4.1) Fazia assim no estágio professor? 
R: Não. 
1.4.2) Você consegue me descrever quais as principais diferenças? 
R: Eu acho que foi a falta de liberdade e a falta, vamos dizer assim, de confiança do professor com nós estagiário. No meu 
caso aconteceu muito pouco. A gente tinha pouca liberdade. Às vezes a gente chegava e o professor do estágio 
delimitava. “- Você virá participar do 3º e 4º horário somente. Pronto e acabou! E da turma X. Então nem isso você tinha 
liberdade. “- Eu gostaria de fazer estágio na 5ª série? – Não. Você vai fazer estágio da 7ª série.” Até isso o professor 
conseguia manipular. 
1.5) Você distribuía as tarefas? Ou organizava das atividades ou os alunos? 
R: Quando tinha liberdade a gente distribuía, mas às vezes era muito pouco isto acontecer. Às vezes ele iniciava a 
atividade e a gente finalizava a atividade. Ou a gente iniciava na ausência dele, depois ele prosseguia com a atividade. 
Então, a liberdade e esta confiança no início é uma das barreiras muito grande para a gente conseguir inserir o que a 
gente, vamos dizer assim, o que de novo estamos aprendendo na faculdade. Foi uma dificuldade muito grande. 
Minha intervenção: Você hoje nestas atividades referente a maneira de organizar o jogo, da sequência do jogo para turma 
e do controle do jogo, pois você disse que tem maior domínio nas modalidades esportivas de modo geral. 
1.5.1) A forma como você distribuía estas atividades e jogos no estágio se assimilam com as de hoje? 
R: Não. Totalmente diferente. 
Minha intervenção: O que é este totalmente diferente? 
Professor: Acho que primeiro é a nossa posição perante a turma. Ontem a posição de estagiário e hoje a posição de 
professor. 
Minha intervenção: Isto tem peso? 
Professor: Tem um peso muito grande. Existe um respeito, uma autonômia, uma liderança e uma dose de controle maior. 
Não que isto não acontecia no estágio, mas hoje acontece com mais vigor, vamos dizer assim. 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas ao alunos? Comunicar a consecução é supervisionar se o 
andamento da atividade esta correto, as instruções e os feedbaks. É o processo de comunicação entre você e os alunos. 
Como você costuma a fazer isto? 
R: Esta comunicação no caso do estágio, às vezes acontece até hoje, sempre aconteceu de forma para turma toda. 
Sempre aconteceu de forma para o grupo. Na época de estágio às vezes eu era até mais rigoroso quando a questão de 
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fila certinha. Aquela coisa mais formal mesmo. Hoje eu consigo fazer isso mais maleável. Às vezes em círculo. Às vezes 
em grupo, mas continuo falando às vezes para o grupo todo. E não deixo de dar orientações dentro das atividades 
individuais. Acho que isto é importantes. Estas orientações ás vezes tem que acontecer na momento da ação. Tem que 
ser uma orientação rápida para que o aluno consiga assimilar rápido, porque o jogo não para quando vou dar este auxílio 
ao aluno. Então esta comunicação no início da atividade acontece para o grupo todo. A gente explana todas as idéias. Tira 
todas as dúvidas e na sequência a gente faz a atividade e dentro da atividade a gente da estes auxílios individuais que 
deve acontecer no exato momento que você percebe que tem que dar a instrução. Porque eles falam, não sei, eu já lê isto 
em algum lugar, que geralmente se passar 10 segundos depois daquela atividade o aluno já dispersa muito, então você 
fazer este resgate é mais difícil. Então tem que acontecer esta correção na hora exata. E está correção tem que ser de 
rápida assimilição porque o aluno não vai parar, anotar e ver o que você esta falando. Ele quer assimilar aquilo para que 
da próxima vez ele consiga acertar, mas ele não deixe a desejar dentro da atividade. É o que utilizo até hoje. 
1.6.1) Quando na aula costuma fazer estas comunicações? Em que momento da aula você faz estas comunicações? 
R: No caso as individuais ou as para o grupo todo? 
Minha intervenção: Todas elas? 
Professor: Sempre no início das atividades. No início do dia. Quando acontece de estar reunindo os alunos. Estar 
propondo as atividades. Fazendo estes feedbaks. Às vezes neste contato inicial muitas das vezes hoje eu não faço só a 
orientação da atividade, mas eu consigo conversar. Às vezes eu brinco com os meninos. Pergunto como foi o futebol do 
domingo. Como foi o domingo. Como é que foi o final de semana. Como esta sendo a semana. O que aconteceu ontem. A 
gente consegue brincar um pouquinho com os alunos e ver o que esta acontecendo. Eles brincam comigo. E assim, eu 
vou inserindo a atividade e vou explicando o que vai acontecendo e deixando os alunos meio avontade para depois partir 
para atividade. E esta orientação individual acontece sempre quando eu acho que seja necessário acontecer. 
Minha intervenção: Referente a diferenciação de tarefas. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Não entende perfeitamente a pergunta não. 
Minha intervenção: A tarefa são as funções que eles executam dentro da atividades. Por exemplo, fulano A faça isso. 
Fulano B faça aquilo. Você deu a queimada xadrez na aula e cada aluno tinha uma função diferenciada dentro da 
atividade. 
Professor: Tinham. 
Minha intervenção: Tinham, não tinham! A queimada xadrez é um exemplo clássico disto. Mas quando você costuma 
diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos. Ou o rei você escolhei por escolher? A rainha por 
escolher também? Como fiquei lá observando. Ou você tem uma estratégia para escolha daquelas funções? Ou pode ser 
em outro tipo de atividade também, no caso do jogo que é atividade que você tem mais domínio. 
Professor: Tem determinadas atividades igual no caso da queimada xadrez que já estão acostumados e os meninos já 
fazem isto a mais tempo. No início eu até escolhia até para variar um pouquinho e não ficar sempre o mesmo aluno. Hoje 
eles já próprio se organizam. Eles fazem estratégias para que os outros não descubram. Eles auto se organizam e fazem 
esta escolha automática. 
Minha intervenção: E você faz estas definições com base nas características dos alunos? E quando começou a fazer isto? 
Professor: Quando é uma atividade nova que tem que ter um pegador, tem que ter um líder ou tem que ter um primeiro 
numa fila a iniciar a atividade eu procuro coordenar de acordo com a característica dos alunos e a característica da 
atividade. Tem alunos, por exemplo, se a gente for realizar um jogo de estafeta e colocarmos o mais rápido com o mais 
lento não vai ficar legal porque são caracterísitcas diferentes. Então, a gente tem que tentar colocar pessoas com as 
mesmas caracterísiticas para desenvolver a mesma atividade. E quando é desta forma a iniciativa parte de mim mesmo. 
Às vezes agora uma atividade de pegador, às vezes tem um aluno que tem maior dificuldade de fugir a gente pode estar 
colocando ele para pegar com auxílio de um outro aluno. Então, sempre algumas atividades partem de mim de acordo 
com a característica da atividade juntando com a característica do aluno. E outras atividade eu deixo essa liberdade dos 
alunos estarem auto se organizando. Acho que isto é interessante, o fatos deles se organizarem e acharem a melhor 
opção. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aula como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Minha intervenção: Diversificação de metodologia isto você faz. Principalmente na segunda escola que você diversificou 
sua metodologia. 
Professor: No caso você esta falando de uma turma para outra ou dentro da mesma turma? 
Minha intervenção: Professor isto fica a seu critério. Eu quero saber quando você percebeu a necessidade de realizar esta 
diversificação. Por exemplo, quando você percebeu a necessidade de realizar a diversificação de metodologia na segunda 
escola e não na primeira escola? O quando é aquele momento que você mesmo diz: “Esta na hora de fazer assim porque 
eles precisam disto.” Isto é uma forma de dizer. Não precisa ser nesta dimensãoMas quando você costumou fazer a 
diversificação de metodologias? Formas de abordagens? De estratégias, ou seja, de diferenciar suas estratégias para 
alcançar os objetivos do seu planejamento. 
R: Eu acredito que todos professor carrega consigo uma metodologia própria de desenvolver as suas atividades, vamos 
dizer assim, de ter um recurso próprio. Só que esse recurso muitas das vezes acontece da gente ter que se adequar ao 
ambiente onde a gente esta e as pessoas que a gente esta lidando no dia a dia. Dentro da mesma escola eu consigo, não 
sei se isto é positivo ou negativo, estar desenvolvendo diferentes metodologias perante alunos diferentes. A gente 
consegue às vezes ser um pouquinho mais maleável, mais flexível ou um pouquinho mais rígido dentro da mesma escola. 
E até mesmo dentro da mesma turma. Às vezes eu uso metodologia com alguns alunos de uma forma diferente do que 
para outros. Às vezes tem um aluno, vamos dizer assim, que é mais agitado a gente tenta prender ele mais e outros que é 
mais, vamos dizer assim, mais carinhosos, tem um respeito maior a gente já é um pouquinho mais flexível isso dentro da 
mesma turma. E isso foi adquirindo acho que ao longo da caminhada como professor por uma questão de experiência 
mesmo. Porque tem turma que responde muito quando você é brincalhão às vezes você interage mais com a turma. E se 
você for bastante rigoroso com esta turma o resultado pode ser o que você não espera. Da mesma forma, quando você 
depara com uma turma que é bastante agitada, se você for bastante agitado deixar as coisas, vamos dizer, correr muito 
solta pode ser que o resultado também não seja o esperado. No caso eu carrego esta característica de estar me 
adequando de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, de acordo com o aluno, de acordo com a turma e estas 
metodologias variam. Eu até acho que variam mesmo dentro da mesma turma às vezes, muito pouco mas às vezes. 
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Dentro da mesma escola e com turmas diferentes. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação destes? 
Minha intervenção: Estratégias e procedimentos já rotinizados que você utiliza para motivá-los. Para aumentar a 
participação deles nas aulas. Também a faixa etária que você trabalha, você utiliza a motivação para punir os alunos. Eu 
até relato isto. Algumas questões que coloco aqui no roteiro: “- O interesse e a participação se torna uma forma de 
punição para que o professor tenha controle dos alunos.” 
R: Porque, vamos dizer assim, o desinteresse é muito pequeno ou quase nulo. Não há nas aula. Mas alguma das 
estratégias às vezes é trazer os alunos, vamos dizer, para contruir a aula com a gente mesmo. Pedir eles para levar os 
materiais para serem quardados ou levar estes materiais para quadra. Recolhe os cones ou organize os cones. Às vezes 
a gente motiva melhor os alunos, vamos dizer assim, ele será um colaborador assíduo da aula. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? Existe algum procedimento 
rotinizado? 
R: Este procedimentos ja foi, vamos dizer assim, imposto porque no caso já estou na escola a mais tempo e os alunos já 
estão acostumados com esta rotina. Às vezes acontece de algum aluno ou outro extraviar estas regras que a gente impõe. 
Mas muitas coisas eles já sabem que é organização de filas. Esperar eu chegar, às vezes eles chegam primeiro do que eu 
na quadra, eles não pegam os materiais sem minha autorização, pois eles esperam eu chegar e espera eu liberar as 
atividades para dar acesso a eles aos materiais. E isto fomos conseguindo ao longo dos anos e hoje eles já fazem de 
forma sozinho. Eu já chego na quadra e eles estão me esperando. Se eles chegam primeiro e estiver na quadra bola, 
corda ou bambolé eles deixam da mesma forma que estão. Eles estão acostumados com esta rotina. Eu acho que é uma 
regrinha que consegui incluir. 
1.3.1) Era assim no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como que era? 
Professor: No estágio às vezes eu tinha que levar o material junto com os alunos. Às vezes este controle era maior. Os 
meninos eram mais, vamos dizer assim, mais eufóricos com o objeto da aula, às vezes era uma bola ou às vezes era um 
arco. E não sei se por motivo da gente ser estagiário os alunos pensavam assim: “- Ele não vai xingar não. Ele não vai 
punir. Ele não pode. Ele não pode isso.” Então, às vezes, as coisas aconteciam de forma que a gente não esperava. 
Agora no caso já como professor no início foi mais difícil, às vezes, os alunos até acostumar com esta rotina e com o seu 
perfil é mais difícil. Mas depois, no caso este costume já aconteceu, então os alunos já respeitam bastante. 
1.3.2) No caso de algum comportamento assim, desviante e muito grave mesmo que você não consegue gerir ou às vezes 
um comportamento desviante ali na sala, na aula ali no furor da aula. Que procedimentos você costuma adotar? Como 
você costuma proceder diante deste comportamento? 
Professor: Você diz comportamento dos alunos? 
Minha intervenção: O comportamento de algum aluno bagunceiro. 
Professor: De forma negativa. 
Minha intervenção: Sim. De forma negativa. Como você costuma proceder? 
Professor: Geralmente eu tento solucionar os problemas da minha aula na minha aula. Eu acho que isso ai valoriza o 
professor. A gente não esta passando a responsabilidade para outro. Se acontece alguma coisa dentro da aula, a gente 
tenta, nós mesmo solucionar esse problema. Exceto, algumas vezes acontece de algum aluno cair e se machucar. A 
gente precisa de uma atenção especial, entrar em contato com os pais e às vezes a direção toma este procedimento. 
Então a gente leva isto para frente. Mas se é alguma coisa que aconteceu dentro da aula eu tento solucionar dentro da 
aula. Exceto, alguns casos extremos que não tem como mesmo. Mas uma coisa que às vezes chatei muito e às vezes 
pode até atrapalhar procedimento da aula toda é quando acontece alguma briga dentro da aula. Eu acho que isto é um 
fator que a gente tem que tentar evitar ao máximo. Às vezes algum aluno discute. Às vezes algum aluno briga e ofende. 
Eu acho isso ai passa até para mim. 
Minha intervenção: Quando isto ocorre o que você costuma fazer? 
Professor: Na maioria das vezes quando é só discussão ou alguma coisa mais verbal eu tento solucionar dentro da aula 
mesmo. Às vezes deixo fora de uma atividade como forma punitiva para ele estar observando e vendo os colegas. E eu 
nunca deixo ele totalmente fora da aula. Eu tiro ele um determinado momento. Tomo a palavra dele. Tomo saber o que 
aconteceu. Dou a minha orientação. Deixo ele fora um tempo da atividade. Depois retorno com a atividade e até negocio. 
“- Vou estar te observando se isso voltar acontecer você vai sentar de novo.” E volto a inserir ele na atividade. Agora 
quando é uma coisa mais complexa, seja questão de briga, questão de agressão ou alguma coisa assim. Geralmente 
quando é uma coisa mais grave a gente leva para direção. A gente esta repassando. Mas é uma coisa que quando 
acontece eu perco o controle totalmente da aula. 
1.4) Como o espaço de aula influência nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: No caso, como você até presenciou o espaço no caso da segunda escola e tanto da primeira também é um espaço 
muito bom e oferece bastante condições. O espaço da segunda escola ainda é melhor porque é uma quadra mesmo com 
alambrados. É lógico que os alambrados tem alguns riscos em questão, às vezes, algum aluno se machucar pelo fato do 
alambrado não esteja de forma correta. Tem os mastros que eles sobem a todo momento e que a gente tem que estar 
observando. Mas a estrutura física da escola em relação à Educação Física é muito boa. No caso da primeira escola 
também é um espaço muito bom, mas é um espaço adaptado. Porque era um pátio, o piso não é ideal, foram adaptadas 
algumas traves, mas não tem marcação para nenhum tipo de atividade seja ela esportiva ou seja ela lúdica. Têm 
canaletas de lado um dos lados do pátio e do outro tem um passeio no pátio. Do outro lado do pátio tem um degrau que é 
altamente perigoso que dá acesso a um barranco. Então quer dizer, o espaço é muito bom, mas às vezes os fatores de 
risco são vísiveis. 
1.4.1) Isto influência no seu planejamento e na seleção dos materiais para aula ou não? 
R: Do materiais não. Mas das atividades sim. Algumas atividades ás vezes de muito contato e que eles têm às vezes 
passar nesses lugares. Eu acho que as atividades são o tempo todo penssadas em relação estes riscos. Mas os materiais 
até que eu acho que não há tanta necessidade no meu ponto de vista. 
Minha intervenção: Estas preocupações com a segurança dos alunos e com o bem estar deles. Você tinha estas 
preocupações no estágio? 
Professor: No estágio isto já ocorria. A gente, vamos dizer assim, eu já tive este contato com esse conteúdo na 
graduação. Quando graduando o tempo todo era frizado até pela escola, pelo professor que estava me orientando no 
estágio que a gente teria que se preocupar com a segurança dos alunos. Enquanto numa atividade, às vezes a trave que 
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esta caindo, o alambrado que esta caindo o ter um buraco na quadra. Isso tudo era observado desde a época que eu era 
estagiário. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos quais atividades você costuma planejar? 
R: Para os dias de chuva, eu não sei se é a forma correta ou não, eu tenho um planejamento a parte do planejamento que 
faço fora de aula. Porque geralmente quando acontece a chuva muitos professores vão e pegam um joguinho, emprestam 
uma dama, um xadrez ou um dominó e solucionam aquele problema. Eu já tenho um planejamento a parte para estes dias 
que ocorrerem de não poder ir para quadra. Seja por motivo de chuva ou por às vezes a quadra estar ocupada com ensaio 
disso, ensaio daquilo ou por reforma. Então eu tenho sempre um planejamento paralelo para quando acontecerem estas 
coisas dentro da aula. 
Minha intervenção: Que tipo de planejamento? 
Professor: São algumas atividades, vamos dizer assim, tenho trabalho com turmas maiores como trabalhos de regras com 
alguns textos bastante simples e ilustrativos. Têm atividades de estafetas dentro da sala de aula, atividade de grupo, 
atividades com música, atividades sem música, algumas atividades com dança que trabalho com os alunos. Então são 
atividades, vamos dizer assim, um pouco menos agitadas, mas que não deixam de trabalhar o corpo e não deixam de 
trabalhar o conteúdo da Educação Física. Eu acho que no caso dos jogos como dama, xadrez e dominó. Estas atividades 
são jogos que costumamos colocar para tampar o buraco por que não tem aula na quadra. “- Não tem aula lá vou dar 
esses joguinhos aqui.” Eu também trabalho isso, mas em forma de projeto. Eu acho que é um conteúdo muito grandioso 
para a gente colocar só quando tem ausência de chuva. E quando tem chuva eu pouco utilizo estes materiais. A gente tem 
um momento a parte que a gente faz este trabalho. 
1.5.1) No estágio você costumava fazer assim, se você presenciou algum dia de chuva como você procedia? 
R: No estágio pouco acontecia, no caso da escola onde realizei o estágio, porque tinha uma quadra coberta. Então, ela 
oferecia condições de no caso dos dias de chuva. 
Minha intervenção: Então esta estrutura do planejamento para os dias chuvosos é sua mesmo? 
Professor: Isso. É pessoal. 
Minha intervenção: Você buscou estruturá-la com base em quê? 
Professor: Foram com estes objetivos mesmos. Às vezes a gente vai fazendo curso. Vamos escutando pessoas mais 
gabaritadas que vão dando as idéias. E sempre que acontecia de chover eu tomava este procedimento. “- Vou levar uma 
dama. Vou levar um xadrez e estar solucionado.” Depois fui vendo que aquilo é muito mais grandioso que levar somente 
aquilo ali na aula. Naquele momento a gente pode trabalhar N coisas. A gente, no caso, fui fazendo alguns curso e 
conversando com algumas pessoas mais experientes na área. Eu fui desenvolver um planejamento mais de forma pessoal 
em cima daquilo. Fiz um projeto de jogos de xadrez e dama separados. Mesmo com sol todos os anos a gente desenvolve 
este trabalho. E quando a aula não acontece na quadra a gente tem no caso da minha pessoa tenho um planejamento 
específico. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes? Você coseguiria descrever para mim. Olha 
Francis eu tenho estas atitudes. Eu acho que faço isto assim. Tarefas que você nunca deixa faltar, ou seja, você até 
comentou no início referente as tarefas coletivas. Mas seria aquele tipo de tarefas que para todas as turmas você costuma 
passar. Ou dinâmicas que você sempre faz para segurar, controlar ou interagir a turma. Você poderia descrever isso na 
sua ação pedagógica? 
R: Eu acho que algumas rotinas que, às vezes utilizo muito é que eu falo muito às vezes muito alto. Eu utilizo muito o 
instrumento do apito. É uma rotina minha estar sempre com o apito. Às vezes tenho que dar até uma controlada maior. 
Acho que minhas rotinas maiores são estas para controlar a turma. Às vezes uma brincadeira ou às vezes estar buscando 
ficar bem próximo do aluno. E questão de instrumento às vezes usar um timbre maior da voz e a questão do apito que 
gosto de utilizar bastante na aula. Alguns professores defendem que é ruim, mas no caso para mim acho que torna 
necessário. Acho que estas são as rotinas mais marcantes. 
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Anexo 12.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 12.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 08 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: No ensino médio já gostaria de ter feito o curso técnico para Ed. Física, porém na época, mais do que hoje o professor 
era muito discriminado. Então acabei por não fazer e optei por Técnico em Edificações. 
Minha intervenção: No ensino médio você quer dizer quando estava cursando o ensino médio? 
Professora: É! Porque tinha que decidir na época se fazia o curso médio ou o técnico. E tinha o curso técnico em Ed. 
Física. 
1.2) Quem a influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações ou expectativas? 
R: Tive aulas de... Sempre fui ligada ao esporte, pois fazia ginástica olímpica. Sempre estava nas apresentações da 
escola, então tinha muito contato com o Prof. Ed. Física da escola. Tinha mais interesse nas aulas de Ed. Física. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor (e/ou disciplina) que te marcou positivamente? 
R: A postura de alguns professores. A postura do Prof. Luizinho e do seu irmão o Prof. Denizar. 
2.1.1) Que característica ou aspectos você desta deste professor que lhe influenciou? 
R: De catalisar mesmo! De fermentar aquilo que as pessoas têm de melhor. E não colocar nela de fora para dentro, mas 
de extrair o melhor que a pessoa tem. Eu senti isto deles, pois incentivava a gente ser melhor. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas? Alguns cursos ou oficinas? 
R: Não! Na semana da Ed. Física participava. Tinha a semana da Ed. Física da Unipac, então fazia alguns cursos 
Minha intervenção: Esta Semana da Unipac é organizada pela própria Faculdade. 
2.2.1) Em que áreas? 
R: Foi em Judô e Ginástica para 3ª Idade. 
2.3) Como cada área desta contribuíram para sua formação? 
R: As áreas que escolhi não foram por opção, mas sim, por falta de opção mesmo. Porque quando resolvi inscrever as 
áreas que tinha interesse estavam preenchidas. Então aquelas que estavam disponíveis acabei fazendo. Então foram em 
áreas que não tinha interesse. 
2.3.1) Qual área que você tinha interesse? 
R: Eu gostaria de ter feito as oficinas com o Prof. Denizar que eram oficinas de brincadeiras com crianças, coisas mais 
práticas. Porque a Faculdade traz muita teoria e a gente é exigida de muita prática. Então tinha o interesse nestas. 
2.3.2) E como está área que você tinha interesse iria contribuir na sua formação? 
R: Justamente por causa da prática. Porque, às vezes a gente tem a teoria, sabe, mas muitas vezes para aplicar e 
transformar aquela teoria em prática é uma dificuldade. Então, precisamos de um referencial. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado influenciou na sua formação e na sua prática? 
R: O Estágio Supervisionado propícia uma visão das suas características mesmo de como atuar e se você tem afinidade 
ou não. Por exemplo, aqui somos três professores, cada um trabalha num turno e cada um tem características básicas 
com aquele turno. É o momento de começarmos a ver se ensino médio é a minha praia, o ensino de 1ª a 4ª série ou será 
de 5ª a 8ª série. Podermos trabalhar em todos, mas afinidade mesmo é somente por um nível. Então é no estágio que 
começamos a direcionar. 
2.4.1) Uma experiência no Estágio Supervisionado que marcou o seu percurso hoje? 
R: A dificuldade em trabalhar com maternal, 1º, 2º e 3º período. A princípio para prender a atenção deles. Para fazer o 
planejamento de quase cinco atividades para prender a atenção deles. Às vezes fazia cinco e uma atividades já prendia a 
atenção. Então a todo o momento ter que mudar, adaptar para buscar a atenção daquelas crianças. Isso pela fase 
daquelas crianças mesmo. Delas quererem brincar individualmente e não terem noção de grupo. Isto foi um aprendizado 
muito forte para mim. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos/dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
Professora: Em que sentido? 
Minha intervenção: Quaisquer obstáculos! 
Professora: Financeiro? 
Minha intervenção: São obstáculos, não são? Pois desde o momento que você optou por fazer o curso de Ed. Física, 
acredito ser um projeto ambicioso de quatro anos. Após este 4 anos de Licenciatura você teve este período de formado, 
entre 3 anos e meio a 4 anos. Durante todo este percurso quais foram os obstáculos ou dificuldades que você encontrou? 
Você pode dar alguns exemplos de situações reais? Como você colocou ser financeiro, pessoal ou de relacionamento. 
Professor: Financeiro! Trabalhava 8 horas, pois era Agente Comunitário. Então, ganhava um salário, só dava para pagar o 
transporte. Então, todo período tinha que fazer empréstimo e pagar o anterior para continuar estudando. Assim, ficava 
devendo todo período. Quando chegou no 3º período tive que parar, porque não tinha dinheiro para pagar o empréstimo. 
Então fiquei 3 períodos parados. Então este foi o maior obstáculo que tive mesmo para poder formar. E vou ter que pagar 
o FIES ainda. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Não. 
3.2.1) Porque? A atuação docente é suficiente, lhe satisfaz ou ocupa todo seu tempo? 
R: Eu fiz a opção de trabalhar no estado, na prefeitura e particular. Então estou trabalhando o tempo todo na área.Minha 
intervenção: O tempo todo na área. Então todos os seus dias são ocupados. 
Professora: Estes dias estou esperando a contratação, meu nome está lá para ser contratada, mas não fui chamada ainda 
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não. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? 
R: A maior influência foi por ter sido mãe. E aprender a cada etapa da minha filha, como querer compreender como ela 
desenvolve-se. Acaba que é uma especialização que a gente faz. Com esta especialização, tudo que se aprende você 
quer passar para frente. E como fazia isto com minha filha acabava que utilizava aquele conhecimento da faculdade de 
como lidar com minha filha para os alunos. Este é o meu aspecto mais forte. Esta questão mais humana com os alunos, a 
aproximação o carinho. Mesmo trabalhando com Ensino Médio, eles me chamam de Tia Pat. Deixam recado no meu 
Orkut, confidenciam. Os meninos procuram para confidenciar-se. Acho que foi este lado que tornou o meu perfil mais 
forte. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? Quais os cursos de formação que você realizou que mais contribuíram para seu crescimento profissional? 
R: Não realizei muitos cursos. Fiquei mais dando aulas mesmo, por causa do tempo e questões financeiras não realizei 
cursos, apenas a Pós-graduação. 
Minha intervenção: Mas a Pós-graduação é um bom curso. Você terminou a pós. 
Professora: Só a Pós! Pela Pós não senti que teve grande crescimento, porque a área foi Ed. Física Escolar. 
Minha intervenção: A área é Ed. Física Escolar. 
Professora: A gente vê assim, que num curso de Pós-graduação é a gente que mais têm experiência. Então você faz uma 
troca de experiência. Você faz uma troca de experiência. Mas falar que a pós-graduação ou os profissionais vão passar 
alguma coisa a mais, isto não senti. Senti a troca de experiência da turma mesmo, entre os alunos. Mais entre os alunos 
do curso, do que em relação dos professores para os alunos. 
Minha intervenção: As relações entre os pares e os alunos foram mais significativas para você. 
Professora: Até mesmo porque os professores das áreas, tipo no caso das aulas de psicomotricidade, era uma pessoa 
que trabalhava somente dentro de hospital. Então tivemos que extrair o conhecimento dela e entre nós colocarmos na 
prática. Porque ela não entendia muito a nossa língua e a gente não entendia muito a dela. Porque a prática dela é muito 
diferente da nossa. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Tem que estar sempre motivada. A minha motivação é trabalhar sempre com projetos. É ter uma meta. Seguir uma 
trilha, pois não gosto de ficar perdida e não gosto de ficar sem planejar. Gosto de ter todas as datas definidas desde o 
começo do ano. Ter todo o projeto definido e ser sempre apoiada pelos alunos. Troco experiências com eles e converso 
com eles se aquilo será interessante para eles. Quando eles fecham comigo, ai fecho também o projeto. Está é a minha 
motivação. 
Minha intervenção: Estar sempre realizando uma coisa a mais. Você esta sempre inovando a sua própria formação. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? Quais são seus projetos de formação agora, aquilo que está 
fazendo? 
R: É terminar a minha Pós e estar entregando o artigo. Estou fazendo parceria com alguns professores para estar mais 
próximo dos movimentos da Ed. Física. Tem um grupo de professores de Ed. Física que trabalham com artigos, fazendo 
artigos e tendo reuniões. Vou ver se começo a participar deste grupo. 
Minha intervenção: Qual a área que você dedicaria a participação neste grupo de estudo? 
Professora: Este grupo vai depender assim... É por tema, cada vez leva um tema para abordagem. Eu ainda não 
participei! Apenas fiquei sabendo deste movimento. E pedi para estar me incluindo da próxima vez. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta da formação continuada? 
R: Acho que o problema não é oferta. O salário é muito pequeno e para a gente tirar um salário um pouquinho melhor 
temos que trabalhar o dia inteirinho. A que horas vamos fazer esta formação. 
Minha intervenção: Então o problema não é ter ou não ter curso. O problema é ter o dinheiro para fazer o curso. Para você 
manter seu ordenado básico você ocupa todo o seu tempo. Então não sobra tempo para se formar e muito menos investir 
na formação. E sua forma de atualização após sua formação será a participação deste grupo de estudo e? 
Professora: E o circulo à distância. A minha Pós-graduação à distância, que não poderia ser presencial. Sendo que de três 
em três meses nós tínhamos uma aula durante o dia inteiro no sábado. Do caso contrário não daria para fazer. 
Minha intervenção: Porque para pagar a pós-graduação você tem que trabalhar. 
1.5) Qual a área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Como trabalho com aula de ginástica olímpica. Gostaria de estar olhando alguma coisa mais próxima disto, ginástica 
olímpica, para poder especializar. Tem uma carência no mercado e como estou começando a trabalhar, meu nome está 
começando a ser citado nesta área. Então para virar referência mesmo, estou buscando uma formação melhor. E no caso 
não tem aqui! 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais nesta escola, que não fez? No caso desta escola? 
R: Nesta escola não. Os projetos que trabalhei me realizaram muito. Tiveram uma repercussão muito boa pelos alunos e 
pela direção. De modo, que o do ano passado passou a ser referência para este ano. Então assim, estou aberta... Agora 
mesmo, chegou um novo pedagogo. Ele tem outra realidade, pois trabalha numa escola privada que realiza projetos 
também. Então estamos fazendo troca de conhecimentos. Ele até falou que o projeto era bom, porém está precisando de 
um chamativo, um marketing a mais para podermos conseguir investimento. Porque ele é um plano de aula, isso para ele 
ficar mais que um plano de aula. Até mesmo para conseguirmos investimentos. Porque já tem dois anos e meio que estou 
aqui na escola e até hoje não veio bolas para fazer o campeonato. E para conseguir fazer os campeonatos e para dar 
aulas é devido às doações ou as inscrições que cobro para fazer o campeonato para conseguirmos o material. Eu até 
combinei com os próprios alunos, os quais falaram que no dia da inscrição cada time colabora com um tanto. Assim, saio 
de um campeonato comprando material para o próximo. 
Minha intervenção: A solução que você encontrou para ter os materiais e dar continuidade ao projeto. 
Professora: E como trabalho com adultos e todos trabalham, foram eles mesmo que deram a solução. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: No começo das primeiras aulas. No caso de transformar teoria em prática. 
1.2.1) Pode apresentar situações reais? 
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R: Eu tive uma turma que no começo das primeiras experiências, que não tinham nenhum ajuste social. E juntaram todas 
elas numa sala só. E nesta sala eram tantos problemas comportamentais que quando você entrava para sala tinha menino 
pulando pela janela o outro se masturbando no final da sala. Você não podia deixar uma menina sozinha porque se não 
seria estrupada ou ás vezes ela teria relações sexuais na frente de todos. 
Minha intervenção: Isso na escola onde você trabalhava? A primeira escola? 
Professora: Numa turma. 
Minha intervenção: Numa turma. 
Professora: Fui para Lafaiete chorando. 
Minha intervenção: A sua primeira experiência foi está? 
Professora: Fui da escola até Lafaiete chorando. Então, pesei comigo, não vou poder continuar estudando. Não tem jeito. 
Minha intervenção: Que ano era está turma? 
Professora: Estava no 1º período. 
Minha intervenção: Você precisou arrumar um emprego numa escola para continuar estudar. Este surgiu talvez numa 
escola que ninguém gostaria de dar aula. 
Professora: Não! Só tinha esta turma, pois as outras turmas eram muito boas. A escola é muito boa e tem uma estrutura 
muito boa. Esta turma era diferenciada, pois era uma turma de projeto. 
Minha intervenção: Foi um desafio para você? 
Professora: Muito grande! 
Minha intervenção: O perfil desta turma, você acredita que influenciou hoje na professora que você se tornou? 
Professora: Deve! Bom! Pelo menos medo de mais nada tenho. 
Professora: E assim, o caso de vir trabalhar no 1º período foi porque a região de Ouro Preto estava em falta de 
professores. E ainda, teve a morte de 10 professores da rede, tanto municipal quanto da rede estadual no acidente para a 
Unipac. Então ficou em defasagem. Eles estavam pegando todo mundo que estava começando. 
Minha intervenção: Estes professores da rede municipal estudavam? 
Professora: Já atuavam. Eram professores que fizeram o curso técnico no CEFET e estava indo para Lafaiete realizar a 
Licenciatura em Ed. Física. 
Minha intervenção: Assim ocorreu o acidente. 
Professora: Morreram! Então, ficou em defasagem e abriu as vagas. Então, desde o 1º período trabalho. No 1º período 
peguei um cargo completo. Desde o 1º período que trabalho. Eu não parei desde o 1º período. 
Minha intervenção: Mesmo no período que você teve que interromper a faculdade? 
Professora: Interrompi a faculdade em três períodos e nestes três períodos continuei trabalhando. Eu nunca parei. 
Minha intervenção: Realmente a limitação financeira foi seu maior obstáculo. 
Professora: Foi! Foi meu maior obstáculo. Tanto que assim, foi a minha profissão. Eu já transformei em profissional desde 
o dia em que fiz a matricula na faculdade. Pela matricula fiz o meu CAT e já comecei a atuar como profissional desde o 1º 
período. 
Minha intervenção: O que é um CAT? 
Professora: CAT é uma licença que você tem para poder lecionar. 
Minha intervenção: Se tiver vaga na escola você assume como é um atestado que você está habilitando naquela área. 
Professora: Como agora está mais saturado, você só pode atuar depois do 6º período, após concluído o estágio. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Da escola ou da universidade? 
Minha intervenção: Da escola onde você trabalha. 
Professora: Da escola... Pelo que eles sempre estão conversando... Acaba que os eventos estouram em cima de mim. Os 
eventos da escola, as programações do final de semana, as programações... Tudo que é referente à programação ele 
dizem: “-Olha com a Patrícia.” 
Minha intervenção: Eventos, gincanas... 
Professora: Os sábados letivos já perguntam: “- Patrícia o que vamos fazer?” Mesmo que seja professora de um turno 
acabo assumindo a responsabilidade da escola toda. Acaba que tenho a responsabilidade de organizar, dar uma 
olhadinha, ver como pode ser feito. A princípio teve assim... “Lá vem ela com isso... Com programação...”. Agora não! 
Pois, já acostumaram com o meu jeito, tenho ganhado pessoas que eram críticas no começo. Que falam assim agora: “- 
Não! Faz parte do... Vai ter gincana? Estou junto de você! Vou organizar! Depois que foram vendo que a escola foi 
mudando. Porque a Ed. Física tem um poder muito grande na escola, pois é a parte que os alunos gostam. Então 
podemos manipular pela vontade dos alunos, pelos gostos dos alunos. É ganhar os alunos,pois ganhando os alunos nós 
podemos manipular os alunos. Assim, ganhamos a disciplina, ganhamos a organização e fazemos uma troca! Então, 
dentro da Ed. Física proponho o lazer para os alunos estendo o lazer para a comunidade, pois este projeto engloba ex-
alunos, pais e professores. Para o lazer! Com isso, eles já sabendo que terá este lado do lazer a bagunça diminuiu, o 
vandalismo diminuiu. Porque nossa quadra é pequena, se formos fazer um evento temos que sair da escola. Como vamos 
sair da escola se dentro da escola não temos disciplina. Então ele tiveram que passar essa segurança, essa confiança. E 
eu falava: “- Desde que vocês passem esta confiança, de que posso estar contando com vocês, ai nós vamos começar a 
sair novamente da escola.” 
2.1.1) Como esta apreciação que você conquistou dos professores influencia na sua prática? 
R: Não tem como fazer um projeto audacioso sozinho. Nada que você faz numa escola você faz sozinho. Então assim, o 
que esta me influenciando é que Eu sei com quais professores posso contar. Quando estou fazendo o projeto já tenho em 
mente assim... professor tal... professor tal... Ele vai entrar comigo nisso! O que me permite estar fazendo cada vez mais 
projetos maiores. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: O último contato foi referente ao dia do campeonato para poder dar uma olhadinha na questão da luz, que soltou um 
fio. Porque preciso da luz para poder fazer o campeonato no turno da noite. E cobrando o material, pois já tem dois anos 
que não vem e ela falou que viria. É perguntar se temos que estar comprando o material. 
Minha intervenção: Tem alguma questão que você gostaria de colocar referente ao seu percurso profissional e que você 
não comentou e acha importante? Assim, acho que isto me influenciou significativamente. 
Professora: Desde quando comecei a trabalhar no 1º período, quando comecei no estado, depois passei para o municipal, 
voltei para o estado e já comecei a trabalhar no estado, no municipal e particular. Assim, tive a oportunidade de estar na 
escola e ser agraciada pela Lei: 100 e já estar a dois anos e meios na mesma escola. Porque até então, só começava a 
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fazer um trabalho, ou seja, a fazer um projeto... Era como se pegasse um campo e tivesse que desmatar, arar, e na hora 
que tivesse plantando eu nunca colhia. Eu acabava indo para outra escola e acontecia a mesma coisa. 
Minha intervenção: Foi à estabilidade na escola que lhe possibilitou a oportunidade de construir o seu trabalho desde o 
início. 
Professora: E de colher os frutos. Porque todos os alunos já me conhecem. Quando chegava numa escola tinha que me 
apresentar e olhar... E geralmente nas escolas que chegava às turmas dos professores de Ed. Física que pegava não 
tinham uma linha trabalho nem um pouco parecida como o meu. Então para fazer esta mudança era árduo. Tinha que 
estar trabalhando e como trabalho muito com a disciplina... Porque troco com os alunos. Se eles tiverem disciplina e 
fizerem as coisas. Isso para eu fazer aquilo que eles gostam. Porque não tem como desenvolver um projeto, por melhor 
que seja sem ter disciplina. Então para colocar este pé, para poder a gente ter esta visão e começar a andar, isto levava 
tempo. E agora não! Como já estou dois anos e meio na escola e os alunos me conhecem. Eu já chego e parto direto para 
o projeto. Já não tem aquela iniciação. Aquela parte do que gosto e do que não gosto, eles já sabem do que gosto e do 
que não gosto, o que permito o que não permito, qual é o meu perfil. Não tem essa etapa deles saberem quem sou e ter 
que procurar saber quem são os alunos. Eles já são conhecidos, então é um trabalho que flui mais rápido, vai mais rápido 
é mais prazeroso. 
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Anexo 12.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 12.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 23 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Minhas preocupações para a aula de hoje é se consigo envolver a turma de forma lúdica. Preocupando mais com o 
futuro, ou seja, deles quererem uma pratica esportiva, querer desenvolver atividades físicas, pegar gosto para o resto da 
vida para estar prevendo já o sedentarismo ou doenças que desenvolvem em pessoas sedentárias. A minha maior 
preocupação não é desenvolver o esporte em si, mas tentar pegar todas as área da Educação Física e tentar trabalhar 
com mais ludicídade para desenvolver o gosto. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Desenvolver mesmo a técnica do vôlei. A mínima possível, ou seja, as básicas do vôlei como o toque e manchete. Para 
poder ter pelo menos um jogo, ou seja, chegar no final da aula e ter pelo menos um jogo com a turma. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: A minha avaliação por enquanto... Porque é uma turma que estou apreendendo e conhecendo. É mais na disposição! É 
na disposição para fazer a disciplina. É mais nesse caso de estar disposto em querer fazer a disciplina. É essa que é pra 
mim! Porque estou conhecendo a turma. E a maneira de fazer avaliação. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É a turma mais participativa. É a turma que tem mais desenvolvimento. É uma turma que qualquer jogo pré-desportivo 
estão dispostos a fazer, qualquer atividade fazem, pode ser a atividade que a gente considere mais marcante eles estão 
dispostos a fazer. É a melhor turma que tenho. Tem um aluno que é muito competitivo. Se você utilizar como aquecimento 
a queimada tem que usar uma bola mais leve, porque ele tem muita força e usa todas as técnicas que ele desenvolveu 
nos outros esportes naquela atividade. Ele desenvolveu uma força muito grande. E aí todo mundo reclama: “Ele vai 
queimar!” “Vai doer!” Aí a gente muda o material. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Para essa aula em específico que é vôlei foi só o local e 2 bolas de vôlei para trabalhar o pré-desportivo e para 
incentivar eles em realizar mais o toque e a manchete. E a rede. Só! 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não! Nessa turma em especifico todas as formas que tenho trabalhando tem dado certo. Talvez em outras turmas, uma 
aula que deu muito certo nessa turma que estou falando da 8ª série, em outra turma não deu. Por causa do interesse, pois 
acho que vai muito do interesse. A 8ª série já trabalha sobre um programa de esporte. Então em todas as atividades a 
maioria deles está bem dispostos. E em outras já não são bem definidos, não tem tanto desenvolvimento naquela área o 
que causa o desinteresse. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo para essa aula de hoje foi o esporte que no caso foi o vôlei. Porque nos dividimos o ano todo com 
modalidades, jogos, esporte e dança. E nesse período esta sendo o vôlei. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Eles pegarem o ritmo. É aquela fase difícil deles aquecerem e pegarem o gosto. Geralmente eles começam o vôlei 
mais de leve e geralmente só ponto de saque. E aí eles não desenvolvem muito em toque, porque até eles começarem 
todos a tocar na bola fica muito repetido a aula. Caí no tédio! Aí quando sai desse período, quando esta mais no final da 
aula, esta todo mundo aquecido que ocorre o jogo legal. Aí toca sirene! Aí acaba a parte crítica e até chegar na parte do 
desenvolvimento do jogo mesmo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Quando eu vejo que esta  parte critica dura mais tempo, volto para o pré-desportivo de 10 toques rápidos. Tiro o saque, 
para todo mundo poder tocar na bola e quanto mais eles tocam mais eles sentem que estão participando e mais eles 
conseguem desenvolver. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
147 

ANEXO 12.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 06 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Na aula de hoje a preocupação foi o desenvolvimento do toque no voleibol. Toque, manchete para recepção, praticar a 
distração daqueles alunos no jogo e com o desenvolvimento dessas atividades manter mais tempo o jogo. Que é o final da 
materia, o jogo do voleibol. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: O objetivo e desenvolver essas habilidades, dar eles uma oportunidade e tirar a ansiedade com relação ao vôlei. Então 
optei por deixar eles mais a vontade nessa prática. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Não. A princípio não tenho essa preocupação de avaliar, somente deixar eles a vontade para adaptar o toque e a 
manchete. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma disposta e aberta ao novo, interessada e dinâmica. A gente vê pelas habilidades motoras mesmo, na 
dificuldade com os movimentos, pois os alunos são ruins no vôlei mesmo. Apesar de te praticado o handebol. Não. A 
característica especial é estar aberta para aulas.  Essas crianças não estão fora de faixa, pois são criança que estão 
dispostas, não esta cansada de ficar naquela serie. De modo, que recebem as informações. Todas informações! São 
abertas! 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Foi de pegar o maior número de bolas de vôlei, afim de diminuir a quantidade de alunos sem contato com a bola. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Acredito que não. Porque a gente começa da raiz, ou seja, do simples para o mais complexo. Então nas primeiras 
atividades a gente olha a turma se vai progredir ou se vai permanecer. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: É o toque e a manchete. Se a turma for bem nos dois fundamentos a gente vai introduzir também o saque. Por que 
esse conteúdo ele vai... A recepção... A questão é a frustração da criança de 5º série ao jogar vôlei, pois de não conseguir 
manter a bola no ar durante o jogo. Então optei principalmente pela recepção, toque e a manchete. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Quando a criança começa a repetir os fundamentos ela já se anima mais para brincadeira. Aí você começa a fazer 
exercícios pra ela ficar e treinar essa habilidade. Quando vemos um momento critico  que a turma não vai entender, vai 
dispersar e não conseguir ser motivada. A gente da um pré-desportivo. Eu falo a gente, porque é uma equipe que trabalha 
junto comigo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Jogos pré-desportivos. 
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ANEXO 12.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 19 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A preocupação da aula de hoje é estar tendo uma preparação melhor para fazer uma avaliação em torno dos alunos da 
6º série para nota do bimestre. Aí nos estamos avaliando os alunos por freqüência, por participação e fazendo teste com 
eles no circuito. Onde a gente pode fazer varias atividades de flexibilidade, domínio e de algum fator importante que nós 
vemos dentro do esporte. Como o passe, drible e o toque. Para a gente avaliar por completo o aluno. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Meus objetivos com essa aula são eles tornarem se mais ágeis e mais livres para estar fazendo mais atividades do que 
somente repetindo movimento. Fazer o movimento em movimento ao invés de fazer ele mais parado. Não assim previsto. 
Sabe! 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou! Nesta parte que eu falei agente vai estar olhando a atividade dele, o domínio da parte que foi ensinada que é 
passe e o toque. E a outra parte do circuito que a gente vai estar passando, pois cada parte do circuito vai ser avaliada de 
uma forma. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial ? 
R: Muito agitados e tem muita energia. Minha maior preocupação com essa turma é queimar a energia deles. Nessa turma 
não tem um aluno especial, pois ela é uma grande turma. São 2 turmas que a gente junta para dar aula. Então são de 40 
a 60 alunos e que são muito agitados. A 6ª série possuem características bem parecidas, pois são duas turmas que se 
igualam e são as mais agitadas da escola. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula ? 
R: De ser o mais especificado possível para tornar o circuito complexo e prazeroso. A complexidade dele é para atingir o 
objetivo de queimar a energia deles, para tornar cansativo já que nos temos 2 aulas seguidas e para chamar a atenção, 
buscar a atenção deles e o prazer de estar fazendo. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Como é um aluno atrás do outro fazendo o mesmo exercício, talvez pode os alunos serem mais lentos que o previsto e 
começar a demorar e ficar uma fila maior ou pode ser rápido de mais e não ter tanta complexidade como a gente esta 
esperando. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos são: Vôlei, Basquete e Handebol. Isso dentro de um circuito, sendo que eles não vão jogar. Por que nós 
estamos no final do bimestre e é avaliação. É foi esse o conteúdo dado. 
8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos ?    
R: O que pode acontecer é eles não ficarem motivados. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Uma alternativa que nos encontramos para poder colocar isso como atrativo é cronômetrar o circuito. Porque assim, 
gera uma disputa e eles querem saber os resultados deles, ou seja, eles vão estar lutando contra eles mesmos. 
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Anexo 12.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 12.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 10 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Como está aproximando do campeonato é tentar passar o máximo de segurança para os meninos referente as 
técnicas, as regras e da parte tática e técnica do handebol. Isso para eles se sentirem seguros e aqueles alunos que tem 
menos segurança sentirem mais motivados para participarem do campeonato. 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Justamente passar segurança. Porque quando as pessoas têm um conhecimento melhor do que fazer na quadra eles 
ficam mais seguros. Já que o handebol não é muito jogado por eles, então sabendo cada um qual sua posição e seu 
objetivo do que pretende fazer na quadra sentirão mais seguros.  Aí posso ter mais participação no campeonato. 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é durante a aula mesmo. Eu sempre paro e faço as correções necessárias. A avaliação é bimestral. É uma 
auto-avaliação dentro das oportunidades que foram dadas. 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São os melhores alunos da noite e os mais participativos. Eles já foram meus alunos a 2 anos. Não! Um ano e meio! E 
ficaram a noite sempre pedindo para mim estar voltando, pois já tinham afinidade comigo. Eles voltaram naquela sede e 
naquela vontade de fazer aula. É uma turma que não só eu, mas outros professores têm elogiado e colocado como uma 
boa turma. Uma turma referência. Eles são muito carinhosos. É assim, é mais daquela coisa de estar pedindo muita 
atenção. Eu tenho que estar o tempo todo olhando para eles. Eu tenho que estar o tempo todo na beirada da quadra e no 
meio da quadra. Esta é a característica deles, pois requer atenção o tempo todo. 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: O meu material... Já têm dois anos e meio que estou aqui e ainda não veio material. Então, eu tive que fazer um pedido 
aos alunos para estarmos arrecadando dinheiro com eles. Eles mesmos falaram: - A gente quer o campeonato, mesmo 
que a gente pague o material. Então, este material que estou hoje com ele foi material comprado de doação de dinheiro 
dos alunos para fazer aula. E até foi assim, este material para poder comprar como é dinheiro suado dos alunos. Porque 
eles trabalham e trabalham pesados. E eles têm vontade de fazer aula e querem materiais. Nós pedimos até para ir para 
Cons. Lafaiete este dinheiro para comprar os materiais por um preço melhor, pois em Ouro Preto não teria. Então, foi o 
dinheiro para Cons. Lafaiete e mandaram esse material para Ouro Preto. Agora que estou pegando. 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Eu sempre brinco com os meninos. E costumo fazer assim, têm meninas que tem vergonha e medo de estar fazendo 
Ed. Física. Eu sempre falo: - Nós podemos negociar desde que sejam 5 minutos, pelo menos 5 minutos da aula. Porque 
eu sei que estas meninas depois que saírem do Ensino Médio além de não estudarem, não vão fazer atividade física. É 
única oportunidade! Muitas vezes estas meninas que pressionei e fiz uma pressãozinha em cima delas para elas virem 
para aula, sempre conversando, falando com elas da motivação para aula, pois para mim precisava fazer isto. Muitas 
vezes são tão tímidas, mas acabaram sobressaindo na aula. Mas tem umas que ainda se sentem expostas. Então, talvez 
eu tenho que incentivar de qualquer jeito, eu tenho que incentivar. Umas fazem e outras não fazem. Pode ser que este 
incentivo que trago para algumas pode expor e elas se sentirem muito mais envergonhadas. Mas foram pouquíssimos e 
raríssimos os casos. 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Handebol e posicionamento na quadra. Quem esta na defesa e quem fica no ataque. Eles aprenderem fazer um 
ataque, uma defesa e fazer o bloqueio. Voltar e fazer a barreira. Atacar com os alas. Posicionar os pontas e pivô para o 
ataque. Porque percebe que no handebol no ano passado, ou seja, pela experiência do ano passado. Fica uma coisa 
muito solta e ninguém sabe como é. É muito bagunçado! Quando os meninos pegavam a bola não sabiam para quem 
passar e como passar. E como têm 3 segundo para passar a bola, quase que ficavam na brincadeira de Batata Quente. A 
bola chegava nas mãos deles e eles queriam era ficar livres da bola. E agora estou amadurecendo eles para ter mais 
técnica e não precisar correr tanto. Eles ficavam cansados e acabavam ficando desmotivados, pois era muita correria. 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A falação. Eles são muito participativos, mas eles gritam o tempo todo. É uma turma muito grande. Então esse que 
pode ser. 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Nesse aspecto eu sou péssima porque eu acho que grito mais que eles. Eu comemoro com eles. Eu grito: - “O fulano 
está solto, vai lá... Vai lá no fulano de tal, pois esta solto... vai lá...” Eu estou o tempo todo gritando para os dois times. 
Todo time que faz gol eu comemoro. Eu grito junto com eles. Então é até difícil corrigir eles. Eu teria que me corrigir 
primeiro. 
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Anexo 12.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 10 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Agora são ¼ para 20:00 horas, neste momento encontro no pátio da escola, onde a Professora inicia sua aula. É uma 
turma de 1º Ano do Ensino Médio, no geral dos alunos apresentam uma idade média de 15 anos, uma turma muito grande 
com mais de 30 alunos. No momento a Professor esta na quadra organizando os times para jogarem o handebol, porém 
percebo que as meninas desta turma estão distante da Professora, pois não demonstram muito interesse em participar da 
aula. Estes alunos demonstram ser mais animados do que os da turma anterior que realizei uma observação 
complementar. Assim, a Professor encontra-se no centro da quadra a organizar as equipes com os alunos, coloca cada 
aluno na sua posição, seja, como pivô, alas laterais e demais. A Professora apresenta uma estrutura de aula muito 
rotineira, passas as instruções gerais e inicial necessárias, organiza as equipes e posiciona os alunos na quadra. É notório 
o carinho e respeito de todos alunos pela Professora, sendo recíproco a conduta de respeito da Professora com seus 
alunos. Neste momento a Professora mantem-se na lateral da quadra ao lado dos materiais que é um saco com bolas. 
Pelo que observei em aulas anteriores a esta, ou seja observações complementares, nas suas aulas não exite fases como 
aquecimento e trabalho dos fundamentos, de modo, que a Professor já inicial a aula com a realização do jogo 
propriamente dito. Também temos que levar em consideração que são já alunos de 15 anos e do turno noturno, pois são 
alunos que no seu cotidiano diário desenvolve atividades laborais. É característico da Professora durante o jogo realizar 
constantemente feedbacks de instrução das regras, estratégias, algumas táticas de jogo e fundamentos do handebol. 
Supervisiona os alunos quanto a realização do fundamentos e corrige. Além de estar constantemente motivando os alunos 
de âmbas equipes. Estes são alguns comportamentos que são literalmente rotineiros da Professor se consideramos as 
observações das aulas complementares que observamos anteriormente. Os comportamentos da Professora é rotineiro 
mantendo-se junta aos alunos na lateral da quadra, interage, explica e exemplifica imediatamente os erros e 
questionamentos dos alunos durante a atividade. Também é uma estrutura de aula muito básica, pois é o jogo 
própriamente em si. 

2º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
No geral a Professora esta sempre próxima dos alunos com uma postura amigável e disciplinadora, ou seja, sou amiga de 
você, então por favor me respeitem. A todo instante a Professora costuma lembrar os alunos das suas posições na 
quadra. Fornece os feedbacks individualmente e chama os alunos pelos seus nomes próprios. Quando não sabe o nome 
dos alunos ou não lembra pergunta algum aluno que esteja do lado de fora do jogo para em seguida orientar ou corrigir o 
aluno que esta em jogo. Esta turma parace ser mais fácil de trabalhar, pois os alunos demonstram interesse pela aula. A 
Professora durante o jogo realiza diversas simulações de situações de ataque e defesa durante um jogo de handebol. 
Explica aos alunos quando as equipes são defencivas e ofencivas durante o jogo. Também explica aos alunos como deve 
ser o contra-ataque quando estão na posição defenciva do jogo. Nesta aula de hoje a Professora transmite altumas 
estratégias táticas do jogo de handebol. É característico da Professora manter um contato muito próximo e amigável com 
os alunos. Também é notório a recíprocidade do respeito dos alunos com a Professora, pois conseguem estabelecer um 
diálogo muito amigável. A Professora também consegue conversar com os alunos na linguagem deles. O que enriquece e 
valoriza a ação da Professora é o fato de serem alunos do 1º ano, faixa etária de 15 anos, que estudam a noite. De 
maneira, que a Professora consegue a participação da grande maioria dos alunos nas aulas de Educação Física no turno 
noturno. Sendo muito positivo e credível o papel desta Professora junto com seus alunos. Neste momento alguns alunos 
que aguardam sua vez de entrar no jogo, estão jogando num espaço na lateral da quadra treinando alguns fundametos do 
handebol segundo as orientações da Professora. É rotina da Professora estar sempre presente na quadra em todos os 
episódios do jogo. Também fornece constantemente feedbacks de instrução, supervisão, correção e principalmente de 
motivação aos alunos parabenizando pelas suas jogadas e ações no jogo. A Professora mantém uma postura firme, 
mesmo sendo muito amigável com os alunos durante todos os momentos da aula e fora do contexto de aula também. A 
Professora demonstra muito entusiasmo pela matéria, pelo que faz na escola, seja, pelos projetos que desenvolve com os 
alunos. Isto é notório. A Professora mantém a sua estrutura de aula em relação a aula anteriormente observada. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora estou me lembrando que esqueci de perguntar a Professor na entrevista pré-aula como costuma avaliar os alunos. 
Lembrei-me agora! De modo, que irei me aproximar da Professora para perguntá-la como costuma realizar a avaliação 
dos alunos numa aula com a estrutura do jogo propriamente dito. Vou tentar me aproximar, mas neste momento a 
Professora esta orientando os alunos quanto as situações de ataque e contra-ataque no jogo. Também tem outra turma de 
alunos a jogar o handebol na lateral da quadra, pois são no total 32 alunos, assim a Professora tem que realizar diversas 
equipes e orientá-los quanto as regras, fundamentos e táticas do handebol para o campeonato que irá ocorrer entre as 
turmas. Este campeonato é um projeto que a Professora realiza sempre que finaliza um conteúdo referente a uma 
esporte. 
Minha intervenção: No caso desta aula Professora como você costuma avaliar os alunos? 
Professora: Esta é a primeira vez que estão memorizando a posição em jogo. É a primeira aula referente ao 
posicionamento em jogo, então ainda eles estão um pouco perdido durante o jogo. “- Olha lá! O Fulano esta do lado de cá. 
Olha a posição! Olha a posição!” Parou, parou, parou. Você não esta bem posicionado. Então desce Fulano. Então você 
pode jogar somente daqui para cá.” 
Minha intervenção: Mas como você avalia? 
Professora: Eles estão com uma prática muito embolada para começarem a formar algum tipo de estratégia. Eles ainda 
estão com aquela idéia de correr. “- É isso ai, muito bem, muito bem mesmo.” Eles estão com aquele estimulo de correr 
muito, sair da posição, de querer fazer gol, todos querem fazer gol e acabam embolando nas jogadas, não voltam para 
fazer o bloqueio na defesa. 
Minha intervenção: Quais são os critérios para avaliá-los? 
Professora: Se eles estão jogando ou não embolados. 
Minha intervenção: Assim você os corrige. 
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Professora: Se não estão jogando individualmente. “- Esta jogando individualmente. Onde esta o seu time?”  
Eu me aproximei da Professora para conhecer seus processos de pensamento referente a avaliação dos alunos na aula, 
sendo assim, explicitou que foca sua avaliação no comportamento dos alunos no decorrer da aula, seus procedimentos 
referente a participação e interesse em tentar realizar corretamente os fundamentos e cumprir com as regras do jogo. Mas 
no geral a aula apresenta a mesma estrutura da aula anterior, ou seja, a Professora vai a sala de aula buscar os alunos, 
realiza a chamada ainda dentro da sala, passar as informações ou recados necessários, explicita aos alunos os objetivos, 
o que pretendia com a aula de hoje e em seguida vem para quadra onde realiza o jogo propriamente dito. Mantendo-se na 
lateral da quadra durante o jogo e realizando suas orientações e explicações referente ao conteúdo da aula, no caso o 
handebol. É característico da Professora interagir diretamente com os alunos como se fosse um deles, apresentando 
rotinas de controle e gestão dos alunos mais de natureza afetiva. A Professora não demonstra muita preocupação com o 
tempo de aula, mas controla o tempo de cada jogo para alternar as equipes que ficaram de fora aguardando sua vez. No 
geral a turma é muito participativa na aula da Professora. Estas são algumas rotinas de controle e gestão da aula que a 
Professora apresenta nesta 1ª aula. 

4º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei comportamentos ou atitudes da 
Professora que demonstrasse esta característica, porém é notório que exite um respeito mútuo entre Professora e alunos. 
O alunos demonstram gostar muito da Professora, pois comunicam numa linguagem de igual para igual, participam e 
respeitam suas orientações, demonstram preocupação em realizar a aula e as orientações da Professora. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, presenciei momento que uma aluna 
disse estar com vergonha por achar que não conseguiria realizar a aula, assim a Professora conversou com a aluna, 
motivando ela participar da aula. Disse a Professora: “- Pelo menos tente.” 
Proporciona feedback ao alunos: A todos instante a Professora mantém-se na lateral da quadra realizando feedbacks, 
seja, de orientação das regras, fundamentos e táticas do handebol, supervisiona e corrige os alunos constantemente. 
Além de motivá-los e cobrar uma participação interativa dos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Quando a sua forma de 
tratar os alunos é característica da Professora uma postura firm e justa sempre, chamando a atenção dos alunos que não 
estão concentrados ou cometem algum comportamento inadequado na aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, pois esta são as rotinas marcantes desta Professor, ou seja, 
apresenta muitas estratégias de relacionamento com os alunos para conseguir que participem e sintam gosto pelas suas 
aulas. Sendo amiga dos alunos e tratando eles de igual para igual. A Professora consegue falar a língua destes jovens 
alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, a Professora 
demonstra conhecer as características dos diversas turmas que trabalha, mesmo não diversificando sua metodologia de 
aula, ou seja, possui uma estrutura de aula muito segura, literalmente rotineira. 
Tem sentido de humor: Sim, pois até o momento a Professora não adotou nenhuma postura hostil com os alunos, também 
não houve necessidade. A Professora esta sempre sorrindo e brincando com os alunos, mesmo não perdendo o foco nas 
suas orientações durante a atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, quando ocorre algum episódio que seja razão de divergência entre as equipes a 
Professor ouve os alunos, escuta suas opiniões antes de tomar uma decisão, isto quando não consegue acompanhar o 
episódio por alguma distração. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: No que diz respeito aos materiais a Professora esta 
sempre com o saco de bolas de handebol nas costas. Já quanto ao tempo, temos que levar em consideração que gerir 30 
alunos não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se trabalha com adolescentes no turno da noite e que muita das vezes 
não interessam em realizar a aula, principalmente as meninas. Assim, a Professora no início da aula organiza as equipes, 
divide o tempo de aula e organiza tipo um torneio durante a aula. De modo, que todos alunos possam ter a oportunidade 
de participar da aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: A Professora realiza as instruções bem claras, pois é característico explicar as 
instruções gerais da aula ainda dentro da sala de aula, quando chega na quadra após dividir as equipes novamente 
explica as intruções e durante todo o jogo. Quando necessário a Professora paraliza o jogo, explica e exemplifica como 
realizar aquele fundamento, ou a regras e até situações de defesa e ataque. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: São mais estratégias verbais para orientação e 
motivação dos alunos durante o jogo. Porque a aula é o jogo de handebol propriamente dito. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: A todos instante a Professora 
realiza feedbacks de motivação na lateral da quadra. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei momentos que a Professora tivesse a necessidade de 
realizar improvisações na aula, também estamos trabalhando com adolescentes onde as regras e conteúdo da aula 
devem ser bem explicados. Ainda devemos considerar que são alunos do turno noturno. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, a Professora demonstra gostar do que faz, pois tem um planejamento, além de 
organizar campeonatos entre turmas e na própria turma para estimular a participar dos alunos na aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, mas a aula em si não tem muitas transições, 
pois é o jogo propriamente dito. Apenas quando troca as equipes que estão jogando pelas que estão de fora aguardando a 
vez. 
A Professora esta cumprindo o que disse na entrevista prévia e o que foi explicitado aos alunos na sala de aula. Cosegue 
curprir os objetivos propostos para esta aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Nesta turma até o momento não ocorreram nenhum episódio de contigência. Pelo 
contrário, os alunos são muito participativos e respeitadores com a Professora. Às vezes os alunos combram da 
Professora para prestar atenção nos seus gestões e atuações no jogo para serem corrigidos por ela. Cobra a presença da 
Professora na lateral da quadra pretando seus feedbacks de supervisão e correção. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum aluno problemático, assim fica difícil conhecer a 
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prestação da Professora diante episódio desta natureza. 
Trata os alunos com justiça: Sim, com justiça e respeito, sendo esta uma das suas estratégias de controle para ter os 
alunos ao seu lado, assim conseguir o interesse e participação deles na aula. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: No caso desta aula foram os próprios alunos que propíciaram 
este ambiente, por serem uma turma muito animada e interessada em aprender e fazer a aula. São motivados a fazer a 
aula, talvés esta a razão da Professora ter optado por realizar a entrevista pré-aula nesta turma. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é apenas a bola que a Professora disponibiliza para aula ou para 
aqueles que ficam treinando aguardando sua vez de jogar. Entretanto, ela esta sempre com o saco de bolas nas costas. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Não pelo espaço ou pela atividade em si, mais pelo interesse e característica 
dos alunos da turma em serem interessados na aula de Educaçaõ Física. Porque o espaço é um quadra que fica na frente 
da escola, não é muito adequada, mas possibilita realizar todos os esportes com excessão do basquete, pois não existe a 
tabela. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: É 
característico da professora estar sempre prestando feedbacks aos alunos, seja, verbal ou visual. Quando necessário 
paraliza o jogo e exemplifica as dúvidas dos alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: O respeito é uma característica na relação da Professora 
com estes alunos, pois a Professora interage com os alunos falando sua linguagem, mas em momento algum presenciei 
aluno sendo desrespeitoso com ela, reconhecem seu papel como professora. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: A Professora é interativa, suas instruções são claras e objetivas. 
Realizando no início da aula ainda dentro da sala de aula, instruções mais gerais da atividade planejada para aula e 
durante todo o jogo mantém-se prestando feedbacks aos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, a Professora esta constantemente combrando dos meninos 
para não lançar ou arremessar a bola com muita força para as meninas, tomar cuidado nas trombadas ou empurrões nos 
colegas. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora neste momento a Professora esta realizando as orientações finais da aula. Em síntese os alunos realizaram o jogo 
do handebol, onde foi ensinado posicionamento em quadra, como desloca na quadra em situações de ataque, defesa e 
contra-ataque. No final da aula a Professora presta os feebbacks individuas para os alunos, como cada um procedeu 
durante o jogo e faz sugestões para eles estarem mais atentos durante o campeonato que será realizado na escola entre 
as turmas. Explicando aos alunos qual foi a finalidade do jogo na aula hoje e do campeonato que estarão participando no 
final do bimestre. É uma rotina da Professora finalizar a aula desta maneira. Temos que salientar que a Professora esta 
gerindo uma turma com 32 alunos. Neste momento a Professora esta pretando feedbacks para 15 alunos, ou seja, 
aqueles que estavam jogando. E ao mesmo tempo estão 17 alunos em quadra realizando o jogo. Eu posso dizer que a 
Professora demonstra uma capacidade de gestão diferenciada, pois são no total 5 equipes de handebol. Neste momento a 
Professor interrompe as prestações de feedbacks finais aos meninos e dirige-se para a lateral da quadra para finalizar o 
jogo das meninas. São rotinas da Professora estar sempre motivando, explicando e orientando os alunos durante toda 
atividade. Esta é a metodologia de aula desenvolvida pela Professora. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Encontramos algumas rotinas nesta primeira aula observada da Professora que é manter-se na lateral da quadra 
prestando feedbacks e quando necessário paralisa o jogo para explicar e exemplificar as situações de erro. Sendo um 
procedimento rotineiro da Professora nos momentos de correção do alunos proceder da seguinte maneira, paralisa o jogo, 
explica, exemplifica, executa e procegue o jogo. Neste momento a Professora encerra a aula, pois o sinal do recreio irá 
soar, assim pede os alunos para entregar a bola e irem para o banheiro lavar as mãos e se recompor da aula. 
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Anexo 12.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 12.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 11 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Esta turma é um pouco menos motivada quando comparada com o 1º Ano (1). Geralmente são meninos que 
trabalham. Então, eles têm um pouco mais de dificuldade, seja para correr ou para fazer a atividade. Estes tenho que 
incentivá-los um pouco mais que o 1º Ano (1). Então minha preocupação é mante-lós motivados para fazer a aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Deles pegarem gosto pelo handebol e de entenderem que todos os jogos têm estratégias. E que as características 
deles como pessoas, ou seja, se forem tímidos ou se gostam mais ou menos de correr isto pode ser empregado no jogo. 
Eles não têm que mudar isto não, pois tem que empregar isto dentro do jogo. Ter esta visão de jogo. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é durante a aula. Eu sempre paro e faço um feedback com eles do que esta acontecendo na aula, ou seja, 
do porque o jogo não esta dando certo. A avaliação é mesmo bimestral. É uma auto-avaliação dentro das oportunidades 
que foram dadas dentro do planejamento que fizemos. Porque eu faço o fechamento do planejamento depois dos alunos 
concordarem de fazer o projeto. Ai eles aceitando o projeto o que acontece, eles vão se auto-avaliar, ou seja, dentro das 
oportunidades que foram dadas dentro da aula qual a nota deles. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Eles são mais velhos, porém, não tão mais velhos que o 1º ano (3). Mas têm desmotivação, pois têm um pouco 
dificuldade de aprendizagem. Então, eles são um pouco mais desmotivados. Têm dois alunos que são carentes de 
conversar. Têm dois que falam muito. Falam muito o tempo todo. Não param de falar mesmo. Eles nem pensam para 
falar. Então assim, muitas vezes da um cansaço maior. Dois alunos que falam o tempo todo. Eles reclamam o tempo todo. 
Eles pedem o tempo todo.  Tem que o tempo todo estar dando atenção. Muitas vezes estamos falando e eles estão 
falando juntos e a informação não chega aos outros alunos. Tem dificuldade de escutar. Esta é a característica!  
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: É o material que foi adquirido com o dinheiro dos meninos. Esse é o material que esta sendo usado. Este material não 
pode nem ficar na escola. Já que foi adquirido com o dinheiro dos meninos tenho que levar e trazer todos dos dias. Tem 
que estar sempre em minhas mãos. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Poderão no caso deles estiverem muito desmotivados. A aula pede uma dinâmica maior, porque é jogo. Jogo! Não têm 
como eles ficarem parados. Se eu estiver pedindo mais deles, cobrando deles para correrem e se eles não estiverem no 
clima. Se eles estiverem muito desmotivados. Muito desmotivados! Eu posso estar agredindo eles em vez de motiva-lós. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vai ser a técnica de defesa e o ataque do handebol. Porque esta marcado dentro da programação fazermos quatro 
campeonatos. E daqui duas semanas teremos o campeonato de handebol. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Participação! 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu sempre coloco que o projeto foi feito por eles e não vai sair do papel se eles não executarem. Mas eu tenho outra 
opção de aula, pois se eles não quiserem participar nós vamos para sala de aula e fazemos aula teórica. 
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Anexo 12.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 11 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Professora manteve sua rotina de buscar os alunos na sala de aula e realizar a chamada, também passou as 
orientações referente seus objetivos e finalidades da aula, em seguida ir para a quadra. Como a Professora mesmo 
explicitou na entrevista prévia, nesta turma existe alunos que falam muito, estão a todo tempo intervir nas orientações, 
sendo assim confirma suas preocupações e aspectos críticos para esta aula. Ainda dentro da sala, a postura da 
Professora foi manter-se em silêncio esperando que os alunos fizessem silêncio e percebecem que ela gostaria de realizar 
a chamada. Após a chamada realizou as considerações e orientações da aula referente ao campeonato de handebol que 
ocorrerá daqui a uma semana, dizendo que iria necessitar do xerox de seus repectivos documentos de identidade. Então 
pede os alunos para descerem para quadra. No geral é uma turma de alunos falantes e muito interativos entre eles.  

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora esta pedindo aos alunos e principalmente as meninas para tirar todo e qualquer tipo de objetos cortante do 
corpo, tipo aneis, cordão, pulseiras, brincos, relógios e outros, para evitar qualquer tipo de assidente, demonstrando assim 
estar preocupada com a segurança dos alunos. Orientou os alunos quando ao posicionamento dentro da quadra, mas 
percebo que este alunos já possuem certo conhecimento do handebol, pois imediatamente já se posicionaram e sabem 
qual é sua função no jogo. Foram formada duas equipes, uma de meninos e outra de meninas, acredito que deva-se ao 
número de alunos da turma. Também acredito que a Professora manterá sua rotina de prestar feedbacks durante o jogo 
ao alunos, seja de supervisão, correção ou motivação. Geralmente estes feedbacks são individualizados ao alunos quando 
cometem erros ou alguma falta, pois a Professora conhece os alunos pelos seus respectivos nomes. Tentarei ser mais 
específico nas prestações de feedbacks da Professora para com os alunos. Neste momento a Professora esta 
direcionando aos alunos quem são os alas, os pontas e os pivôs dentro da quadra. Também, ao mesmo tempo, organizou 
os meninos na quadra e agora esta posicionando as meninas.  

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A Professora mantém suas rotinas, seja, na estrutura da aula, na organização da aula, na formação das equipes e na 
forma de pretar feedbacks aos alunos. Também temos que levar em consideração que são alunos do Ensino Médio e do 
turno noturno, onde a Professora demonstra muita capacidade de relacionamento, pois conseguir que alunos entre 15 até 
20 anos, porque existe alunos mais velhos nestas turma, realizem a aula de Educação Física neste horário é realmente 
uma façanha. De maneira, que é rotina da Professora prestar feedbacks constantemente aos alunos na lateral da quadra 
duranto o jogo, seja individual ou coletiva, referente ao posicionamento, regras, táticas de ataque, defesa e contra-ataque 
no jogo do handebol. A Professora também realiza correções referente a movimentação dentro da quadra, lembra aos 
alunos sempre das suas posições na quadra, ou seja, quando jogam em situação de defesa ou ataque. Nas situações de 
contra-ataque estimula os alunos prestando feedbacks de orientação de como passar a bola entre elas e diz o momento 
para tentar arremessar a bola ao gol. Correção dos fundamento básicos do handebol como o passe e arremesso. A 
Professora demonstra preocupação e cobra a concentração dos alunos durante o jogo. Acredito que deve-se ao fato 
destes alunos irem jogar handebol entre o campeonato que existe entre as ecolas das cidades vizinhas aqui de Ouro 
Preto. No geral é uma turma muito dispersa. É notório como a Professora não esta tão entusiasmada com esta turma, não 
que fique a desejar nas suas prestações de feedbacks ou com seu compromisso como docente. Mas esta turma não tão 
interativa como a anterior, algumas alunas ficam sentadas na lateral da quadra distante da aula apenas observando, 
outros alunos ficam sentados nas mesas de ping-pong, mas como disse é uma turma muito heterogênea com alunos mais 
velhos. Neste momento a Professora pede para que todos alunos aproximem-se dela, aqueles que estão mais distantes e 
não querem participar da aula. Todos alunos assim fizeram. Os alunos que estão participando da aula permaneceram na 
quadra jogando. A maioria das alunas não gostam de fazer a aula de Educação Física. Então vou me aproximar da 
Professora para saber o que esta sendo dito para estas alunas. A Professora esta dizendo da importância delas 
participarem da aula, mas de forma amigável, motivadora, na linguagem das alunas. Pelo que percebo são alunas que não 
gostam de suar, vêem todas bem produzidas para aula, então evitam realizar as aulas de Educação Física para não 
ficaram suadas. Mas a Professora esta pedindo para elas não ficarem longe da quadra, manterem-se mais próxima da 
área onde é desenvolvida a aula. Também pediu que elas participassem pelo menos 5 ou 10 minutos da aula, jogassem 
pelo menos um jogo na aula. Ainda continua negociar a participação com as 4 alunas, nisto o jogo transcorre 
normalmente. No geral a aula perdeu um pouco o ritmo apartir do momento que a Professora saiu da lateral da quadra. As 
alunas disseram a Professora que não gostam de jogar handebol porque não sabem jogar, também não querem jogar, 
mas a Professora insiste explicar as regras básicas do handebol as alunas, na tentativa de motivá-las a participar da aula, 
mostrando como é o posicionamento em quadra, como é o deslocamento da defesa e no ataque. Em fim, a Professora 
consegue que pelo menos uma das 4 alunas participem da aula, neste momento esta realizando uma alteração, pede para 
que uma aluna saia para que a outra possa entrar. E pede aos alunos que colaborem com a colega, orientando-a quanto o 
posicionamento na quadra e interagindo com ela durante o jogo. É estratégia da Professora estimular a interação entre os 
alunos, a participação deles e colaboração entre seus colegas. Ou seja, motiva os próprios alunos a ensinar seus colegas 
menos habilidosos. “- Fulano sua colega não sabe jogar, por favor, mostre para ela sua posição e função em quadra e 
com que ela joga. Esta foi uma estratégia da Professora para conseguir que a aluna que não queria jogar se sentisse mais 
avontade com os colegas e mostrar para as demais que ainda não demonstram interesse em participar da aula. A 
Professora apresenta um perfil muito diplomático, gosto de ver sua capacidade de negociação com os alunos. O segundo 
dia de observação é mais produtivo porque consegui quebrar um pouco o gelo ou resitência que normalmente existe nos 
primeiro passos para coleta de dados. Sendo assim, hoje já estive na sala de aula com a Professora, já merendei na 
cantina com a Professora, alguns aspectos importantes da rotina da Professora que consigo participar depois que 
estabelecemos um laço mais de amizade. Esta á sua estratégia com os alunos, então esta será minha estratégia com a 
Professora. Neste momento a Professora faz nova substituição, porém na outra equipe, onde outra aluna que não queria 
participar da aula pediu para fazer a aula. A Professora consegui conquistar 2 alunas, isso é muito positivo, sinal que seus 
argumentos e estratégias de motivação são eficaz, além dela conhecer o perfil dos alunos com quem trabalha. A 
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Professora mantém-se na lateral da quadra realizando os feedbacks e realizando as alterações dos alunos entre as 
equipes. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Quando as alunas optaram por entrar no jogo, a Professora demonstrou estar preocupada com a segurança da aluna, pois 
pede para que todas tirem os objetos cortantes. Porque estas alunas que não queriam fazer aula são do tipo que vêem 
para escola bem produzidas com assessórios, sandália ou sapato, ou seja, todas bem vestidas. Mas como no handebol o 
contato é muito a Professora pede para as alunas tirarem seus assessórios. Demonstra preocupação com a segurança 
dos alunos. Agora a Professora esta reorganizando as equipes para manter mais equilibrado o jogo. Agora focarei minhas 
observações com base no roteiro de observação de aula. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: A Professora demonstra ser sensível às necessidade 
e sentimentos dos alunos. Nesta turma tem um aluno que trabalha numa pedreira e que machucou as mãos, então a 
Professora disse ao aluno que poderia ficar observando a aula e não era necessário a sua participação, porém o aluno 
quiz participar da aula, a Professora pergunta se ele teria condições, pois tem receio que possa agravar o ferimento caso 
receba uma bola muito forte ou esbarre em algum colega. Também ocorreram outros episódios que demonstra-se esta 
característica da Professora. Teve na aula anterior uma aluna sentiu tonteira, segundo a Professora isso ocorre com certa 
incidência, sendo assim, foi até a secretária solicitar a direção que realiza-se uma notificação aos pais da aluna, 
demonstrando assim preocupação com o bem estar dos alunos. Porque segundo a Professora é uma aluna que trabalha 
durante o dia numa pedreira, então às vezes pode ser excesso de atividade física. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, ocorreram episódios em aula que me 
permitem corroborar esta característica da Professora, também esta relacionada as suas prestações de feedbacks. Por 
exemplo, quando alunos mais tímidos, retraído ou menos habilidosos realizam uma jogada ação muito construtiva, positiva 
ou uma jogada enusitada na aula, imediatamente parabeniza o aluno. É perceptivo que o aluno fica motivado e satisfeito 
com esta prestação positiva da Professora, também deve-se ao fato de gostarem dela. Porque percebo que a opinião da 
Professora é muito importante para estes alunos, mas também no contexto institucional que trabalha. 
Proporciona feedback ao alunos: A prestação de feedbacks são as rotinas marcantes no perfil da Professora. Porque 
mantém-se durante toda aula na lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos. 
A Professora demonstra gostar e ter conhecimento do conteúdo, no caso as regras, fundamentos e sistemas tático do 
handebol. São orientações referente aos fundamentos básicos do handebol como passe, dribel, arremesso a gol e 
posicionamento na quadra. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: O relacionamento da 
Professora é muito positivo, não apenas com os alunos desta turma, mas com todas as turmas que até o momento 
observei. Como leciona no turno da noite é característico das turmas haver alunos com idade discrepântes da faixa etária 
ideal para as séries que a Professora leciona, entretanto consegue manter um ótimo relacionamento com este alunos 
também. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Manter um relacionamento amigável é a estratégia da Professora 
para conseguir a participação dos alunos nas suas aulas e nos projetos que desenvolve na escola. É notório este 
relacionamento entre Professora e alunos, pois mantém contatos físicos, brinca com os alunos, recebe cartinhas de 
carinho das alunas. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio que 
permitisse caracterizar tal atitude no perfil da Professora. No geral é uma ótima escola, os alunos são educados e 
respeitadores. Então não consigo perceber a necessidade da Professora buscar trabalhar este aspecto da relação entre os 
alunos ou com a mesma. A escola apresenta um ambiente agradável e conservador. Também não presenciei nenhum 
aluno com comportamento hóstil ou agressivo, mas muito pelo contrário, é uma escola alegre, agradável de estar e 
propícia para uma boa aprendizagem, mesmo suas dependências sendo antigas. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Demonstra 
significativamente esta rotina, mesmo sendo rotineira sua estrutura de aula, mas seus feedbacks são individualizados as 
dificuldades dos alunos e ao mesmo tempo são feedbacks coletivos para turma. Demonstrando uma capacidade de 
controle e organização da educação dos grupos, pois conhece as características de cada turma. Seja atravez de 
estratégias educativas intrução, organização, controle e gestão dos alunos da turma. 
Tem sentido de humor: Hoje presenciei o sentido de humor da Professora, mas demonstra humor quando tem empatia 
com os alunos da turma. Por exemplo, nesta turma a Professora mantém suas rotinas de organização, gestão e postura 
com os alunos. Porém o número de meninas que não querem fazer aula é maior do que nas outras turma, por mais que a 
Professora estimule, motive a participação delas ainda não é suficiente, assim esta atitude das alunas desmotiva um 
pouco a Professora. Porque de certa forma o Professora acaba perdendo o foco da aprendizagem, prestar feedbacks 
positivos para manter a interação dos alunos durante o jogo, para estar negociando a participação destas alunas. E 
quando descidem entrar no jogo também não demonstram tanto interesse, motivação ou espectativa. Entretanto, a 
nobreza da Professora é conseguir que estas alunas participem da atividade proposta. Agora quando trabalhou com os 
alunos da turma anterior, porém não é uma aula referente a entrevista pré-aula, a aula correu muito bem. Era uma turma 
que possui o dobro de alunos desta, quando os alunos não estavam em quadra jogavam na lateral da quadra. A aula foi 
produtiva, tivemos times de fora, os alunos demonstravam interesse. Eu acredito que ela optou por realizarmos a 
entrevista pré-aula com esta turma devido aos alunos que demonstram interesses, pois estes já estão num nível de jogo 
melhor do que os alunos da turma anterior. Mas repito, aqueles alunos e alunas que demonstram interesse em jogar 
handebol. De forma, que o sentido de humor e empatia da Professora é influenciada pelas características dos alunos, ou 
seja, do perfil da turma. Agora, a Professora tem estratégia de punição e estimulação para participação dos alunos, por 
exemplo, aqueles alunos que não participam do jogo na aula ou não gostam de jogar, a Professora chama os alunos para 
conversar, explica que é importante a participação deles porque é conteúdo de aula como outra disciplina qualquer, mas 
se não fizerem ela puni o aluno com uma tarefa na sala de aula. Este fato presenciei nesta aula devido o perfil de alguns 
alunos da turma. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: A Professora esta sempre negociando e conversando com os alunos. Às vezes 
alguns alunos pedem para mudar de posição na quadra a Professora autoriza sua solicitação. 
Síntese: Referente a dimensão relacões humanas as rotinas da Professora são basicamente estratégias de 
relacionamento para conseguir a participação e o envolvimento dos alunos nos seus projetos na escola. A Professora 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
157 

também demonstrou ótimo relacionamento não apenas com os alunos, mas com todo contexto escolar. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Referente a este aspecto as rotinas da Professora 
procedem da seguinte forma, costuma terminar a aula uns 5 ou 10 minutos antes, pede aos alunos para beberem água e 
passar no banheiro para recompor da aula, conduz os alunos até a sala e fica a espera do sinal tocar finalizando seu 
horário de aula com aquela turma. Na sequência vai para sala da próxima turma, como é característico os alunos ficam na 
expectativa, realiza a chamada aos alunos, passa as intruções gerais e explica a finalidade da aula “- A aula hoje é 
treinamento para o campeonato. Então vamos treinar sistema ofencivo, defencivo e aprimorar nossa movimentação na 
quadra.” Quando a turma é muito grande a Professora organiza os jogos pelo gênero, primeiro começa com o times da 
meninas e depois o time dos meninos. Esta rotina de gestão é alternada pela Professora nas aulas, ou seja, se nesta a 
aula as meninas começaram primeiro na próxima será os meninos. Agora quando a turma não tem número suficiente de 
meninas para forma um time a Professora organiza times de meninos, meninas e mixtos. No decorrer da aula vai 
realizando alterações entre os times formados inicialmente, assim forma times mais homogêneos e os jogos vão ficando 
cada vez mais interativos e motivantes para os alunos. No transcorrer da aula a Professora realiza instruções claras que 
são individuais, ou seja, chama e corrige os alunos pelos seus nomes próprios e também instruções coletivas. Quando 
percebe que os alunos não estão compreendendo suas intruções é rotina da Professora paralisar o jogo, chamar os 
alunos para prestar os feedbacks necessários aos alunos. Também é rotina da Professora prestar feedbacks aos alunos 
no final da aula, principalmente aqueles alunos que irão participar de campeonatos escolares. Após as intruções finais 
pede aos alunos para irem beber água e passar no banheiro para recomporem para próxima aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Devido a aula ser o jogo propriamente dito e ser objetivo da Professora preparar os 
alunos para o campeonato interno da escola suas explicações e orientações são focadas fundamentos do handebol, nos 
sitemas táticos do jogo e nas regras. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: São estratégias mais verbais, ou seja, feedbacks 
positivos e motivadores que a Professora presta durante a a aula para todos os alunos, principalmente aos alunos menos 
habilidosos. Quando necessário a Professora exemplifica sua instruçãos, ou seja, paraliza o jogo para orientar e 
exemplicar as questões de dúvidas dos alunos ou seus erros. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Como já constamos na 1ª aula 
observada estas são as rotinas mais significativas da Professora, ou seja, sua prestação de feedbacks aos alunos. A todo 
instante a Professora mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks e motivando os alunos. Quando ausenta-se 
desta rotina é notório a queda no rendimento e atenção dos alunos na atividade desenvolvida, no caso o jogo 
propriamente dito. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não é uma rotina muito marcante nas aulas da Professora, pois a 
estrutura de aula é o jogo e os alunos como são mais velhos é necessário o diálogo para motivá-los e envolvé-los nas 
suas proposta de aula, mais do que específicamente uma aula atrativa. Esta é a estratégia base da Professora, ou seja, 
mater um relacionamento amigável. Então suas improvisões são mais para conseguir que participem das aulas. Porque é 
uma turma de 1º ano do Ensino Médio, onde tem alunos de 15 até 20 anos e outros mais velhos ainda. Mas a aula esta 
bem estrutura conforme a proposta da Professora que é o campeonato, então não presenciei muitas improvisações da 
Professora. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, porque a Professora demonstra um domínio pleno do conteúdo, seja, suas 
regras, fundamentos básicos como passe e arremessos até os mais complexos como arremesso ao gol, além dos sitemas 
táticos de jogo. Segundo o planejamento anual da Professor o primeiro contéudo é o handebol e no final quando concluí 
ela realiza um campeonato entre as turmas da escola. Sendo a finalidade do campeonato avaliar o que os alunos 
aprenderam durante as aulas, além de motivar os alunos a participarem das suas aula. Na sequência será o futebol, onde 
também será realizado outro campeonato. Assim mantém a motivação a participação dos alunos sempre nas suas aulas. 
A Professora gosta do que faz, tem entusiasmo pelas suas aulas, apresenta ótimo relacionamento no seu contexto de 
trabalho, pois esta sempre envolvidas na organização de atividades extra-classe, gincanas e eventos esportivos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Quando as turmas são grandes é rotina da 
Professora controlar o tempo de jogo dos times, mas organizando o tempo de atividade e uso da quadra por gênero, ou 
seja, na primeira metade da aula jogam as meninas na quadra e na outra metade os meninos, na próxima aula alterna a 
ordem. Mas como na lateral da quadra há espaço normalmente os alunos que estão aguardando sua vez de jogar na 
quadra fazem uso deste espaço. Até os próprios alunos estão rotinizados com esta estrutura de aula da Professora, pois 
muito das vezes eles controlam o tempo de jogos dos colegas. 
Síntese: Referente a dimensão ensino a Professora apresenta uma estrutura de aula rotineira. Desde buscar os alunos da 
sala de aula até conduzí-los novamente para sala. Também apresenta rotinas de controle relacionadas a sua forma de 
tratar os alunos, pois não ocorreu nenhuma episódio de contigência nas suas aulas, nenhum aluno demonstrou 
comportamento hóstil, agressivo, seja, com os colegas e principalmente com a Professora. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Mesmos não tendo ocorrido episódios que exigissem da Professora uma postura 
enérgica e firme, pois os alunos são disciplinados e respeitadores, ficou notória que a Professora transmiti uma imagem 
de respeito para os alunos, mas este respeito é adquirido pela sua maneira de relacionar com os alunos. A Professora 
transmite uma postura segura nas suas palavras e percebo que os alunos gosta desta maneira de estar dela. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Mesmo não tendo alunos com um perfil muito outlier, é notório que sua 
postura impõe este respeito àqueles alunos mais atirados. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é característico da Professora ouvir e aceitar a opinião dos alunos, negocia a 
participação ou troca de alguns alunos nas equipes que ela organizou, às vezes quando esquece ou erra uma regra aceita 
ser corrigida pelos alunos mais envolvidos com a modalidades esportiva, no caso o handebol. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, pois antes de todas as aulas a Professora pede aos alunos 
para tirar objetos cortantes do corpo. Além de estar sempre prestando feedbacks positivos, acredito que o fato da 
Professora realizar um campeonato no final de todo conteúdo esportivo ensinado é um fator de motivação para 
aprendizagem dos alunos. Porque a estrutura da aula da Professora limita-se ao jogo propriamente dito. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas como é característico da Professora, continua a carregar o saco 
de bolas nas costas. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Esta questão depende muito do perfil dos alunos da turma. A Professora 
impulsiona os alunos a participação dos alunos na aula. É uma bem estruturada, mas depende do interesse dos alunos. 
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Esta turma no caso algumas alunas demonstraram não gostar muito das aulas de Educação Física, mas mesmo assim a 
Professora conseguiu que duas participassem da aula e realizassem pelo menos um jogo. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: É 
característico da Professora manter este contato visual e também corporal, pois realiza e exemplifica quando necessário 
suas instruções aos alunos. Quando necessário conduz o aluno até o local de posicionamento dentro da quadra. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: É característico da Professora estabelecer relações 
amigáveis com os alunos. Sendo notório o respeito e carinho que alunos demonstram pela Professora. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: As primeiras instruções da Professora ocorrem ainda dentro da sala de 
aula com um cariz coletivo. Durante a aula são instruções individuais e coletivas também. Nas orientações individuais a 
Professora chama os alunos pelos nomes próprios. E no final da aula realiza instruções individuais e coletivas também 
referente as dificuldade e erros dos alunos e das equipes. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, pois solicita aos alunos que retirem os objetos cortantes como 
anéis, pulseiras, brincos e outros. E que os meninos tenham cuidados nas suas jogadas em relação as meninas. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Sendo assim, as rotinas consideradas na 2ª aula observada vão de encontro as rotinas da 1ª aula. Principalmente as que 
estão relacionadas a postura e maneira da Professora prestar os feedbacks aos alunos e estrutura da sua aula. Neste 
exato momento a Professora concluí suas instruções finas aos alunos, recolhe o material, pede para os alunos irem beber 
água e passsar no banheiro em seguida sala de aula. 
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Anexo 12.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 12.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Com relação a esta turma a minha maior preocupação é motivá-los para fazer ou frear a motivação deles. Ou esta 
numa questão ou em outra! Quanto tem poucos alunos devido ocorrer algum problema no transporte, diminui a quantidade 
de aluno. Quando tem poucos alunos eu tenho que estar motivando devido a questão de idade e o fato da maioria ser 
sedentário. Então uma aula é muito tempo. Mas quando têm muitos alunos eles disputam muito entre eles e acabam 
fazendo mais a aula. Eles são muito fortes, assim tenho que estar diminuindo a intensidade da jogada, das trombadas e 
do contato físico. É uma turma que requer muito minha atenção e da minha intervenção. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Proporcionar o gostinho pela prática do handebol nos alunos. Eles não têm muito contato com o handebol. Eles têm 
contato com o futebol e futsal. Porque o handebol sempre foi negligenciado para eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Constantemente avalio nas aulas a forma como eles estão jogando. A forma de estarem jogando com as outras 
pessoas que querem participar com eles do campeonato. No caso, eles são meus alunos desde o ano passado, já teve 
problemas da escola não querer fazer o campeonato e dos outros alunos não quererem fazer o campeonato com eles 
participando e querendo fazer uma lei de forma que eles não participassem. Porque são maiores e da força que eles 
utilizavam durante o jogo. Então os outros alunos tinham medo. Eu tive que fazer um trabalho e continuo realizando este 
trabalho com eles para ter mais respeito com o próximo. E na intensidade da jogada não precisa utilizar tanta força, mas 
utilizar mais técnica do que força. Usar tática de jogo em vez de força. Porque se não eles não teriam rivais. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos que pararam de estudar a muito tempo e que estão retornando a escola devido à dificuldade de encontrar 
emprego na área profissional. São meninos de outro processo de educação com outra visão de Educação Física. Então, 
estou passando para eles uma visão nova da Educação Física voltada ao lazer, preocupação com a saúde e prática 
esportiva. Esta é a característica maior desta turma. Tem. Tem um aluno desta sala que é fisicamente mais forte. Ele tem 
características de liderança. Muitas vezes ele encaminha muito bem a liderança dele e outras vezes ele vai pela força. 
Esta atitude intimida os alunos. Se ele separa e convida alguém para fazer parte do time os outros até aceitam, porém tem 
medo de falhar e ele vir e cobrar deles. Então está é a característica. Tenho colocado responsabilidade em cima dele. 
Tenho trabalhado com ele. Ele está olhando meu time de futsal dos jogos escolares. Justamente para desenvolver este 
lado dele que esta em dificuldade. Mas ele tem uma liderança legal. Se soubermos conduzir e estiver do lado dele, ele 
desenvolve bem. Do problema que ele teve, acabou sendo a solução para meus jogos escolares. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Foi o material adquirido com a doação dos meninos. Compramos uma bola que não é oficial, mas uma pré-desportiva. 
Mas dentro dos materiais que temos aqui... Não temos! Foi à opção e temos nós saído bem. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Às vezes o incentivo que dou para eles mesmo na aula. Como já tive problemas! Assim, eu gosto de ver os meninos 
praticarem. E às vezes eles chegam e falam: “- A professora eu vou dar uma paradinha, porque sou hipertenso”. Então, 
esqueço que eles são mais velhos e que eu deveria ter uma preocupação maior. Às vezes sou muito motivada com a 
participação deles. Estarem participando! E não ter tido esta preocupação de fazer este trabalho antes. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O handebol. A prática do handebol eles não tinham feito. Então, vai ser a 2ª efetiva mesmo de prática do handebol. 
Porque eles estavam fazendo apenas pré-desportivo. Para aprenderem um pouquinho das regras, um pouquinho da tática 
e da técnica. Por causa do projeto que fizemos de estar fazendo campeonatos ao longo do ano. E na sexta-feira é o 
campeonato desta modalidade. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Agressividade. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Diálogar. Negociar. Porque eles mesmos falaram que por causa da turma se sentiam discriminados porque não tinham 
está pratica esportiva. Eles queriam muito que tivesse o campeonato. Então, negociei com eles que teria o campeonato 
desde que não dessem nenhum problema de disciplina. Então, pela vontade deles de ter o campeonato, pois gostaram de 
ter feio no ano passado. Então fica mais fácil de negociar. 
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Anexo 12.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A entrevista prévia foi referente a turma de 1º ano, que é um PAV (Projeto Acelera para Vencer), porém após a entrevista 
prévia realizada no horário do intervalo dos alunos, outra professora colega da Professora que colabora com nosso estudo, 
pediu para estar ficando com a turma dela, pois ela precisava sair mais cedo da escola. Sendo assim, a Professora irá 
reunir uma turma de 1º ano do PAV e a turma do 2º ano. Provavelmente esta aula manterá a estrutura base de aula da 
Professora como venho constatando nas outras aulas que observei até o momento. Basicamente o objetivo das aulas da 
Professora é orientar e corrigir os alunos quanto ao posicionamento em quadra durante o jogo de handebol para o 
campeonato que ocorrerá na escola na próxima semana. Além dos fundamentos, deslocamento e sistemas táticos de 
jogo. 

2º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Agora estou acompanhando a Professora até a sala para buscarmos os alunos. Primeiro a Professora foi buscar o 2º ano, 
que é a turma da professora que teve que se ausentar da escola. Porém, esta turma já tinha feito aula de Educação Física 
anteriormente, então alguns alunos não ficaram muito contentes porque pensaram que iriam embora mais cedo. Agora 
vou com a Professora no 1º Ano do PAV. Entretanto, nesta aula a Professora quebrou a sua rotina de realizar a chamada, 
mas passou as primeiras instruções dentro da sala de aula. Acredito que este comportamento deve-se ao fator supresa da 
nova turma que terá quer gerir na sua aula. Além do fato desta turma já ter feito aula hoje anteriormente. 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Mesmo sendo duas turmas diferentes numa mesma aula a Professora mantém sua estrutura rotineira de aula na quadra. 
A aula esta transcorrendo tranquilamente na rotina da Professora e claro dos alunos também. Esta turma do PAV é 
constituída por alunos mais velhos  já adultos e que interromperam seus estudos muito cedo e agora buscam dar 
continuidade. É um projeto do estado para motivar estes alunos a concluirem o 2º Grau. Mas também se encontra nesta 
turma do PAV alunos na faixa etária com 15 a 16 anos. O interessante será observar como a Professora irá interagir 
tamanha diferença de idade entre estes alunos, pois a turma do 2º ano já são alunos na faixa etária dos 16 para os 17 
anos. Mas pelo que já observei nas aulas da Professora, acredito que irá manter sua estrutura base de aula. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Esta é literalmente uma aula atípica da Professora, apresenta sua estrutura rotineira de aula, ou seja, o jogo do handebol, 
com ela na lateral da quadra prestando o feedbacks necessários. Porém, neste momento alguns alunos fazem a aula e 
outros ficam andando pelo pátio da escola. Neste momento a Professora cumpre sua rotina de organizar os times para 
jogar o handebol. A maioria dos alunos que fazem a aula são aqueles que irão participar do campeonato da escola. Os 
demais alunos que não demonstram interesse ficam a conversar e aguardando o início do jogo. Também temos que 
considerar que é a última aula, uma aula com aproximadadmente 60 alunos, além de ser no turno noturno. De modo geral, 
mesmo estando trabalhando com 2 turmas a Professora mantém suas rotinas como já constatamos nas duas aulas 
observadas anteriormente. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, como já vimos nas aulas anteriores e nesta 
aula também a Professora demonstra ser mais sensível aos alunos menos habilidosos ou com limitações. Até mesmo 
aqueles por não terem condições de comprar um tênis para poderem participar da aula e ficam um pouco constragido de 
estar de chinelos, mas a Professor o envolve, motiva e o aluno acaba participando da aula. A Professora organizou com 
outros colegas do aluno para comprar um tênis para o aluno, pois ele gostaria muito de estar participando do campeonato, 
mas suas condições financeiras não possibilitava. É característico da Professora apresentar estas iniciativas de 
cooperativismo entre os alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: É rotina da Professora motivar os alunos mais 
habilidosos ensinar os alunos menos habilidosos durante a atividade, seja, na realização do arremesso ao gol ou 
posicionarem em quadra. Pede a estes alunos mais habilidosos para terem mais paciência com seus colegas. 
Proporciona feedback ao alunos: Como já verificamos é rotina da Professora manter-se na lateral da quadra prestando 
feedbacks de orientação, supervisão, correção e motivação dos alunos. Este comportamento é habitual da Professora, 
além de ser base para manter sua estrutura de aula que é os alunos estarem motivados a jogar. Sendo o conteúdo 
handebol a Professora foca seus feedbacks de orientação nos fundamentos como passe, drible, arremesso e 
posicionamento em quadra. Os times que estão jogando neste momento são as equipes que irão representar cada turma 
no campeonato da escola.  
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Como já reportamos nas 
obeservações anteriores vindo esta apenas corroborar nossos opontamentos é rotina de estratégia da Professora menter 
um relacionamento amigável com todos os alunos. Sendo esta sua principal estratégia. No caso desta turma do 1º ano 
PAV, conseguir que alunos com estas características, ou seja, alunos mais velhos com idade entre 25 a 40 anos façam 
aula de Educação Física e participem de um campeonato é mesmo porque gostam e respeitam a Professora. Alguns 
alunos destes são pais de alunos que frequentam a escola. Entretanto, em momento algum perde sua postura como 
Professora, seja, colocando regras e condições nas suas aulas. Onde também percebemos que os alunos são 
participativos e interagem a todo instante com a Professora na aula, seja, negociando as regras, apontando falhas ou 
erros dos colegas durante as jogadas.  
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: De modo, que a Professora mantém este relacionamento amigável 
para conquistar a confiança e respeito dos alunos, atraí-los para aula, tratando eles de igual para igual e conseguindo 
cumprir com seus objetivos na aula. E como vimos os alunos ajudam a Professora no cumprimento dos objetivos, seja, 
nas aulas e nos seus projetos para os alunos. 
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Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio que me 
possibilitasse afirmar esta característica da Professora. Porque no geral são bons alunos com os quais a Professora 
trabalha, são amigos entre si, brincam uns com os outros, mas se respeitam entre si, respeitam suas diferenças e 
demonstram grande respeito também pela Professora. Não presenciei nas aulas da Professora alunos que sejam 
agressivos ou hóstis. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois neste momento a 
Professora esta lecionando aula para aproximadamente 60 alunos, onde organizou 4 times de handebol para estar 
jogando agora na aula, 2 times de meninos e 2 de meninas, para conseguir esta organizar esta estrutura de aula é 
necessário conhecer e ter a colaboração dos alunos. Porque os próprios alunos se organizam e demonstram estar 
motivados com o campeonato. 
Tem sentido de humor: O sentido de humor é característico da Professora para conseguir gerir sua aula, além de ser uma 
estratégia particular de controle da turma. Sendo assim, durante todas as aulas que observei a Professora demonstrou 
sempre estar bem humorada e disposta, trabalha sorrindo e brincando com os alunos. Mas quando necessário a 
Professora adota sua postura firme e segura para manter o controle. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Esta sempre a negociar com os alunos a participação deles na aula, pois como já 
descrevi é uma turma onde encontram-se alunos mais velhos, aquelas alunas que vêm para escola muito bem vestidas, 
porque a escola é praticamente o “point” desta cidade nas noites de semana. Assim, a Professora esta a todo tempo 
negociando com estas alunas a participação delas na aula. Sempre a utilizar esta estratégia de persuasão. Porque no 
geral os alunos envolvem-se nas atividades desenvolvidas pela Professora na escola, ajudam ela a desenvolver a aula e 
seus projetos. Por exemplo, os alunos que não vão jogar terão tarefas a cumprir no campeonato, tipo o grupo responsável 
pela música do campeonato, o grupo responsável pelos materiais, aqueles que serão responsáveis pela arbitragem do 
campeonato, aqueles que são responsáveis pelas torcidas organizadas de cada turma. De certo modo, a Professora em 
conjunto com a outra Professora do turno da tarde que também é colaboradora no estudo, envolvem toda comunidade 
escolar na realização destes projetos. Sendo assim, é característico da Professora aceitar e utilizar as idéias dos alunos. 
Síntese: Referente a relações humanas a Professora apresenta rotinas muitos seguras e apoiadas numa estratégias de 
relacionamento amigável com todos agentes da escola, seja, alunos, colegas professores, funcionários e direção. Pelo 
que pude constatar a Professora mudou a rotina da escola, criando dinâmicas entre alunos, professores e demais agentes 
com seus projetos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Hoje não presenciei uma Professora muito gestora 
do tempo, porém foi um dia de surpresas na sua rotina na escola. Hoje a Professora chegou atrasada devido o transporte 
que a traz, esta uma noite fria, muito vento e com ameaça de chuva. Hoje também específicamente não presenciei a 
Professora preocupada com os materiais, pois ela esta sempre com o saco de bola nas costas, então acho que ela deve 
ter esquecido ou deixado na secretária. O foco das aulas de hoje foi o campeonato na próxima semana. Os alunos quando 
chegaram na quadra já estavam com os times organizados, porque praticamente quem fez aula foram os times feminino e 
masculino de cada turma que disputarão o campeonato. Estas informações referentes aos times que iriam começar 
jogando na aula foi a pedido da Professora ainda em sala de aula, em seguida vieram para quadra. Na quadra a 
Professora mantém sua rotina de realizar feedbacks na lateral da quadra para aqueles alunos que irão jogar, além de 
conversar com os outros alunos que estarão responsáveis pela logística do campeonato. A Professora também 
preocupou-se com as regras do campeonato, como será a ordem dos jogos, em dividir as funções aos alunos que naõ irão 
participar jogando, quais serão as responsábilidades e funções de cada grupo que estará responsável pela gestão e 
operacionalização do campeonato. De modo, que entre os intervalos das aulas, quando busca uma turma para aula a 
Professora passa nas salas e transmite as informações gerais do campeonato que ocorre na próxima semana. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Referente as suas instruções a Professora desde o primeiro dia de observação até hoje 
manteve seguramente suas rotinas. Realizando a chamada na sala de aula, com excessão desta aula como já descrevi 
acima a razão, realiza as instruções gerais na sala de aula que hoje foram referente ao campeonato que irá ocorrer na 
próxima semana, durante sua intereção na quadra a Professora mantém-se a todo instante prestando feedbacks de 
instrução, seja, individual ou coletivo. Quando necessário a Professora paralisa a aula vai até o aluno ou alunos para 
explicar e exemplificar como realiza, seja, o fundamento ou situações de erros ocorrida. Estando sempre presente nos 
episódios da aula e aos alunos. Também tem a rotina de no fim da aula realizar feedbacks as equipes sobre suas 
pretações no jogo e aos alunos referente suas ações no jogo. Sendo sua rotina mais marcante. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Estratégias de motivação dos alunos são muitas. 
Porque a faixa etária, o perfil de alguns alunos e das turmas, além das aulas ocorrerem no turno da noite exigem da 
Professora diplomacia para conseguir a participação e envolvimento dos alunos nas aulas e projetos desenvolvidos na 
escola por ela. Geralmente são rotinas estratégicas da Professora dialogar e negociar com os alunos as razões deles não 
quererem fazer aula. Às vezes punir com uma tarefa na sala de aula aqueles que não querem fazer aula. Mas no geral são 
ótimos alunos e repeitadores, esta aula e as demais que observei trancorreram muito bem, pois as aulas de Educação 
Física é momento de descontração, conversar entre si e para aqueles que estão motivados a jogar o campeonato. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Constantemente a Professora 
mantém interação com todos alunos, mas não apenas durante as aula, pois os alunos são seus parceiros e maiores 
colaboradores nos projetos que desenvolve na escola como, por exemplo, os campeonatos, gincanas e outros. Também 
pude observar que a Professora esta constantemente conversando com os alunos fora do contexto da aula, seja, no 
recreio, nos corredores ou sala dos Professores. Também observei manifestações de carinho e respeito dos alunos, sejam 
meninos e meninas, com a Professora fora do contexto de aula. Sendo recíproco a atitude da Professora com eles. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar:     
Demonstra entusiasmo pela matéria: O entusiasmo da Professora pela matéria percebo pela maneira como organiza o 
planejamento das suas aulas em projetos, onde no fim de todo contéudo ensinado, seja o handebol, futebol ou outra 
modalidade esportiva, a Professora desenvolve um campeonato interno com os alunos. É desta maneira, que a Professora 
organiza seu planejamento anual, semestral e bimestral, ou seja, determinando as datas dos eventos esportivos para cada 
conteúdo lecionado. O campeonato que ocorre após cada conteúdo ensinado é uma forma de avaliação, interação e união 
de toda a escola. No dia do campeonato participam todos os agentes da escola, alunos, professores de todos os turnos, 
funcionários e direção da escola. E como constatei este projeto já esta sendo desenvolvido pela Professora desde o ano 
letivo anterior. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, mas hoje principalmente quando assumiu a 
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turma da outra Professora e deparar-se com mais 30 alunos, tendo que reestruturar e adequar sua aula para duas turmas. 
Demonstrando iniciativa de responsabilidade e situações de mudança. Pois planejou aula para 30 alunos e derrepente são 
60 na aula. Entretanto, como os alunos já estão habituados a rotina de aula da Professora, a aula transcorre 
tranquilamente sem nenhum tipo de episódio contingente. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Ficou muito nítido o respeito que existe entre Professora e alunos, pois todos 
respeitam suas decisões e orientações, bem como é característico da Professora conversar e ouvir os aluno também. 
Durante todos os dias que estive na escola não presenciei nenhum episódio hóstil ou agressivo por parte de alunos. Os 
alunos no geral são disciplinados e respeitadores. Quando ocorre algum episódio no jogo tipo empurrões mais bruscos a 
Professora imediatamente adverte os alunos evolvidos, afim de evitar uma divergência ou discussão. Normalmente é 
hábito da Professora assobiar alto e chamar os alunos pelos seus respectivos nomes. A Professora não usa apito, pois 
tem um assobio forte, então este é seu apito. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sabe conduzir muito bem estas situações, porém não são problemas 
relacionados a disciplina ou ações do gênero, mas situações relacionada a participação de alguns alunos tipos meninas 
que não gostam de fazer aula porque vão sujar ou aqueles casos dos alunos se sentirem incapaz de realizar a aula. No 
geral algumas meninas participam, ou seja, fazendo a aula ou na sala a tarefa escrita. Então a Professora demonstra sua 
diplomacia e sua capacidade persuasão através do diálogo e muito feedback de motivação. 
Trata os alunos com justiça: Sim, percebo esta atitude na Professora pela sua postura em respeitar a diferença de alunos, 
seja, pela idades, origens e limitações. Sendo em com estes alunos mais atenciosa e ponderada nas suas atitudes 
durante seus feedbacks. Mas nesta aula de hoje específicamente não ocorreu nenhum episódio que caracteriza-se esta 
postura da Professora, porém no decorrer das aulas observadas a Professora demonstra ações de justiça com os alunos 
por respeitar o cotidiano familiar e profissional da maioria dos alunos que são de origens muito humildes. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: É característico da Professora criar as condições favoráveis para 
que ocorra uma aula muito prazerosa para os alunos. Porque se levarmos o contexto da escola, o perfil da maioria das 
turmas e características dos alunos, posso afirmar que as aulas da Professora são muito criativas. Neste momento tenho 
praticamente 60 alunos na quadra e na área lateral da quadra onde ocorre a aula, onde destes foram formadas 4 equipes 
que estão jogando handebol, outros alunos jogam na área ao lado. A escola é o “point” de troca de experiências, diversão 
e aprendizagem para estes alunos do turno noturno nesta cidade. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, em todas as aulas a professora apenas utilizou a bola de handebol. 
Apenas hoje não ficou com o saco de bolas nas costas durante a aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a Professora preocupa-se constantemente com a segurança dos alunos 
durante a aula evitando que ocorra qualquer episódio divergente e que coloque em risco os alunos. Principalmente as 
meninas. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, esta 
é uma rotina da Professora, pois esta constantemente na lateral da quadra a prestar feedbacks e quando necessário 
exemplifica para os alunos as questões duvidosas. Demonstrando como realiza os gestos técnicos e movimentos 
referentes ao conteúdo da aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, pois é rotina estratégica da Professora manter um 
relacionamento amigável para ter o controle dos alunos e principalmente conseguir a participação e envolvê-los nos seus 
projetos na escola. Também é notório que os alunos respeito as decisões da Professora que esta sempre a negociar com 
os alunos e principalmente as meninas a participação nas suas aulas. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Suas instruções são sempre clara e bem explicitas. Como constatamos 
a Professora tem a rotina de realizar as primeiras instruções de aspecto mais gerais na sala. Na quadra a Professora 
mantém-se durante todo a atividade, no caso o jogo, na lateral da quadra realizando feedbacks de instrução, supervisão, 
correção e motivação dos alunos. Quando necessário paralisa o jogo para prestar feedbacks mais individualizados e até 
exemplifica aos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, pois é rotina da Professora solicitar em todas as aulas que os 
alunos e principalmente as meninas retirem qualquer objeto cortante que possa causar algum tipo de assidente, seja, 
pulseira, cordão, brinco, relógios e outros. Quando os meninos jogam com as meninas ela pede aos meninos para ser 
cuidadoso nas suas jogadas com as meninas. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Algumas considerações sobre as rotinas da Professora, sendo a mais marcante manter-se na lateral da quadra prestando 
feedbacks, estas rotinas são influenciadas pelas características dos alunos da turma, o espaço físico e local onde costuma 
realizar as intruções. Sendo determinantes no seu planejamento a estrutura de aula, o conteúdo e normas da escola, 
como realizar a chamada da turmas todos os dias. Também questões de tempo, como distribuir o tempo dos jogos e 
participação das equipes. E todas as imprevisibilidades que surgem no cotidiano de aula da Professora. Estas foram 
algumas rotinas que caracterizam o perfil da Professora. Dentre estas as marcantes foram sua postura durante a aula na 
prestação de feedbacks, a estrutura rotineira de aula desde ir buscar os alunos na sala até o final da aula. Suas rotinas no 
contexto da instituição, ou seja, como se relaciona com alunos e colegas de profissão, rotinas que estão diretamente 
relacionadas com suas expectativas e objetivos profissionais e sua auto-imagem no grupo que esta inserida. Algumas 
rotinas de instrução da Professora estão diretamente relacionadas com sua maneira de relacionar-se com os alunos e ao 
postura de respeito que os alunos tem com ela. Pelo conteúdo e estilo de aula da Professora que são influenciados pelo 
série que leciona, no caso o Ensino Médio. Porque as rotinas de um professor do Ensino fundamental são direrenteS dos 
professores do Ensino Médio, seja, na organização, gestão e controle dos alunos. Nas rotinas de organização os materiais 
influenciam, por exemplo, o conteúdo handebol a Professora trabalha com apenas duas bolas, onde tem que guardar as 
melhores para jogar o campeonto. Também cosntatei que a maneira e momento de realizar suas instruções são 
influenciadas pelo perfil da turma. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
164 

Anexo 12.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 12.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

4º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Eu tenho sim um roteiro básico. Ele é modificado a cada ano. Sempre acrescentado. Mas tenho sim um roteiro básico. 
1.1.1) Poderia descrevê-lo? 
R: Eu trabalho sempre com projeto. A forma de trabalhar com projeto traz motivação com os alunos e minha. É uma forma 
de todos já estarem sabendo o que será o próximo conteúdo. A maior dificuldade que eu tive no início é o fato de todos os 
alunos ficarem perguntando: “- Vamos ter futsal hoje?” Porque aqui era só futsal que era passado para os alunos. Então 
quando se trabalha com projeto eles já estão de acordo com o que será dado na aula. As aulas já são mais tranquilas. 
Minha intervenção: E um roteiro específico de aula. Não um roteiro de planejamento geral. Um roteiro de aula. Eu costumo 
realizar a aula da seguinte maneira, seguindo estas etapas ou nesta respectiva ordem. Você tem este roteiro? 
Professor: Eu tenho, mas ele não é tão rígido. Geralmente eu passo para eles as possiveis dificuldades da aula. Aquilo 
que eu quero mais frizar naquela aula, ou seja, o objetivo daquela aula. Eu costumo fazer isto dentro de sala de aula para 
eles ficarem percebidos daquilo. Quando eu chamar a atenção: “- Você lembra o que estamos pedindo hoje?” O foco da 
aula eu falo dentro da sala de aula. Dentro de sala porque do lado de fora para poder chamar a atenção deles para alguma 
coisa é bem mais difícil. Eu tenho que impor mais a voz e ficar chamando para eles estarem juntos. Então eles já descem 
sabendo o objetivo central daquela aula. 
Minha intervenção: Você poderia descrever como transcorre a sua aula desde o memento que você entra na sala de aula 
até o momento que você finaliza a aula? 
Professor: Tenho hábitos quando vou para sala ficar parada na porta da sala enquanto eles não estiverem todos sentados 
para mim entrar. Fazer chamada em todas as aulas, se quando começar a fazer a chamada estiverem fazendo barulho 
paro de fazer a chamada até eles fazerem silêncio. E falar com eles os objetivos e depois descemos para a quadra. Já 
descemos para a quadra de forma que eles sabem se for dividir em grupos qual grupo será o primeiro a fazer a atividade. 
E os outros exijo que estejam por perto para ouvirem as orientações que estou passando para não precisar ficar repetindo 
e para eles estarem aprimorando assistindo a aula. 
1.2) Costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Costumo. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir a risca o seu planejamento? 
R: Eu não conseguia ter uma linha de planejamento. A diferença que me fez ter uma linha mais rígida de planejamento foi 
esta insegurança. Insegurança como profissional, pois não conseguia me ver como profissional. E a rotina do 
planejamento nós dá segurança pelo menos do conteúdo. 
1.2.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças? No início eu fazia assim no estágio e agora eu faço assim. 
R: Eu sentia que as aulas eram mais soltas. Assim, sem muito objetivo. E isto dificultava até mesmo eu motivá-los a fazer 
a aula. Motivar a fazer uma aula, acho que nem eu mesma acreditava muito no potencial dela. E para quê que era!? Então 
foi este caso. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? 
R: Eu estava mais preocupada com a prática dos meninos e pela prática conversava com eles. Tinha um momento de 
conversa. E como não tinha aquilo muito claro na minha mente, então fazia durante as aulas que achava que eu precisava 
de falar. 
1.2) No estágio você justificava esses objetivos da aula além de dizer o porquê deses objetivos aos alunos?  
R: Justificava. 
1.2.1) Comparando com hoje, consegue identificar as principais diferenças? Referente aos objetivos como você os 
comunicava? Como você justificava antes e como você faz isso hoje? 
R: No início a gente têm muita teoria e pouca prática. Pouquissima prática. Então eu tinha uma justificativa muito teorica. 
Fazia uma justificativa teorica muito boa, mas na hora de colocar na prática eu tinha muita dificuldade de colocar na 
prática. A diferença de agora é que a minha prática por se só já quase que fala. Então eu só pondero os pontos de maior 
importância e mais relevantes. 
1.2.2) Como você costuma realizar hoje estes procedimentos durante a aula? Durante a aula como você justifica e explica 
os objetivos? 
R: Como eu sempre já falo o objetivo geral de todo ano. Depois eu falo de cada aula e falo antes de cada aula, então fica 
fácil de parar as aulas. Então eu paro a aula naquele momento crítico quando estamso saindo daquilo que queremos 
trabalhar. 
1.3) Dentre as três turma que trabalhamos. Nós trabalhamos com o 1º ano, também trabalhamos outros 2º anos. Você 
lembra delas? Das três turmas qual você acredita que mais justifica os objetivos? Diferência os objetivos? 
R: Da primeira turma por causa da participação deles. Então eu acabo colocando assim, o máximo, eu do o máximo 
porque eles esgotam todos os meus recursos. Quase esgotam porque eles exigem. 
Minha intervenção: O 1º ano 1? 
Professor: O 1º ano 1 pela prática deles. Eles exigem muito mais que os outros. As outras turmas ficam na metade. Nem 
1/3 da exigência do 1º ano 1. Eles fazem tudo com muita intensidade. Eles desejam aprimorar. Eles exigem muito o 
conhecimento de regras e de técnicas. Eles põe em prática na aula. Então flui mais e desenvolve mais a aula. 
1.3.1) Quando começou a diferenciar os objetivos das aulas? Quando você percebeu que era importante diferenciar os 
objetivos por alunos, por grupos ou por turma? 
R: Eu nem sei se tenho conciência disso. Foi uma exigência que acaba a gente tendo nas aulas de passar um pouquinho 
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daquela aula. Até para motivá-los. Fazer um vínculo entre o que você quer passar com o aluno. Para trazer ele para 
prática daquele esporte. A prática daquela aula. A importância daquela aula. 
Minha intervenção: No início você tinha esta preocupação? 
Professor: Não. Eu comecei cedo porque percebe que eles eram desmotivados. E escuta uma frase que: “- Educação 
Física é igual a todos os anos e não tem diferenciação.  Então comecei a me preocupar, pois se eu estou estudando é 
para fazer uma diferença. Eu não posso agir como os outros professores. Então comecei a olhar isto como um diferencial. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Costumo negociar com eles e falar que a aula tem a sua importância. Se ela não está tendo a sua importância lá fora. 
Talvez a solução é voltarmos para dentro de sala de aula e ter uma explicação teorica. 
Minha intervenção: E quando você percebe que eles estão desenvolvendo a aula, mas porém no decorrer da aula os 
objetivos que você planejou não alcançou. Quais estratégias que você utiliza para que eles caminhem em direção aos 
seus objetivos. 
Professor: Eu para com eles e converso. No caso o objetivo é o campeonato. No caso temos esta preocupação agora. No 
caso específico do campeonato eu falo a respeito do desenvolvimento das outras turmas e o aproveitamento deles nas 
aulas. E que eles iriam com uma defasagem para o campeonato. Sendo que todos estão tendo a mesma oportunidade e 
quantidade de aula. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Muito. 
1.4.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças? Como você fazia estas atitudes no período de estágio? 
R: Tinha mais um apelo emocional da minha parte. Porque eu não tinha muita segurança, então era mais um apelo 
emocional do que um apelo mesmo com base de conhecimentos. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Das três aulas observadas, praticamente desenvolvemos a mesma atividade segundo o seu 
planejamento.  
1.1) Qual das atividades ou conteúdo você que você possuir mais rotinas para gestão da turma? 
Minha intervenção: Qual atividade ou conteúdo você tem mais afinidade de trabalhar com os alunos? Tem uma maior 
criatividade? Diversificação de aprendizagem? 
R: Talvez seja as modalidades esportivas handebol e vôlei por eles não terem vivência. Então eu posso jogar muito pré-
desportivo e brincadeiras que permitem treinar um pouco das habilidades a serem desenvolvidas. Uma vez que o futsal 
eles já entendem que dominam. Pouco me escultam no ensino médio. 
Minha intervenção: Dentro destas modalidades qual que você possui mais tarefas? Seja diversificação de rotinas para 
desenvolver a aula? 
Professor: Seria o handebol e o vôlei. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nestas atividades? No handebol e no vôlei como você escolhia as 
atividades para estes conteúdos? 
Professor: Para o handebol e vôlei? 
Minha intervenção: São as atividades que você disse ter mais afinidade. 
Professor: É no estágio eu não peguei estas modalidades não. Que eu me lembre não, pois eram mais brincadeiras. E 
como não era um planejamento meu, pois já era um planejamento feito da escola, então era seguir o que a escola estava 
pretendendo. 
1.3) Existe diferenças em relação ao estágio e hoje referente a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? 
Por exemplo, uma atividade que você mais trabalhou no estágio, tipo o futsal você trabalhou no estágio? 
Minha intervenção: Como você organizava as tarefas referente ao futsal no período de estágio? A continuídade? A 
sequência do conteúdo das atividades e das tarefas se diferenciam da maneira como você faz hoje? 
R: Desde o primeiro dia que tive contato com o futsal no estágio quando tive esta modalidade foi com o ensino médio. Nas 
outras era mais brincadeiras e jogos. Eu comecei já a diferenciar naquele momento, porque era um estágio a noite e com 
meninos já mais velhos. E eles já achavam que sabiam. Então eu comecei há considerar as características pessoais para 
planejar a aula. A relação entre as características pessoais e a posição de cada um deles na quadra. O que exige esta 
posição das suas características pessoais. Fiz o desenho na quadra e comecei a olhar o espaço geográfico que precisaria 
de estar sendo trabalhado. A responsabilidade de cada um dentro daquele espaço. 
Minha intervenção: Assim você fazia no estágio a seleção das tarefas? 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: E como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nesta atividade no estágio. A sequência é 
hoje vou passar isso, amanhã passo isto com isso. 
Professor: Era mais pela motivação daquilo que eles me exigiam na aula. Isso me ajudava a planejar a próxima. Assim 
sabia o que eu poderia ponderar. 
Minha intervenção: E hoje? 
Professor: Agora eu já sei mais ou menos a rotina dos meninos o que eles me exigiriam. A dificuldade de estar na mesma 
escola a dois anos e meio. Então fica mais fácil de prever assim uma rotina. 
1.4) Você costuma estabelecer relações entre as aula anteriores e as aulas futuras? 
R: Sim. 
1.4.1) Fazia assim no estágio? 
R: Fazia! Porque a minha experiência estava ali naquelas aula. Às vezes imaginava em passar vários conteúdos, então 
fazia o planejamento e quando eu conhecia a turma e percebia a motivação deles. Eu olhava aquelas brincadeiras que 
iriam ser consideradas infantis mesmo estando dentro da faixa etária, se motivariam ou se não motivariam. Meu 
termômetro era mais a aula anterior. 
1.5) Como distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos no estágio? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Como você organizava as tarefas? 
Professor: As aulas? 
Minha intervenção: As aulas! A organização das suas aulas. Como você introduzia os conteúdos nas aulas. A gestão dos 
momentos das aulas. Como você fazia isto no estágio? 
Professor: Eu tentava fazer da forma que foi ensinada o planejamento. De ter o início com a preparação que é fazer 
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algumas brincadeiras preparando para aquela aula. Depois a aula propriamente dita e depois a conversa ou uma atividade 
para relaxamento. 
1.5.1) E hoje? 
R: Já pula esta etapa. Já vou direto para aula. A parte que faria a brincadeira inicial eu tenho a conversa dentro de sala. A 
parte propriamente dita já vou para ela. E o final do relaxamento seria as ponderações daquela aula, referente o que 
poderia ser melhor, relógiar a atuação se eles superaram aquilo que imaginei para aula. 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos? A comunicação que eu digo refere-se em 
supervisionar, acompanhar e corrigir. Como você fazia isto no início? 
R: Às vezes assim, no pé de orelha do menino, quando percebia que ele tinha algum problema de timidez eu dava um 
toquizinho. Quando ele fazia a atividade e passava perto de mim eu dava um toquizinho nele. Quando eu vejo que é um 
problema da turma eu falava sem parar a aula. Quando era um problema mais gritante eu parava a aula. 
1.6.1) E hoje? 
R: Agora por eu conhecer os alunos e os alunos me conhecerem não tenho mais esta chamada ao pé do ouvido não. Eu 
falo é geral. Geralmente eu falo geral. Para o aluno e crescimento de todos. 
1.6.2) Quando na aula costuma fazer estas intervenções? 
R: O tempo todo. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Seria no caso igual esta turma dos alunos que são mais velhos. Eles tem outra postura diante da atividade. Diferência 
muito no número de alunos. Então eu tenho que buscar na hora aquela estratégia de mudar e de incentivar a turma. Você 
percebe que eles não estão dando conta mais de fazer a atividade por causa do esforço físico. Então eu para e dou um 
relaxamento, converso e dou uma brincadeira. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? Ou isto não 
ocorre? 
R: Da metodologia? 
Minha intervenção: Da sua maneira de diversificar a aula. Da sua forma de abordagem. Como convenser, negociar a 
participação dos alunos na aula, a realização das atividades para o alcance dos seus objetivos. 
Professor: Estou tendo dificuldades para responder isso. 
Minha intervenção: Como! É como você faz para aula acontecer. Vou repetir! Nas suas aulas como você costuma fazer a 
diversificação de metodologias e estratégias de ensino? A metodologia é a forma que você trabalha a aula. 
Professor: A metodologia seria assim, se eu quero desenvolver uma certa habilidade. Aquela habilidade tem várias formas 
de ser desenvolvida. Pode ser num jogo propriamente dito. Pode ser atravéz de uma brincadeira. A estratégia no caso 
seria saber quando usar as metodologias, se a de jogo propriamente dito ou se é de forma lúdica. De qual forma seria 
dado. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Eu sempre motivo os alunos. Aqueles que não gostam de estar participando no mínimo 5 minutos. E sempre falo com 
eles que por causa de 5 minutos ter uma diferença na nota deles de nota azul para nota vermelha. E que me sentiria 
envergonhado se um professor me proporcionasse um momento de lazer para mim e eu não me dar esta oportunidade, 
sendo que a exigência é tão mínima. Que é os 5 minutos. Eu costumo estar conversando com eles sobre isto. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras na classe para o controle da classe? 
R: Converso com eles no começo do ano. Falo o que pode e o que não pode e as penalidades possiveis. Costumo pegar 
bem pesado no caso até de advertência e suspenssão para que não ocorra nas outras aulas. Falando da importância da 
participação, porque não adianta fazer um planejamento que eles acham que é legal ou um projeto que eles acham que é 
legal se não tiver disciplina para trabalhar. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir os compotamentos desviantes 
na sala? 
R: Ameaça de suspender as aulas práticas que passariam a ser teorica. E em vez de campeonato seria provas. 
1.3.2) Na situação de comportamento desviantes dos alunos como você costuma proceder? 
R: Eu retiro ele da atividade. Se perceber que ele esta motivado e quer fazer aquela atividade eu vejo que aquilo para ele 
seria um castigo. Mas se não for isso e ele estiver atrapalhando a aula, se ele estiver por fora da aula e não estiver 
seguindo o contéudo da aula. Então eu levo para direção. 
1.3.3) Fazia assim no estágio? 
R: Não com muita segurança. Não sabia muito bem quando continuava com aquele aluno até perder a classe e quando 
precisava de levá-lo a direção. 
1.4) Como o espaço de aula influência na sua rotina de planejamento e de ensino? 
R: No caso agora este mês de chuva. Eu planejo a aula prática e preciso passar aquela prática para eles. Então eu faço 
em forma de desenho caso chover. A aula estava toda planejada para acontecer na quadra eu passo em forma de 
desenho no quadro e saio com eles para um salão que tem aqui na escola. Pedindo o máximo de silêncio por ser do lado 
das salas de aula. Assim, pelo menos podemos executar o movimento para ficar já memorizado. 
1.4.1) Você fazia assim no estágio? 
R: Não tinha segurança de sair com os alunos. Eu não sentia que tinha domínio da turma para fazer isso. 
1.5) E em relação a seleção ou organização dos materiais, como ela influencia nas suas rotinas? 
R: Eu não tenho materiais para serem trabalhados e que são dados pela escola. Muitas vezes eu tenho que pegar e 
adquirir. Então neste caso é o mínimo possível que tenho. Então não tenho esta diversificação não. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? 
R: O hábito de para na porta da sala. De realizar a chamda em silêncio. De pedir silêncio para falar os objetivos para 
descermos para quadra. A gente não desce de qualquer jeito. Eles não descem sem saber o que será na quadra. 
1.6.1) E você fazia assim no estágio? 
R: Não. Eu tentava explicar na quadra e isto dava-me uma canseira imensa. Até que eu junto. Até que eu explique porque 
eles estavam dispersos. Tinha muita canseira com isso. Por isso fiz esta opção de fazer a explicação dos objetivos dentro 
de sala de aula. 
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ANEXO 13 – Instrumentos referentes aos dados do 5º Professor 
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Anexo 13.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 

Profissional 
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Anexo 13.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 08 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professora de Educação Física? 
R: Quando ainda estava na escola. Na minha vida escolar. 
Minha intervenção: Você via o professor e gostava? 
Professora: Gostava das aulas de Ed. Física, então me despertou o interesse. Porque minhas professoras eram criativas 
tinham aulas dinâmicas. Principalmente por causa da dança. 
1.2) Quem a influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas a respeito de ser professor de Ed. 
Física? 
R: De continuar seguindo mesmo igual aos meus professores. Da mesma, forma que tinha as minhas aulas eu queria 
passar aquilo para meus alunos. Eu gostava de fazer as aulas. As expectativas que tinha... Igual a dança, para mim... Os 
professores davam muita aula de aeróbica, as aulas de Ed. Física eram assim. Então eu gostava muito, como gostava 
muito de dança aquilo me motivou. Motivou-me! Quando comecei a fazer o curso percebi que não era nada daquilo que 
imaginava ser. No início me frustrei um pouquinho, mas continuei dando sequência ao curso. Fui gostando!  

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: Teve o Prof. Denizar que me marcou muito. 
 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: A forma como ele da aula, sua dinâmica e pedagogia. A forma como ele da aula mesmo e cativa os alunos. Ele cativa a 
gente com seu carisma. Ele é muito carismático. 
2.2) Durante a licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas, cursos e oficinas? 
R: Como iniciei meu trabalho na escola de tempo integral. O Estado proporcionou para nós professores de Ed. Física um 
curso de capacitação na PUC Minas. Fiz este curso, pois tínhamos que fazer por ser uma capacitação. 
2.2.1) Em que áreas específicas estes cursos foram realizados? 
R: Eu fiz na área de treinamento na área da arbitragem fiscal em Conselheiro Lafaiete pelo Minas Olímpica. Fiz também, o 
curso de capacitação para professores de Ed. Física da Escola de Tempo Integral do Estado na PUC Minas. E logo de 
início do curso, quando estava iniciando o curso de Ed. Física realizei um curso de Step, curso de 40 horas de um fim de 
semana.  
Minha intervenção: São cursos, pois hoje você tem capacidade para dar curso de Step, se você precisar pode dar aulas de 
Step. 
Professora: Não sei! Não sei não! Eu fiz porque foi um professor que esteve na academia que frequentava e nós convidou 
para irmos assistir. Era uma área que tinha mais interesse de estar trabalhando, de aperfeiçoar mais e de realizar mais 
cursos. Seria nesta área! 
Minha intervenção: Na área do fitness, do exercício e saúde. 
Professora: Isto! 
2.3) Como cada área , cursos que você realizou contribuiu para sua formação? 
R: Essa capacitação dos professores de Ed. Física foi muito boa. Porque tivemos experiência com professores da área, 
outros professores de escolas diferentes e cidades diferentes. Porque abrangia todo estado de Minas. Então tinha 
professores de todos os recôncavos de Minas Gerais com realidades muito diferentes. E às vezes você vai com as sua 
bagagem achando que a realidade da sua escola está difícil e você depara com uma escola cuja realidade é muito pior 
que a sua. Uma escola mais do interior de Minas ainda, lá do sul de Minas que é muito diferente. 
Minha intervenção: Existem realidades muito discrepância no Brasil, mesmo dentro do mesmo estado, referente à 
estrutura ao contexto. 
Professora: Dentro do mesmo estado. Assim, como tem dentro do mesmo estado por ser escolas públicas com dificuldade 
de material e para organização. Tem escolas totalmente estruturadas, que assim, os colegas professores falando sobre a 
realidade da escola. Você acha que são escolas particulares, tem estrutura de escola particular. 
Minha intervenção: E estes cursos lhe deram outra visão da sua escola. Você conversar com estes professores lhe 
proporcionou uma maturidade diferente. 
Professora: Da minha realidade. E assim, me enriqueceu muito! 
2.4) Como o Estágio Supervisionado a influenciou? 
R: Olha Francis para ser sincera! O meu estágio foi feito comigo mesmo dando as aulas. Eu era a professora! Eu colocava 
as minhas aulas, pois não pegava aulas de outros professores. Não coincidiam aulas com outros professores. A única 
supervisão que tive era da pedagoga da escola que me supervisionava. 
2.4.1) Uma experiência deste percurso que lhe marcou hoje? Um episódio que marcou sua atuação, sua forma de ver a 
profissão e de comportar. 
R: Primeira vez que peguei aula, pois nunca tinha dado aulas. 
Minha intervenção: O estágio foi está oportunidade. Você tinha que realizar o estágio, tinha aulas disponíveis. Você tinha 
que realizar o estágio, tinha aulas e tinha que pagar. Então juntou o útil ao agradável. 
Professora: Eu peguei uma turma que estava na fase introdutória. Lembro que vim com eles para quadra e fiquei apenas 
com dois meninos segurando a minha mão e o restante todos correndo. Eu fiquei desesperada! Desesperada! Eu 
chamava e os alunos não vinham. Chamei a pedagoga. A pedagoga veio e colocou-os em roda. Dai a pouco, estavam 
todos dispersos novamente. Lembro que cheguei desesperada na faculdade atrás do Denisar, foi um episódio que marcou 
muito a minha vida profissional por causa disso. Eu me identifico muito com ele. 
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Minha intervenção: A disciplina do Professor era específica na área da Ed. Física Escolar. Ele era referência para todos 
que estavam iniciando sua vida na escola. 
Professora: Ele me deu dicas de aula para estar trabalhando com estes alunos. Então fui aplicando as dicas que ele me 
passava. Tentando, pois às vezes aplicava da maneira com ele me passou e não dava certo, ai imaginava outra e aplicava 
da minha forma. Quando chegava à faculdade relatava para ele a experiência que tive. Ele dizia que deu mais certo 
daquela forma do que a forma que ele tinha falado. 
Minha intervenção: Trocava muitas experiências com ele. 
Professora: Marcou-me muito. Depois disto para frente consegui. Hoje estes alunos estão no 4º Ano e tem uma disciplina 
assim fora do comum. 
Minha intervenção: Então você os acompanha já há dois anos. Há bastante tempo! Eles estão na 3ª série? 
Professora: Acompanho! Há bastante tempo. Não, eles estão no 5º Ano na 4ª série hoje. Eu tenho alunos que dei aulas na 
4ª série e que são alunos da Patrícia e já estão no 9º Ano. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos/dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Muitas e muitas dificuldades. 
Minha intervenção: Pode dar exemplos? 
Professora: Falta de materiais. Eu sei que professor de Ed. Física não pode falar assim. Porque falta de material é falta de 
motivação. Eu sei que o professor tem que criar E que o professor tem que buscar alternativas. Mas quando você não tem 
muito apoio fica mais complicado e muito difícil. Igual no caso, trabalhar com alunos do Tempo Integral que são os 
mesmos alunos meus do 1º ao 5º Ano e da mesma faixa etária. Eles pedem para trabalhar com oficinas e diversas formas 
diferentes com os alunos, porém não oferece suporte. 
Minha intervenção: Você teve outras dificuldades pessoais para realizar sua Licenciatura? 
Professora: Tive! Tive muitas outras dificuldades. Tinha que trabalhar nesta escola e em outra escola para pagar a 
faculdade e transporte. Uma vez que moro em Ouro Preto e estudava em Cons. Lafaiete. Tinha que pagar a VAN e pagar 
a faculdade. E além de ser professora e aluno, eu era mãe e esposa. Eu tinha que dividir meu tempo para ser tudo isto. 
Minha intervenção: Mas você deu conta. Deu conta! Fez tudo! Esta formada e está trabalhando. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Tenho! Trabalho na secretária de outra escola em Ouro Preto. E continuo sendo Mãe, não sou mais esposa, mas 
continuo sendo Mãe. 
Minha intervenção: Porque você tem que ocupar está outra função? 
Professora: Este cargo já tenho há 10 anos. Quando entrei para ser professora já tinha este cargo. Eu já havia feito 
concurso. 
Minha intervenção: Você já era concursada como secretária. 
Professora: Já era concursada como secretária da escola. 
Minha intervenção: Além deste cargo, você dava aulas, tinha outro emprego e fazia faculdade. Durante todo o percurso 
profissional. E hoje você matem dois cargos. O de professora de Ed. Física e como secretária em outra escola. 
Professora: Preciso para ajudar no orçamento. Porque eu separei e o pai do meu filho não me ajuda. Então, tenho o 
aluguel e um monte de coisas para pagar. E sou sozinha. Sou mãe e pai ao mesmo tempo. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? Um 
aspecto que influenciou você tocar em frente? 
R: Gostar do que faço. Amar, gostar de criança e do carinho delas. 
Professora: Seria isto? Poderia ser isto? 
Minha intervenção: É para você! Sem dúvida é um aspecto! Um aspecto e que podem ser outros que influenciaram você 
dar continuidade. Gostar de crianças, gostar de ser professora que já vem desde quando você formou. Mas do que 
suficiente. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para sua formação e seu 
crescimento profissional? Depois que você formou, realizou algum curso de formação continuada que achou válido? 
R: Não! Porque apesar de gostar de crianças e gostar de ser professora não é o que quero continuar. Tive oportunidade 
de estar fazendo uma Pós na área da Ed. Física Escolar, mas não quero continuar. Não quero continuar!  
Minha intervenção: Caminhar para outros lados? 
Professora: Outros cursos. 
Minha intervenção: Vontade de atualização você possui? 
Professora: Tenho! 
1.2) Que fatores você considera importantes para sua vontade de atualização continuada? 
R: Para ser sincera é o financeiro. 
Minha intervenção: Dinheiro! 
Professora: Até mesmo por causa da minha situação no momento. E conhecimento também! Porque conhecimento não 
ocupa espaço e está se realizando profissionalmente. Estar fazendo aquilo que propicie adquirir algo. 
1.3) Quais são seus projetos de formação para 2010 diante do que você me falou? Seus projetos que pretende fazer agora 
em 2010 nesta guinada nova que você pretende dar na sua vida? 
R: Olha estou numa fase que preciso me organizar. Então estou me organizando para metas do ano que vem. Não vou 
dizer que irei conseguir para este ano. Mas para o próximo ano irei fazer um curso técnico e sair desta área da Ed. Física. 
Minha intervenção: Então o seu processo de separação é recente? 
Professora: É! Vai fazer 2 anos. Só que até então! Eu morava em república e meu filho com meus pais. Eu tinha outra 
vida! E neste ano ele veio morar comigo. 
Minha intervenção: Você assumiu sua família. 
Professora: Agora tenho que assumir de verdade meu filho. Entendeu! Então agora estou me estruturando. Melhor me 
reestruturando! 
Minha intervenção: Então seus projetos para 2010 é reestruturar sua família, organizar sua vida financeira e tocar para 
frente. Esta correta! Sem sombra de dúvidas. 
Minha intervenção: Voltando ao assunto de formação continuada e atualização do curso que você quer realizar no 
momento. Existe o curso aqui na sua região? 
Professora: Há! 
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1.4) Você vê a necessidade de aumentar o número de ofertas de formação continuada na região? 
R: O mercado esta pedindo. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar ou curso que gostaria de fazer? 
R: A área que tem chamado muito a minha atenção é de Recursos Humanos. É a área de Recursos Humanos. 
Minha intervenção: Então está um pouco relacionado à Ed. Física. Vai contribuir sem dúvidas. Então, algum curso 
relacionado à RH. Então, seria a sua nova guinada, sua virada profissional. Mas no âmbito da Ed. Física você pode 
realizar este curso. Sendo professora de Ed. Física. Para e análise bem! Sua Graduação e Licenciatura lhe permitem esta 
possibilidade, até mesmo de fazer uma Pós. Melhor do que você voltar lá atrás e recomeçar novamente sua formação. 
Minha intervenção: Não sei professora! Você me desculpa! Não é o foco no momento! Estou concentrando na minha 
entrevista, mas acontece, pois estamos conversando. E descobrir o seu percurso profissional e seus anseios, isto é 
interessante para mim. Você disse que não quer ser mais professora de Ed. Física. O que justifica você não ter realizado 
uma Pós-graduação na área, não ter buscado se atualizar na área, ou seja, ter desiludido com a profissão. 
Professora: Desiludi! 
Minha intervenção: Você tem 3 anos e meio, quase 4 anos de formada. E 2 anos de separação, acredito que isto refletiu 
no seu processo, devido dinheiro! Estou falando algo que lhe incomode professora? É somente para situarmos seu 
percurso profissional. 
Professora: Não! Não! 
Minha intervenção: Você no momento agora quer outra área. Porque acredita que vai ganhar mais dinheiro e terá mais 
condições de estruturar e colocar seus projetos em prática. 
Professora: Até mesmo porque não tenho interesse de sair totalmente da Ed. Física. Porque o meu foco maior na Ed. 
Física não é escola. É a área de fitness, a área de academia. Está área me chama muito a atenção. Só que é uma área 
que tenho que me especializar nela. Porque não tenho experiência nesta área nem como aluna. Entendeu! É uma área 
que me chama muito atenção. Mas só de assistir e ver as aulas. Entendeu! E não de fazer! Eu tenho vontade de fazer 
estas aulas. Só que meu tempo não dá! Minha vida é muito corrida, eu saio de uma escola a tempo chegar à outra. Na 
hora que termino o meu serviço, pois saio da escola por volta das dez horas da noite já não tem mais academia. Saio de 
casa ás 5:20 da manhã e chego 10:00 horas da noite. Então meu tempo é todo cronometrado. 
Minha intervenção: Então no âmbito da Ed. Física se você resolver amanhã seguir ou dar continuidade na área você 
gostaria de freqüentar formações relacionadas ao fitness, step, ginástica aeróbica e etc... E na região tem estes cursos? 
Professora: Não! Não tem. 
1.4.1) Na sua opinião o que poderia se feito para ter estes curso aqui na região? Ouro Preto, Ouro Branco, Conselheiro 
Lafaiete e demais localidades. 
R: Não há! 
Minha intervenção: Mesmo tendo as faculdades aqui na região? 
Não sei agora com o curso de Ed. Física na UFOP que é um curso novo. Não sei se ela ira proporcionar isto para nós. 
Mas não tem somente em Belo Horizonte que é o mais próximo. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que você não fez? 
R: Gostaria. 
1.1.2) Por quê? E porque que não vez? 
R: Trabalhar assim... Da certo por causa do tempo, então tem que ter tempo. Porque de 1º ao 5º Ano você tem apenas 
uma aula por semana. Meu negócio é tempo. É o tempo. 
Minha intervenção: Tempo e dinheiro! 
Professora: Os dois. 
Minha intervenção: De todo nós. Seu, meu e todo mundo! 
Professora: Eu gostaria de estar desenvolvendo projetos. Tipo montando aulas de dança para estar oferecendo aos 
alunos. Estar fazendo apresentações na escola. Eu sinto falta disto. Porque a escola tinha muito disto e acabou. Acabou! 
Então por ter pouco tempo, deixo esta área a desejar. 
1.2) Em que momento de sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? E se tiver vários momentos você 
pode colocar. 
R: É a situação que havia citado anteriormente, referente à questão do Tempo Integral. Até mesmo porque são alunos que 
tem problemas de disciplina e problemas de aprendizagem. Até mesmo, porque eles juntam todos em uma única turma 
com são 50 alunos. E você tem que dominar a disciplina e aprendizagem dos alunos. 
Minha intervenção: Aquela primeira aula. Aquele primeiro contato como os alunos. 
Professora: São alunos que foram difíceis o ano inteiro. São alunos difíceis o ano inteiro. Eles tiram um pouquinho de cada 
sala e colocam no Tempo Integral para ficar na escola o tempo inteiro. São crianças que tem dificuldade de aprendizagem, 
dificuldade de disciplina e problemas familiares. E juntam todos numa única sala. 
Minha intervenção: Ai junta seus problemas também e mais seu pouco tempo. 
Professora: Chegou um momento no ano passado que falei assim; “- Não vou dar mais conta. Eu vou largar! Eu não quero 
mais!” Eu entrei em desespero, entrei em parafuso. E tinha cobrança da Secretária de Educação, da SRE. Somente 
cobrança! Você tem que trabalhar isto. Porque havia feito curso de capacitação e eles queriam que aplicasse aquilo que 
havia visto lá no curso. Só que a realidade nossa aqui não permite fazermos aquilo que eles querem. Questão de estrutura 
e material. Temos que dar aulas de ginástica e para isso precisa de material. O estado libera a verba, mas o material não 
chega às escolas. Você entende! Então assim, estava tendo cobrança demais em cima do professor. Eu falei assim: “- Eu 
não vou dar conta!” Entrei em parafuso mesmo e não tenho vergonha nenhuma de falar. Estava me sentindo uma péssima 
profissional. 
Minha intervenção: E como você deu a volta por cima? Ou se você não deu? 
Professora: Não! O ano passado não! E este ano cheguei e tive uma bomba em cima de mim. Falaram que a secretária 
iria fechar a turma de Tempo Integral por causa das aulas de Ed. Física que estavam dando muito problema. Estava 
dando muitos problemas comigo. Só que assim, estava entrando numa área da Ed. Física que até então ninguém havia 
entrado. 
Minha intervenção: Aqui na escola? 
Professora: Dentro da escola. Que era a área familiar. Eu entrei dentro da família e trabalhei conceitos dentro da família 
dentro da Ed. Física. E a pedagoga da Superintendência achava aquilo um absurdo, porque a Ed. Física não poderia 
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trabalhar esta questão. Formação Social! Como vou ensinar uma criança, que não tem nenhuma estrutura familiar em 
casa, onde o pai e a mãe não estão nem ai para o filho, a comer de garfo e faca. Porque isto também era a minha 
obrigação. Era a minha função no Tempo Integral. Formação Social! 
Minha intervenção: Porque são varias oficinas e aula de Ed. Física no Tempo Integral é aula também. E você os 
acompanha o tempo inteiro. 
Professora: O tempo inteiro. E uma vez por semana tinha que acompanhar eles durante o almoço. E ensinar a comer de 
garfo e faca. Como crianças que não tem um pingo de disciplina dentro da sala de aula de parar sentado e prestar atenção 
no que o professor está falando. E que agridem uns aos outros o tempo inteiro. Como vou ensinar uma criança desta? Só 
se colocar uma faca na mão dela. 
Minha intervenção: Mas no projeto tinha toda a estrutura para receber estes alunos? 
Professora: Não tinha! 
Minha intervenção: A cobrança vinha em cima da Ed. Física? 
Professora: Porque comecei a trabalhar está parte da família. Comecei trabalhando a escrita. E a pedagoga disse que Ed. 
Física não é isto. Na concepção dela! 
Minha intervenção: E você acredita que é? 
Professora: Com certeza! A gente pode estar contribuindo para isto sim. Entendeu! Porque posso estar trabalhando junto 
com o professor alfabetizador. No caso, são as professoras alfabetizadoras, passo à escrita e elas corrige os erros de 
português. No caso de uma oficina de brinquedos para fazer a construção de um aviãozinho, depois posso pedir para eles 
descreverem todo o processo daquele aviãozinho que construíram. Isso não me impede de trabalhar a escrita do aluno. 
Assim me veio à idéia de trabalhar a base. Onde é a base? É a família, então vou mexer na família. Foi onde comecei e 
elas não gostaram do meu trabalho por isso. Essa pedagoga em especial. Tiveram outras que vieram e gostaram. Eu 
expus os trabalhos dos meninos aqui nos murais da escola esta tudo registrado. Assim, uma coisa que pequei muito, ela 
até falou comigo. Foi o seguinte, de não registrar por escrito as coisas que realizei. Eu tenho idéias, mas tenho muitas 
dificuldades de colocar minhas idéias no papel. 
Minha intervenção: É um exercício isto. É um exercício. 
Professora: Tenho muitas dificuldades. Mas é muita mesmo! Tem hora que fico até com vergonha. Porque vejo a Patrícia 
entregando os projetos dela tudo no papelzinho. E eu não consigo passar para o papel. Se você falar comigo assim: “-Eu 
quero que você trabalhe isso e isso para mim...” Eu trabalho! Eu tenho as idéias, vou lançando as idéias e vou 
trabalhando. E as minhas idéias dão certo. Mas daí colocá-las no papel. Eu tenho muita dificuldade! 
Minha intervenção: Organizá-las e sistematizá-las em texto e palavras é um exercício professora. É um exercício! 
Professora: Tenho muita dificuldade, muita dificuldade eu tenho. Então assim, veio outra profissional da Superintendência 
e viu meu trabalho exposto, me chamou e perguntou como estava trabalhando. Eu falei! Ela disse que queria meu 
trabalho. Eu quero seu projeto para ser apresentado em um congresso em Belo Horizonte. E agora! Ela me perguntou se 
tinha tudo anotado e por escrito. Eu não tinha! Como as minhas aulas não estavam sendo bem vistas pela outra pedagoga 
já não tive mais interesse estar divulgando o trabalho. Então, deixei para lá! 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Este caso que te falei é um caso isolado. Os outros professores param para observar a minha aula e ás vezes fica até 
com vontade de fazer. Eles até falam que tem vontade de fazer a minha aula. Eles falam assim: “- Paula dá vontade de 
fazer essa aula sua”. Então assim, acredito que me vêem com bons olhos. Para estar ajudando. 
2.1.1) Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: É de estar sentando e a gente ter vontade, principalmente no ensino regular, de estar montando as minhas aulas, de 
fazer meu caderno de plano, anotar as minhas aulas e dar o melhor de mim ali na quadra. Porque é uma aula que esta 
exposta e que todos lhe vêem. Agora aquele dia que você esta desanimada em dar aulas você não pode fazer isso porque 
está todo mundo lhe vendo. Porque a quadra está na frente da escola, na frente da sala dos professores, na frente da sala 
do diretor e a porta da escola. É a porta da escola! Às vezes nós temos visitas do pessoal da Superintendência, eles 
sentam aqui para observar a minha aula. Entendeu! E geralmente eles vêm mais na parte da tarde. É o horário que estou 
na escola. 
Minha intervenção: Quando entrei na escola percebi a questão da quadra. Realmente é a porta da escola. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Os dois últimos contatos que tive este ano. Foi no início referente ao planejamento. E foi bom, porque a diretora 
propícia abertura para estarmos trabalhando, porém é um pouco lenta nas questões de providências de materiais. Nas 
coisas que a gente quer realmente fazer. Então, ficamos um pouco limitados a isto. Porque se formos montar um projeto 
para trabalhar o handebol precisamos de bola. Para trabalhar o futsal precisamos de bola. Então assim, estas questões de 
materiais são muito difíceis. Temos um armário aqui, que é só cacareco de bolas. 
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Anexo 13.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 13.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 09 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Olha! A minha maior preocupação é saber se os alunos vão gostar da aula e se vão interagir com as atividades que eu 
vou propor pra eles. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Eu espero que eles consigam interagir, fazer as atividades e gostar daquilo que estão fazendo principalmente. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: No primeiro momento não! Porque eu estou começando agora. Não! Eu acho que sim! Seria uma espécie de avaliação 
para saber como que está o desenvolvimento motor deles. O  que eles conseguem fazer e o que eles não conseguem 
fazer. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Tem sim! São alunos bem dispersos e que tem certa dificuldade em ouvir o professor. São alunos que nunca tiveram 
um professor de Educação Física. Sempre foi o professor da própria sala de aula que dava bola e corda para eles fazerem 
o que queriam. Mas agora com o professor de Educação Física eles estão tendo certa dificuldade desse tipo de 
envolvimento deles na aula. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: De ter os materiais que possam me atender e que possa atender meu planejamento. Muitas vezes, eu tenho tipo que 
me virar  para conseguir o material. Eu mesma tenho que buscar o material, fabricá-lo com eles mesmo e envolvendo eles 
na aula. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Eu creio que sim! Pelo fato dos alunos não estarem envolvidos diretamente na aula, eles estavam sempre dispersos e 
não tinham aquela regra para poder seguir. É um pouco complicado! 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Procurei olhar mais a questão da coordenação e estou tentando trabalhar juntamente com o professor da sala de aula. 
Vamos supor que o professor da sala de trabalhou os fatos. Então, ele chega pra mim e falam assim: “Hoje eu trabalhei 
fatos e gostaria que você fixasse isso pra mim mais.” Então está sendo um trabalho interdisciplinar com o professor da 
sala de aula. Porque é uma forma deu estar ajudando os professores e os professores me ajudando. É uma forma dos 
alunos estarem aprendendo brincando. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Aceitação deles! Porque tem muitos que não gostam e falam assim: “Ah! Não professor, nós já vimos isso na sala de 
aula. Vamos ver isso aqui de novo? Que chato!” Aí eu falo assim: Não gente vamos sim. E vou brincando e na brincadeira 
vou tentando envolvê-los nas aulas. Agora até consigo mais a participação deles, mais do que eu esperava. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Olha! Eu tento fazer com que eles brinquem. Levando para lado da brincadeira. Sempre brincando! 
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ANEXO 13.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 28 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Saber se os alunos vão trazer o material que eu pedi na aula passada. E se eles vão gostar da aula. Essas são as 
minhas maiores preocupações. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Disciplina, interagi-los uns com os outros e mostrar pra eles que na aula de Educação Física têm varias modalidades e 
varias formas de trabalhar. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou! Vou avaliar a disciplina. Como falei no inicio avaliarei a maneira como que eles vão desenvolver o coleguismo. Os 
lançamentos, ou seja, como eles fazem o lançamento. A memória, com eles utilizam na forma de lançar, o lançamento de 
bola e percepção. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma boa de trabalhar. É uma turma boa, são participativos, são crianças que gostam de participar da aula, 
bem dinâmicas e gostam de coisas diferentes. Eu tenho alguns alunos que tem a preferência por futebol. Então se vou 
colocar qualquer outra atividade que não esteja envolvendo o futebol tem certa rejeição, pois eles não gostam muito. Eles 
gostam mesmo é de jogar futebol, futebol e futebol. Eles acham que a Educação Física é jogar futebol. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Como eu disse no inicio esse material eu pedi na aula passada, que são umas garrafas pet com um pouco de areia 
dentro. Eu fique preocupada para ver se eles iriam mesmo trazer esse material pra mim, pois nunca tive uma aula assim. 
E se eles não trouxerem!? Eu fiquei um pouco apreensiva a respeito dessa atividade. Nós vamos confeccionar as bolas e 
elaborarmos as regras para queimada. Vamos fazer uma queimada diferente. Então a aceitação deve ser boa. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Não! Porque nós elaboramos juntos as regras. Então, eles que estipularam o que podia ou não fazer. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? 
R: Trabalhar a Ciência utilizando e mexendo com o corpo. E com o ambiente a  Geografia. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Aceitação dos meninos com a atividade. Por que eles só gostam de futebol. As meninas são super tranqüilas e gostam 
de fazer as atividades. Eu não tenho muita preocupação com elas não. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu diversifiquei a atividade. Ao invés de colocar apenas uma bola fui aumentando o numero de bolas. Ao invés de ser 
uma bola rodando pra lá e pra cá eles tiveram que perceber que tinham duas bolas. Então eu fui colocando mais 
dificuldade na atividade. 
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ANEXO 13.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 06 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: As preocupações são as de sempre. Se os alunos vão gostar da aula e se a aula vai render. Espero que eles gostem e 
que seja uma aula que flua bem para que eu possa dar tudo aquilo que eu planejei. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Olha! O objetivo que tenho com essa aula que vou dar hoje é socialização entre eles, organização e respeito. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: No caso estaria avaliando esses aspectos que eu falei anteriormente. Eu vou observar o andamento das atividades, se 
eles vão aceitar e se vai fluir a aula de um jeito que eu estou imaginando. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma que gosta de participar das aulas. É uma turma bem dinâmica e que gosta de atividades diferentes. É 
uma turminha boa de trabalhar. Não! São todos bem tranqüilos de trabalhar. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Eu não tive muita preocupação, porque quase não utilizei muito material. Eu utilizei uma bola de meia e corda. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não. Acredito que não! Porque são atividades bem dinâmicas e atividades que eles já conhecem. No caso, eu pretendo 
colocar e adaptar as regras que eles mesmos irão elaborar. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu planejei um pegador. Onde os alunos vão ter que aguardar às vezes deles. E vou utilizar a “corda” respeitando os 
limites deles. Trabalhando equilíbrio e lateralidade direito e esquerda. Porque é uma fase onde eles estão iniciando. É uma 
fase que os professores me pediram pra estar trabalhando essa questão de lateralidade e de equilíbrio. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: A questão da lateralidade de trabalhar direito-esquerdo. Porque eles fazem um pouco de confusão nessa parte. Eu vou 
ter um pouquinho de dificuldade de estar trabalhando isso. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Vou trabalhar de uma forma bem fácil deles aprenderem. Agora como? Na hora a gente vê! 
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Anexo 13.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 13.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 10 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A minha maior preocupação é estar treinando os alunos para o torneio que a gente vai fazer dia 19 de março sobre 
queimada. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Disciplina, obedecer regras e trabalhar valores de respeito um com o outro. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Eu avalio! Nas minhas aulas eu avalio o tempo todo os alunos. A abordagem deles com os colegas, a questão da 
afetividade se eles estão agressivos. Estas coisas fico avaliando assim! 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Um pouco agitados, mas são alunos que correspondem às expectativas. Ao mesmo tempo que são agitados, são 
também alunos que gostam de participar. São muito participativos. Não. São todos tranquilos. Só uma aluna que é um 
pouco agitada. É a Laís e fala muito, pois é muito faladeira.  É muito agitadinha, mas nada que me de trabalho não. É uma 
aluna que se chamar atenção ela volta. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Quanto a este material nenhuma preocupação, porque é material que me atende. É bola que vou utilizar. E no início da 
aula vou dar um aquecimento. O único material que vou utilizar fora do meu cotidiano é o banco sueco para um 
aquecimentozinho, só para sair um pouco da rotina. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Não! Porque não é nenhuma atividade que o aluno terá dificuldade para estar executando. São tarefas fáceis e não há 
nada de dificuldade. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vou ensinar queimada e um aquecimento. Devido a um projeto que temos montado na escola no planejamento que 
fizemos no início do ano. Onde temos por mês um campeonato. E do turno da tarde especificamente é a queimada. Então 
estou trabalhando com eles a queimada. Para finalizar o projeto no dia 19 de março e fechando com o campeonato de 
queimada. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Agressividade. A rivalidade entre alunos da mesma turma. Eu falo na questão de brigas nas aulas. É estar trabalhando 
isto com eles. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Por exemplo, a penalidade de tirar eles 2 minutos da competição para estar pensando naquilo que ele falou com o 
colega ou no ato que ele fez com o colega. De empurrar, bater no colega, chamar o colega de burro e de agressividade 
verbal. Então eu tiro e coloco dois 2 minutos do lado de fora. Digo: “- Vamos pensar naquilo que você fez!”  Daí 2 minutos 
você volta de novo e se repetir você fica mais 3 minutos. E assim, vamos trabalhando esta questão. 
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Anexo 13.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 10 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Professora ficou muito tempo dentro da sala de aula aguardando que os alunos fizessem silêncio para poder proceguir 
com suas orientações antes de irem para quadra. É uma turma muito agitada e falante, pois é característico da faixa 
etária. Quando a Professora responsável de turma saiu da sala para Professora colaboradora do estudo entrar, a primeira 
coisa que me disse quando passou pela porta da sala foi: “- Não sei como nós professores aguentamos!” Também eles 
vieram do intervalo do recreio e para sala de aula, então estão eufóricos, agitados e alegres por ainda irem fazer aula de 
Educação Física. Nisto a Professora sentou e esta aguardando o silêncio da turma e alguns alunos pedem aos colegas 
que façam silêncio. Mas provavelmente esta é uma estratégia de controle da Professora para conseguir o silêncio da 
turma, pois os alunos em seguida ficaram em silêncio. Assim, a Professora levantou e pediu para formarem uma fila em 
silêncio e ficarem sobre a linha lateral da quadra. É uma turma de 5º ano, alunos com 9 a 10 anos. Vamos estar agora 
identificando algumas rotinas da Professora. A princípio podemos destar ser uma característica da Professora a sua voz 
de comando que é muito enérgica e firme nas suas colocações. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Neste momento os alunos estão sobre a linha lateral da quadra. A Professora pediu aos alunos para realizarem 
“passinhos de formiga” uma atividade semelhante a marcha atlética, porém percebo que o comando “passinho de formiga” 
é uma rotina de instrução da Professora, pois os alunos reconhecem esta instrução. Então os alunos colocaram as mãos 
na cintura e estão andando sobre o calcanhar. A Professora lembra que não é aceleração, mas é para andarem com 
passinho de formiga. E percebo que a Professora possui outras rotinas de instrução que servem de feedbacks de 
motivação aos alunos, por exemplo, o passinho de forminha é o curtinho, enquanto o passo de formiga atômica é 
semelhante a marcha atlética. Mas como são crianças tudo é motivo de brincadeira para os alunos desta turma, assim, a 
Professora esta constantemente chamando a atenção, corrigindo os alunos nós pequenos detalhes, mantém um contato 
visual durante a realização da tarefa. A Professora exige disciplina sendo muito rígida, demonstra postura, sendo muito 
firme nas suas orientações com os alunos. Os materiais que serão utilizados nas próximas atividades estão na lateral da 
quadra. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É característico da Professora criar estimulos positivos e alegres que motivem os alunos a paticiparem da atividade. 
Percebo ser estratégia da Professora a metodólogia do “morde e assopra”, ou seja, ao mesmo tempo que a Professora é 
rígida e disciplinadora também presta feedbacks de motivação, com termos engraçados demontrando ações de carinho 
com os alunos. Por exemplo, para orientar os alunos de realizarem o passinho mais curto e lento, a Professora utiliza a 
expressão “passo de formiga”. Já quando é uma passo maior e semelhante a marcha atlética utiliza a expressão “passo 
de formiga atômica”. Então a Professora faz uso de metáforas para estimular os alunos através de termos engraçados a 
guardar suas orientações, assim, cria rotinas de instruções que podem ser utilizadas em outras tarefas nas aulas futuras. 
Todas ás vezes que a Professora realiza as instruções da próxima atividade aos alunos é rotina primeiramente solicitar a 
atenção dos alunos, explica, fala com um comando de voz muito ativo e transmite as orientações da atividade. É rotina da 
Professora explicar e depois exemplificar como realiza o movimento para os alunos. Esta é a forma rotineira da Professora 
realizar as instruções, também temos que levar em consideração a faixa etária dos alunos exigir que exemplifique os 
exercícios ou tarefas. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A Professora realizou três variações da mesma atividade com os alunos na lateral da quadra, onde a primeira foi o 
passinho de formiga, saltos e aquecimento, então esta foi a primeira fase da aula da Professora. Nesta segunda atividade 
a Professora esta utilizando o banco sueco, ela esta pedindo ajuda alguns alunos para levar o banco até o centro da 
quadra. Então podemos perceber que os alunos além de manter contato com os materiais da aula ajudam a Professora na 
organização dos materiais pelo espaço de aula. Agora ocorre um episódio engraçado, onde a Professora marcou um 
ponto onde era para ser realizada a fila na quadra, porém quando os alunos mais espertinhos foram conrrendo ela disse: “ 
“- Enganei os bobo na casa do ovo. A fila será atrás de mim.” Então eles ficaram muito bravos, aqueles alunos mais 
espertinhos ainda, que já conheciam a brincadeira ficaram e ficam sempre atrás da Professora. Como é característico de 
crianças nesta faixa etária disputar a colocação na fila, a Professora sempre pede para eles darem distância de um braço 
um do outro. Esta é uma estratégia rotineira da Professora para evitar confusão entre os alunos na hora de realizar a 
tarefa. Neste momento a Professora esta advertindo um aluno muito agitado, poque saiu da aula para beber água e não 
tinha pedido autorização. Assim, a Professor puniu o aluno pedindo para ficar fora da brincadeira, sentado na lateral da 
quadra durante algum tempo. Assim, corrobora suas explicitações na entrevista prévia. Também podemos caracterizar 
esta rotina da Professora como uma estratégia de controle dos alunos. A Professora é muito disciplinadora e firme nas 
suas decisões com os alunos. A Professora cobra a disciplina de todos os alunos, ainda a conduta divergênte de um aluno 
serve de exemplo para toda turma. Neste momento a Professora irá iniciar a atividade, que basicamente quando ela apita 
o aluno tem que subir e correr sobre o banco sueco. No fim do banco os alunos devem realizar um salto com as pernas 
estendidas, depois realizar um salto girando e por fim um salto com o corpo totalmente estendido. De modo, que a 
Professora gradativamente aumenta a complexidade das tarefas. Percebo que sol esta interferindo no rendimento da 
Professora e dos alunos, pois esta muito quente. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora ocorreu um fato interessante, uma aluna estava com receio de realizar a tarefa sobro o banco sueco, então a 
Professora conversou, motivou e acompanhou a aluna durante a realização da tarefa. A Professora segurou na mão da 
aluna, ajudou-a subir no banco, correu junto com a aluna segurando sua mão até que salta-se do banco. Em seguida 
repetiu a mesma estratégia, porém quando a aluna subiu no banco a Professora soltou a mão da aluna, motivando ela ir 
conrrendo até saltar sozinha do banco, assim foi feito pela aluna. Todos os colegas aplaudiram a aluna. A Professora 
estimula os alunos a realizarem a tarefa, mesmo não sendo necessário, pois alunos nesta faixa etária dos 9 aos 10 anos 
são muito motivados, fazem e gostam da aula de Educação Física. 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
182 

6º MOMENTO: Algumas considerações do contexto da escola... 
É importante relatar que a escola localiza-se numa cidade de 5.000 habitante na área urbana, mais localidades rurais que 
ficam ao redor desta cidade, então grande maioria deses alunos são dos povoados que localizam-se ao redor de Santa 
Rita de Ouro Preto. No geral são crianças carentes que precisam encontrar esta proposta da Professora de uma aula 
criativa e alegre, mas ao mesmo tempo com regras e normas de conduta que são impostas pela Professora. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora temos dois alunos de castigo no sol e na lateral da quadra porque furaram fila, ambos ficaram 5 minutos fora da 
atividade. Esta é uma rotina de estratégia de controle da Professora para punir alunos que tenham comportamentos 
desviantes na aula. E percebo que os alunos odeiam ficar fora da atividade, porque para nesta faixa etária ficar fora da 
atividade é literalmente um castigo. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento a Professora começa a explicar a 2ª atividade aos alunos. É rotina da Professora explicar, exemplificar 
como realiza a atividade. Quando o aluno não realiza conforme suas orientações imediatamente presta um feedback de 
correção. A segunda atividade é semelhante a primeira, porém no final do banco sueco os alunos deverão realizar um 
salto com giro, ou seja, girar saltando no final do banco sueco. A Professora demonstra bastante preocupação com a 
segurança dos alunos durante a atividade, pois sempre que um aluno realiza a atividade, verifica as condições dos 
materiais, tipo se o banco sueco esta seguro, próximo dos colchões, organiza os colchões sempre que necessário. A 
Professora também esta sempre prestando feedbacks de correção individual aos alunos durante a atividade. 

9º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
O que diferencia a 3ª atividade das duas anteriores é o salto, pois agora os alunos deverão saltar com o corpo esticado no 
final do banco sueco. Enquanto isto os dois alunos estão na lateral da quadra de castigo, mas tristes por não estarem 
participando. A Professora esta correndo com as atividades, acredito que deve-se ao fato de terem ficado um bom tempo 
na sala aguardando o silêncio dos alunos para poderem vir para quadra. Mas cumpre com seu planejamento de aula, até o 
momento já realizou duas atividades de aquecimento, agora realiza a terceira atividade no banco sueco, a seguir será a 
queimada como atividade principal da sua aula. Os alunos estão sempre sendo motivados pela Professora, pois no 
intervalo percebe que os alunos entregavam os nomes das equipes que irão participar do campeonato de queimada da 
escola. A Professora constantemente interage com os alunos fora do contexto de aula. Neste momento a Professora esta 
parada aguardando que eles parem de discutir suas posições na fila, pois a organização da fila é o calcanhar de aquiles 
da aula da Professora. A Professora cruzou os braços, ficou em silêncio e olhando para os alunos aguardando eles 
resolverem a situação. A Professora esta advertindo os alunos referente ao tempo, pois quanto mais eles demorarem na 
discussão, mais tempo irão perder na aula. Mas no geral a Professora demonstra uma preocupação com o tempo de aula, 
pois nesta aula especificamente fica claro que esta correndo na realização das atividades, mas esta cumprindo com o 
planejamento descrito na entrevista prévia. Novamente adverte que eles tem apenas 10 minutos para treinar a queimada. 

10º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Neste momento a Professora esta dividindo as equipes. Para organizar as equipes a Professora pede aos alunos que 
formem uma fila única, em seguida vai dividindo os alunos ordenados por número 1 e 2 até o fim da fila. O aluno 1 vai 
para o campo 1 e o 2 para o campo 2. A Professora pede aos alunos para ajudá-la tirar o banco sueco da quadra, mas os 
alunos já estão habituados a colaborar na organização da aula, percebo que a Professora já habituou os alunos a serem 
seus colaboradores. Então agora inícia a 4ª atividade que é a queimada. É caracteristico da Professora estar sempre 
interagindo com os alunos, seja participando, corrigindo e orientando nas atividades. Eles estão fazendo a aula motivados 
no campeonato de queimada que terá na escola, então esta atividade seria como um treinamento para os alunos. A 
Professora reuniu as duas equipes no centro da quadra e orientou aos alunos para organizar duas equipes da sala que 
irão participar do campeonato. Delegou função aos capitães das duas equipes para que anotassem o nome dos 
componentes das suas respectivas equipes. Agora a Professora chama os capitães para tirarem par ou ímpar para ver 
com quem começa a bola. A organização da aula em fase é uma rotina de planejamento da Professora, primeiro atividade 
de aquecimento, depois atividade principal e por fim volta a calma. Como a Professora é muito disciplinadora, demonstra 
estar constantemente preocupada com o controle dos alunos, sendo sua estratégia de controle principal deixar os alunos 
desobedientes fora da atividade na lateral da quadra. Esta rotina de estratégia de controle funciona muito bem nesta faixa 
etária de 9 a 10 anos, pois nenhum destes alunos querem ficar fora da brincadeira. A Professora esta constantemente 
olhando para o relógio, pois é muito preocupada com o tempo de aula, principalmente porque perderam tempo na sala de 
aula, onde ficou aguardando o silêncio dos alunos para sairem da quadra. A aula esta chegando ao seu fim, mas no geral 
apresenta a mesma estrutua de aula que a Professora desenvolveu noutras aulas que tive observando, mas que não 
referem-se a entrevista pré-aula. 

11º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, a Professora demonstrou ser sensível as 
limitações e insegurança dos alunos, no caso, a aluna que estava com medo de realizar a atividade no banco sueco, onde 
a Professora acompanhou e motivou a aluna até o momento de sucesso dela na atividade. A Professora motivou, pegou 
na mão, acompanhou a aluna até o fim da tarefa. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: A Professora costuma dizer aos alunos para 
confiarem e sentirem que são capazes de realizar as tarefas propostas. Estas são algumas palavras que costuma dizer 
para motivar os alunos. Ou seja, que acreditem que são capazes de realizar as atividade propostas. 
Proporciona feedback ao alunos: A Professora esta constantemente proporcionando feedbacks de motivação, supervisão 
e correção das tarefas ao alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é característico da 
Professora tratar os alunos de forma justa e firme, pois é disciplinadora e rígida com a conduta dos alunos. A Professora 
possui rotinas de controle dos alunos, pois quando estes adotam uma conduta divergente na aula são punidos ficando 
alguns minutos fora da atividade. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, os alunos gostam muito da Professora, são carinhosos e 
respeitadores, pois ela é muito disciplinadora. Mas durante as atividades esta sempre orientando os alunos de forma 
carinhosa e atenciosa, utilizando uma linguagem afetiva nas suas orientações. 
judar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, nesta aula especificamente não 
constatei episódios que permitissem afirmar este comportamento nas ações da Professora. Mas também temos que levar 
em consideração que estes alunos são muito ativos, interativos e gostam de fazer as aulas de Educação Física, o que 
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torna a aula muito alegre e saúdavel. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois conhece os 
alunos e sabe que são muito interativos e faladores, como a própria referenciou-os. No início da aula a Professor utilizou 
uma estratégia de punição coletiva, onde ainda dentro da sala a Professora manteve em silêncio até que toda a turma 
fizesse silêncio para poderem sair para quadra. Demonstrou conhecimento de como trabalhar com as características 
daquela turma. 
Tem sentido de humor: A Professora é disciplinadora e rígida com os alunos, mas ao mesmo tempo, é carinhosa, 
atenciosa e brincalhona na suas maneira de desenvolver as tarefas de aula. Utiliza de expressões adequadas para 
orientar os alunos na realização das tarefas, tipo passinho de formiga ou passinho de formiga atômica. Também 
presenciei no recreio que todos alunos queriam estar e brincar um pouco com a Professora. Eles também respeitam 
devido sua postura durante a aula, a estrutura de aula que é muito criativa nas atividades planejadas. Entretanto, sentido 
de humor ao extremo não, sobressai sua postura disciplinadora e rígida. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não, porque é um planejamento de aula muito estruturado. Além da Professora 
controlar muito bem o tempo das tarefas de aula. Também os alunos nesta faixa etária querem é brincar e realizar a 
atividade, mantendo-os ocupados não preocupam em questionar as regras proposta pela Professora. E perdeu-se muito 
tempo no início desta aula, onde a Professora ficou na sala aguardando que todos fizessem silêncio para sairem para 
quadra. De modo, que a aula esta um pouco corrida, mas a Professora cumpre com o planejamento proposto que relatou 
na sua entrevista prévia. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O planejamento de aula é muito estruturado, uma 
aula com fases desde aquecimento, atividade principal e volta a calma. A Professora é uma gestora do tempo e dos 
recursos materiais disponíveis na escola. Rotineiramente a Professora esta sempre olhando no relógio para controle das 
atividades. Os materiais ficam disponíveis e organizados na lateral da quadra, na medida que as atividades vão sendo 
desenvolvidas a Professora utiliza os materiais separados para sua aula. Todos alunos tem acesso aos materiais, além da 
Professora sempre pedir a colaboração dos alunos na organização dos materiais pelo espaço de aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sua instruções são realizadas antes de cada atividade desenvolvida. A Professora não 
realizou instruções coletivas no início da aula referentes as atividades que seriam desenvolvidas. Sendo rotina explicar, 
exemplificar e dar a voz de comando para realização da atividade. Caso algum aluno tenho dificuldades, a Professora 
paraliza a atividade, presta o feedback ou corrige o aluno, realiza a voz de comando para iniciar a atividade. No geral suas 
instruções são clara, apresenta uma voz de comando alta, firme e segura, o que transmite muito respeito aos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário porque alunos nesta faixa etária 
são muito motivados, porém a Professora apresenta diversidade de estratégias de instrução que mantenham os alunos 
contantemente focados na realização das tarefas. Mas quando os alunos que são menos habilidosos realizam uma tarefa 
com sucesso é sempre elogiado. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, geralmente são mais 
feedbacks verbais, mas a Professora esta constantemente presente na aula prestando feedbacks de controle, supervisão 
e motivação. Além de controlar constantemente o comportamento dos alunos. Quando necessário realiza a atividade para 
exemplificar aos alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei momentos que a Professora tivesse que improvisar, 
pois a aula foi muito estruturada, além da Professora ter que gerir muito bem o tempo de aula, pois perdeu-se algum no 
início devido a estratégia de controle da Professora para conseguir o silêncio da turma. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, primeiramente disponibiliza os alunos na lateral 
da quadra, um ao lado do outo, antes de explicar a tarefas. A Professora fica à frente dos alunos explicando e 
exemplificando as tarefas a serem executadas na atividade. Da as intruções, explica os comandos que serão utilizados na 
atividade, seja, passinho de formiga ou de formiga atômica, salto, saltito e saltão. A Professora explica primeiramente a 
ordem da tarefa, depois exemplifica cada instrução passada aos alunos e por fim a voz de comando para realizarem a 
atividade. Caso não cosigam realizar a atividade a Professora paraliza, repete a instrução e demonstra novamente aos 
alunos. 
c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, a Professora gere muito bem o tempo das atividades e de aula. É 
caracaterística do perfil da Professora ser disciplinadora. Mantém sempre a disciplina e controle da turma, pois em 
momento algum presenciei episódios divergente nas suas aulas. Todos alunos respeitam a Professora e suas decisões na 
aula. A Professora também tem estratégias de controle dos alunos quando tomam alguma atitude divergente que é deixá-
los fora da aula alguns minutos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, mas não exite alunos que possam ser chamados problemáticos, 
pois apresentam comportamentos característicos da faixa etária. No caso desta turma são alunos agitados, que falam 
muito e ficam disputando sempre suas posições na fila. Mas a Professora usa sua rotina estratégica de controle que é 
pedir para ficarem fora da atividade por algum determinado tempo. 
Trata os alunos com justiça: Sim, não presenciei episódios ou atitudes que mostra-se o contrário. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Mesmo a Professora sendo rigorosa e disciplinadora, o ambiente 
de aula é muito agradavél, pois estratégicamente a Professora utiliza de expressões para orientá-los que são engraçadas 
e adequadas a idade, além de ser muito carinhosa e afetivas nas suas interações. Mas é característica da Professora ser 
disciplinadora para manter o controle dos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, pois os alunos ajudam a Professora na 
organização dos materiais pelo espaço de aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, pois se não os alunos não realizariam com tanto entusiasmo e 
disposição. Além de estarem motivados a participar da aula devido ao campeonato de queimada. Mas a estrutura de aula 
não é muito atratativa, pois a Professora é criativa no sentido de utilizar os materiais que estão disponíveis como um 
banco sueco que é do refeitório, trabalha apenas com uma bola e alguns colchões. Neste aspecto a Professora é muito 
criativa e improvisadora nas suas aulas. Além de disperta o interesse nos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, a 
Professora constantemente presta feedbacks verbais e visuais. Durante toda atividade a Professora presta feedbacks de 
motivação, supervisão e controle. Quando necessário interrompe a atividade para explicar e exemplificar as atividades aos 
alunos. Se necessário realiza junto com os alunos a tarefa para encorajá-los como constatamos com a alunos que estava 
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com receio de subir, correr e saltar na tarefa com o banco sueco. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, os alunos são corteses e respeitam-se entre si, mas 
devido a postura da Professora na aula. Porque é característico da Professora “morder e soprar”, ou seja, sabe punir e 
chamar a atenção, mas também é extremamente motivadoras e cativante com os alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são instruções clara e adequadas a linguagem dos alunos. As 
instruções foram passadas antes de cada atividade desenvolvida pela Professora. Durante a atividade a Professora 
prestava feedbacks de instrução contantemente e sempre que necessário paralisava a atividade para orientar e corrigir os 
alunos. E se preciso fosse realizava a atividade junto com os alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, constantemente a Professora estava a verificar se os 
materiais estavam bem apoiados e mantinha-se na lateral do banco acompanhando os alunos durante a atividade. 

12º MOMENTO: Considerações finais... 
Algumas rotinas de aula da Professora que constatei nesta primeira observação são, sua forma de realizar as intruções 
das atividades, primeiramente paralisa a atividade, seja, com um apito ou dizendo: “- Turma por favor prestem atenção!” A 
seguir explica as dúvidas ou corrige os alunos, exemplifica demosntrando como realiza suas instruções e por fim a voz de 
comando para executar a tarefa. Caso algum aluno não compreenda, a Professora interrrompe, explica e exemplifica 
novamente como realiza a tarefa, sem seguida a voz de comando para reiniciar a atividade. Algumas rotinas de 
estratégias de controle como a postura de ficar em silêncio para que todos alunos façam silêncio. Também tem uma rotina 
de punir os alunos que apresentem algum comportamento divergente, a Professora deixá-os alguns minutos fora da 
atividade, seja, de 3 a 5 minutos sem fazer aula para que eles aprendam a respeitar as regras da atividade. Mas esta 
estratégia tem efeito porque esta faixa etária, 9 a 10 anos, os alunos estão motivados a fazerem aula de Educação Física. 
Outra rotina de controle da Professora é o diálogo, pois sempre antes de tomar uma atitude estabelece uma conversa com 
o aluno ou a turma. Também seus feedbacks de motivação e interação dos alunos nas tarefas de aula. Agora a 
Professora realizou um apito forte e pediu para que todos alunos reunissem ao redor dela, esta explicando que a finalidade 
da aula foi os alunos treinarem a queimada para o campeonato que irá acontecer na escola. Ela disse aos alunos que 
deveriam estar empenhados nas aulas, realizar as atividade de aquecimento, jogar a serio durante a aula para estarem 
bem preparados para o competir com as outras turmas. Então além de explicar as finalidades da aula, motivou os alunos a 
estarem participando da aula com mais vontade que eles já demonstram ter, pois gostam muito de fazer aula de Educação 
Física. Também pediu aos alunos para pararem de dicutir, brigarem e passarem a ser mais carinhosos uns com os outros. 
Disse que no torneio de queimada não será admissível comportamentos do gênero que eles andam tendo em aula. 
Agradeceu aos alunos pela aula. Em seguida, disse para todos irem beber água, passar no banheiro e irem direto para 
sala de aula. Como são alunos de 9 a 10 anos, a Professora acompanha todos irem beber água e ao banheiro para depois 
deixá-los na sala até a Professora responsável de turma chegar na sala. Também pede para os alunos não sairem 
correndo, pois podem se machucar, demonstra estar preocupada com a segurança deles. No geral foi uma boa aula, pois 
a Professora cumpriu com seu planejamento descrito na entrevista pré-aula. 
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Anexo 13.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 13.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 15 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Se os alunos irão interagir com a aula. Se eles  gostarão daquilo que irão fazer. E minha maior preocupação é estar 
trabalhando com eles coordenação motora devido à faixa etária, pois são alunos mais novos. Então eu tenho esta 
preocupação de estar trabalhando coordenação com eles. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Diversão. E ao mesmo tempo da diversão eles estarem aprendendo. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim, eu avalio meus alunos o tempo todo e em todas as aulas. A forma como estou os vendo desenvolver a atividade. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos na faixa etária de 6 anos e que estão vindo da educação infantil. São alunos que não têm certos limites e 
que a gente procura ajudar nesta parte. Eu quero nesta aula estar trabalhando esta parte de disciplina e desenvolvimento 
dos alunos. Nesta turma eu tenho um aluno que é o Gabriel que é disperso. É um aluno super agitado. Professor nenhum 
consegue conter ele em termos de disciplina. Ele corre o tempo inteiro. Ele não fica quieto. É um aluno que não fica quieto 
mesmo. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Até que nenhuma, pois o material que procurei elaborar a aula é o que tenho em mãos. É o material que a escola 
oferece. É o que tem! Então não tive nenhuma dificuldade não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Podem colocar um pouco de dificuldade e foi uma das observações que tive em aulas anteriores. E uma das minhas 
preocupações é trabalhar com estes alunos a parte de coordenação. Porque em algumas habilidades e execução de 
algumas tarefas dadas em aulas anteriores percebi que eles têm algumas dificuldades. Por exemplo: “Em correr batendo 
palmas ao mesmo tempo”. Têm alunos que não conseguem fazer isto. É onde me preocupei mais nas aulas. Então por 
eles estarem na fase inicial já vou começar trabalhando isto com eles para quando eles chegarem no 2º e 3º anos estas 
dificuldades estarem sanadas. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Eu vou dar um aquecimento com corda. Vou trabalhar um pouquinho de corda com eles. De banco sueco também a 
questão de estar passando por cima. De utilizar a linha que já tem na quadra. E depois vou dar uma estafeta para animar 
um pouquinho mais a aula com bambolê e cone. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Dificuldade de execução de algumas atividades. Pode ser! 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Estar repetindo a atividade. Por exemplo, se a maior parte dos alunos tiveram dificuldade naquela atividade eu procuro 
repeti - la mais de uma vez e incentivar aquele aluno. Porque tem aluno que não tenta a atividade por achar a atividade 
difícil. E fala assim: “- Eu não vou fazer! Eu não consigo!” Eu tento incentivar ele, pois eu gosto muito de fazer com eles 
assim: “- Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Fala forte!” Ai eles vão, tentam e conseguem. 
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Anexo 13.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 15 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Sendo uma turma de alunos na faixa etária de 6 a 7 anos já era de se esperar esta animação, agitação e motivação dos 
alunos. É Tia pra lá, Tia pra cá. Todos alunos tem algum assunto para conversar, alguma novidade para mostrar, seja, as 
novidades do final de semana, onde foram, o que fizeram com os pais, assuntos de criança nesta faixa etária. A 
Professora demonstra muita paciência e receptividade com os alunos, pois é notório o carinho que os alunos demonstram 
ter pela Professora, de maneira que eles também devem ser tratados da mesma forma nas aulas. Ao mesmo tempo que 
os escuta a Professora vai organizando-os para sair da sala. Agora pede para formarem uma fila comportadamente, mas é 
impossível, foram todos correndo para porta com o intuito de quem será o primeiro. A Professora preocupada com a 
segurança dos alunos tem a estratégia de comparar a fila com um trenzinho, onde os alunos andam devarinhao fazendo o 
som de um trem, assim podem chegar juntos a quadra e seguros. E os alunos vão gritando; “- Piuí-chá-chá-chá!” Está é 
com certeza uma rotina de controle que a Professora utiliza quando trabalha com alunos nesta faixa etária. Como tinha um 
aluna na sala chorando porque estava com dor de cabeça, a Professora pediu a coleguinha dela para avisar a Professora 
responsável de turma para arrumar um remédio. Agora teve um aluno que trabou o trenzinho, parou de andar, apenas 
para mostrar gracinha. São crianças muito saudáveis, isto é perceptivo. Eu acho que este é o Aluno G que a Professora 
comentou na entrevista prévia referente a sua maneira de comportar na aula. Na subida da sala para a quadra há uma 
escada, como foi descrito pela Professora na entrevista prévia o Aluno G é especial e requer maior atenção, pois 
realmente é muito inquieto. Primeiramente subindo a escada ele travou a fila, atrapalhou o trenzinho, impedindo que os 
colegas que estavam atrás dele na fila ficassem sem subir a escada. Agora o Aluno G esta mexendo no buraco onde 
coloca os matros da rede de volei, realmente não fica quieto, é mesmo muito hiperativo.  

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Neste momento a Professora esta organizando os materias na quadra, enquando os alunos ficam aguardando sentados 
na lateral da quadra. Como já constatamos na 1ª aula observada, é uma rotina da Professora se colocar próximo da 
atividade e dizer aos alunos: “- Favor fazerem uma fila atrás da tia.” Assim, ela evita disputa de posições e determina o 
local onde será feita a fila. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Agora a Professora se posicionou na lateral da quadra e pediu para o alunos organizarem uma fila, em seguida pediu ao 
alunos para andarem em fila sobre a linha vermelha, ao longo desta linha a Professora montou um circuto motor. No 
circuito motor tem o banco sueco onde terão que subir, caminhar sobre o banco, pular e continuar na linha vermelha. A 
Professora esta trabalhando o equilíbrio dos alunos. Neste momento esta acontecendo um fato engraçado, lógico que com 
nosso Aluno G que é diferenciado mesmo, pois furou a fila. Como era o último da fila, mas ninguém queria deixar ele 
entrar no meio da fila, o nosso menino foi direto para frente da fila, mas passando pela linha centra da quadra de vôlei, 
enquanto os coleguinhas tiveram que dar a volta na linha de fundo da quadra. Assim ele estava na frente de todos, mesmo 
tendo que realizar a atividade do banco sueco por último. Mas a Professora não deixou, então pediu ele para voltar no final 
da fila e fazer o circuito igual seus colegas. A medida que atividade transcorre a Professora insere novo obstáculo ou 
tarefa no circuito motor. Mas percebo que a Professora não esta muito bem disposta hoje, talvez seja pelos problemas 
pessoais que vêm enfrentando, então esta um pouco desanimada. Entretanto mantém suas rotinas que são semelhantes 
a 1ª aula observada. Mesmo sendo alunos mais novos mantém sua voz de comando ativa e firme, mas com mais 
afetividade em relação aos alunos do 4º ano, onde demonstrou ser mais disciplinadora. Agora a Professora esta 
modificando a maneira como realizar a tarefa, pois em vez de andarem sobre o banco sueco, terão que passar de quatro 
sobre o banco, variou a atividade.  

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora realiza uma terceira variação da 1ª atividade sobre o banco sueco, mas os alunos continuam andando 
sobre a linha vermelha da quadra de vôlei. Agora terão que caminhar de lado sobre o banco, saltar e dar continuidade ao 
circuito. O Aluno G apresenta comportamentos semelhantes ao aluno de uma das turmas que observamos nas aulas da 
1ª Professora colaboradora do estudo, se não me engano foi na 3ª aula observada, além de serem turma da mesma faixa 
etária. Então, acho que é comum ter alunos nesta faixa etária que apresentam comportamentos atípicos, mas não 
agressívos ou divergentes, são comportamentos que contrariam a organização da aula, como se quizesse toda atenção 
para ele, como quizesse ser diferente dos outros, faz as atividades mas da sua forma e não como foi instruído, fica 
andando pela escola a fora, ou seja, não é focado na aula. A Professora mesmo relatou que já tentou diversas vezes, mas 
é da personalidade do alunos, porém ele não é agressivo, mas muito interativo e agitado. O interessante observar é que a 
postura desta Professora é semelhante com a da 1ª Professora do estudo, no geral ambas utilizam estratégias para 
manter estes alunos focados na aula, mas não exigem excessivamente, pois não adianta, estes alunos costumam ignorar 
a postura enérgica das Professoras. Algumas atividades a Professora exige que ele participe, então ele faz na boa, mas 
outras que ele não quer fazer, não faz e pronto. Então a Professora deixa ele mais avontade na aula, ou seja, participar 
das atividades que lhe interessa. Assim, pelo menos não atrapalha a aula. É uma turma muito grande com 21 alunos. A 
aula transcorre tranquilamente, onde a Professora mantém rotinas semelhante a 1ª aula, pois realiza suas intruções antes 
de cada atividade planejada, acompanha os alunos na realização das tarefas, demonstra postura firme e disciplinadora, 
porém é muito mais afetiva e carinhosa nas suas palavras, mas isto deve-se a faixa etária dos alunos. A Professora 
mantém-se sempre próxima ao banco sueco, pois é o percuso mais complicado do circuito, ou seja, caso algum alunos 
sinta-se inseguro, desequilibre ou algo do gênero, a Professora esta perto para garantir a segurança dos mesmos. Por 
exemplo, agora eles estão realizando o circuto, porém de costas, então a Professora fica próxima dos alunos para garantir 
a segurança. A faixa etária é muito motivada, não há nenhum problema referente a disciplina, mas o Aluno G é realmente 
um perfil atípico nesta turma. Neste momento ele esta observando todos fazerem aula, mas não quer fazer a aula, a 
Professora esta prestando feedbacks de motivação, sendo extremamente afetiva e carinhosa nas suas palavras com o 
Aluno G, mas até o momento continua observando os colegas. A Professor pergunou o que ele estava sentidno. Ele disse 
que a barriga estava doendo. Agora a Professora pegou na mão dele para ele fazer a aula. No fim ele acaba fazendo a 
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tarefa, mas realmente requer da Professora mais atenção e paciência. No geral a estrutura de aula é muito semelhante a 
primeira aula observada, a Professora mantém sua rotina de dar instrução aos alunos constantemente, fica próxima dos 
alunos, diversificando a atividade, realiza a atividade com os alunos e motiva constantemente os alunos. Hoje percebo que 
a Professora não esta muito motivada quanto na 1ª aula observada, também esta passando por alguns problemas 
pessoais. Mas sua rotinas de gestão em geral são semelhante a 1ª aula observada. Como ja relatei é significativa a 
influência das características dos alunos nas rotinas dos Professores 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade é a do fio. A Professora pede aos alunos para organizar uma fila novamente, a seguir utiliza duas 
cordas para delimitar o espaço da atividade, coloca as cordas numa distância de 1 metros paralela uma a outra. A 
Professora explica que este espaço é o rio, então eles terão que saltar, pois se cairem dentro do rio irão afogar porque o 
rio esta cheio de jacarés. O rio é o espaço entre as cordas. Então os alunos virão correndo e saltarão o espaço entre as 
duas cordas. Mas ocorreu o seguinte episódio, uma aluna mais meiga, miudinha e tímida estava com medo de realizar o 
salto na distância proposta pela Professora. Então, a Professora foi até a aluna, conversou, motivou, ajudou-a saltar o rio. 
A Professora pegou na mão da aluna e elas saltaram juntas o espaço entre as cordas, ou seja, realizaram juntas a 
atividade. Agora a Professora tem uma estratégia para aumentar o grau de dificuldade da atividade e ao mesmo tempo 
interagir os alunos. A Professora pergunta: “- Choveu e o que aconteceu?” Os alunos respondem: “- O rio encheu.” Assim, 
a Professora aumenta a distância entre as corda para dificultar a atividade. Entretanto, percebo que os alunos já estão 
rotinizados com a brincadeira e algumas estratégias de motivação da Professora, por exemplo, esta forma como tem de 
dizer aos alunos que irá aumentar a distância entre as cordas, ou seja, o grau de dificuldade da atividade. É a terceira vez 
que a Professora aumenta a distância entre a corda. Para motivar os alunos a Professora pediu para os colegas baterem 
palmas para aqueles que conseguirem saltar o rio. É uma atividade muito positiva e interativa. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora aumentando ainda mais o espaço entre as cordas, dificultando mais a realização da atividade, porém 
esta realizando a atividade junto com os alunos que não conseguem saltar. A Professora pega na mão, corre com os 
alunos e salta o rio. São atividades muito criativas, além da Professora ter rotinas de criar frases para interação dos alunos 
com a atividade, tipo a frase da atividade do rio. Como já constatamos na 1ª aula é característico da Professora explicar, 
exemplificar e dar a voz de comando para os alunos realizarem a atividade. Quando necessário ela repete todo este 
procedimento rotineiro. Ainda, caso algum alunos não consiga realizar a tarefas, a Professora acompanha esta na 
realização da tarefa. Basicamente as atividades desenvolvidas priorisam trabalhas as habilidades fundamentais como 
andar, correr, saltar, equilíbrio, lateralidade, noção de espaço entre outras. É uma atividade muito adquada a faixa etária e 
as características dos alunos, o que demonstra que a Professora tem conhecimento das características das turmas que 
trabalha. Mesmo sendo atividades simples de sere, realizadas, a Professora explora bastante sua criatividade usando 
materiais simples como corda, banco sueco, bambolês e cones, além de explorar muito da atividade na interação com os 
alunos. A Professora mantém a estratégia de motivar e interagir os alunos, ou seja, quando um aluno realiza a atividade 
com sucesso os colegas aplaudem. Já aqueles alunos que não conseguem saltar o espaço a Professora realiza a 
atividade com ele. O mais importante é que os alunos estão felizes e motivados a fazerem a aula, até mesmo aqueles que 
não realizam, pois realizar a atividade com a Professora é motiva de alegria para eles. Após as diversas atividades do 
circuito sobre o banco sueco e atividade do rio onde os alunos tinham que correr, a Professor vez um pequeno intervalo 
para os alunos irem beber água, mas disse para serem rápidos e voltar para realizar a próxima atividade. Ocorreu um 
episódio, onde um amigo do Aluno G que já não esta mais na aula porque esta andando pelas dependencias da escola, 
disse a Professora estar com dor de barriga, então a Professora levou ela para ficar com na salinha de primeiros socorros 
da escola. Agora percebe que temos outro aluno muito agitado, quando o Aluno G não esta na aula quem assume seu 
papel é o Aluno H, que também demonstra ser muito bagunceiro. O Aluno H agrediu um coleguinha, então a Professora 
pediu ele para ficar fora da aula por 5 minutos para ele pensar no que fez com o coleguinha. 

7º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Agora a Professora pediu os alunos para organizarem um fila, dividiu a fila em duas equipes ficando cada uma de uma 
lado do rio, ou seja, do espaço das cordas. Agora ela pede todos para contarem até 10 bem alto, quando os alunos 
terminam a Professora chama a atenção dos alunos para o episódio ocorrido, onde o Aluno H agrediu o coleguinha, sendo 
assim, ficará fora da brincadeira por um tempo pensando no que ele fez. Como os alunos estão sempre motivados a 
realizar as atividades é estratégia da Professora utilizar estes exemplos como uma forma de controle dos alunos, assim 
manté-los comportados na aula. A Professora cumpre rotineiramente com sua rotina de realizar as instruções antes das 
atividades, normalmente explica como será realizada a atividade, como os alunos devem proceder para ter sucesso na 
atividade. Não ocorre episódios de negóciação das atividades com a Professora porque alunos nesta faixa etária, 6 a 7 
anos, são muito motivados a realizar as atividades proposta na aula. Depois de formar os grupos a Professora levou-os 
para o fundo da quadra, ou seja, ficaram atrás da linha de fundo da quadra, uma linha do lado direito e outra do lado 
esquerdo. Autorizou o Aluno H voltar para aula e participar da atividade. O Aluno H vêm todo feliz e disposto a brincar na 
atividade. Agora a Professora esta iniciando a 3ª atividade que é uma estafeta. Para organização da estafeta a Professor 
utilizou 4 cones e bambolês. A Professor colocou as duas filas no final da quadra, colocou um cone na frente de cada fila e 
os outros dois cones do outro lado da quadra com um bambolê dentro. Os alunos deverão sair correndo até o outro lado 
da quadra, pegar o bambolê, trazer o bambolê, bater na mão do colega que esta na fila, entregar o bambolê, este 
coleguinha deverá correr até o cone e colocar o bambolê novamente nele, somente assim pontuarão na atividade. É uma 
estafeta para alegrar a aula, tornar a aula competitiva e motivante, alunos nesta faixa etária gostam de competição e nesta 
idade querem mais é fazer a aula, estão motivados a fazer a aula, querem é brincar na aula de Educação Física. Acredito 
ser muito mais prazeroso trabalhar com crianças nesta faixa etária, pois o feedback é muito mais compensativo. A aula 
transcorre tranquilamente. E como é rotina da Professora, para aqueles alunos com dificuldades de compreensão 
atividade, reexplica, reexemplifica como realizar a atividade. Aqueles alunos que já realizaram a estafeta tem que sentar 
na lateral da quadra para a Professora ter o controle de quem já realizou a atividade. No geral transcorre muito bem a 
atividade, alguns não sabiam como fazer, outros alunos ensinam, ás vezes esquecem de bater na mão do colega, mas a 
Professora cobra a regra, ou seja, sempre prestando feedbacks de supervisão. Sendo assim, a Professora mantém sua 
rotina de prestar feedbacks constantemente aos alunos, seja, de supervisão, correção e motivação durante a realização 
da atividade. É muito positiva, alegre e interativa a atividade. Como uma equipe venceu a Professora deve repetir a 
atividade novamente. Percebo que a Professora tentar explicar aos alunos a finalidade da atividade, mesmo ele sendo 
pequeninos e não estarem muito preocupados com a finalidade da atividade, pois querem é brincar. A Professora 
demonstra senso de justiça com os alunos, pois alguns colocaram questionaram que a equipe A veceu porque eles tem 9 
alunos, enquanto a equipe B tem 10 alunos. Então a estratégia da Professora foi dizer que as duas turmas venceram 
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porque uma equipe tinha mais alunos. Agora levantaram e irão repetir a atividade, os cones mantém-se formando um 
retângulo e delimitando a área de corrida. Então a Professora apitou, os alunos saem correndo até o cone, voltar até suas 
filas. Mas como não realizaram a atividade corretamente a Professora esta explicando e exemplificando como realizar 
novamente a atividade aos alunos. Sendo assim, a Professora mantém sua rotina de explicar e exemplificar como deve 
ser feita a atividade. O que é adequado nesta faixa etária, pois é muito mais fácil aprender vendo como se realiza a 
atividade, do que aprender ouvindo com deve ser realizada, mais didático é utilizar das duas formas de feedback para 
instruir a aprendizagem dos alunos. Depois da Professora demonstrar a atividade trancorreu mais tranquilamente a 
execução dos alunos. Além de ser a competição um estimulo para alunos nesta faixa etária. A Professora mantém suas 
rotinas de gestão, pois constantemente presta feedbacks de controle e organização da atividade, seja, o cumprimento das 
regras, organização da fila, a volta no cone e outras. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade e finalização da aula... 
Agora é a última atividade da aula, onde a Professora esta desenvolvendo uma atividade de volta a calma para os alunos 
irem mais calminhos para sala. A Professora pediu os alunos para sentarem no centro da quadra, onde estão cantando 
uma música que a Professora os ensinou. Possívelmente é uma rotina da Professora com os alunos, pois eles já 
conheciam a letra da música. A seguir a Professora pede para formarem o trenzinho, pois irão beber água, passar no 
banheiro para lavarem as mãos e depois irem para sala. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Ao chegar na sala de aula com a Professora percebe 
que possui uma atenção e carinho com os alunos mais sensíveis, pois uma aluna estava chorando por estar com dores de 
barriga, então a Professora pediu que sua coleguinha acompanhasse ela até a secretária para tomar um remédio e beber 
água para ver se melhorava. A Professora atenciosamente tentou escutar todas as novidades dos alunos referente ao fim 
de semana de cada um deles, onde foram, com quem foram, o que fizeram, o que mais gostaram e etc. Então 
primeiramente a Professora os escuta, realiza um primeiro contato de carinhoso e atencioso. Em seguida forma a fila 
pedindo para fazerem um trenzinho para irem para quadra. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Como são crianças na faixa etária de 6 a 7 
anos e estão sempre motivados, então não presenciei episódios que demonstra-se esta atitude nas aulas da Professora. 
Mas a própria energia dos alunos propícia um ambiente agradavél nas aulas. Obvío que existe os alunos que apresentam 
comportamentos divergente na aula, porém são comuns da idade. E o caso do Aluno G que apresenta uma personalidade 
atípica dos demais colegas. 
Proporciona feedback ao alunos: Constantemente a Professora presta feedbacks aos alunos durante a atividade, seja, 
feedbacks de correção, supervisão, controle e motivação dos alunos na atividade. É rotina da Professora prestar 
feedbacks constantemente aos alunos. Mesmo hoje, que aparenta estar um pouco desmotivada devido seus problemas 
pessoais. Entretanto, em momento algum deixou de estar presente na aula planejada, pois interagiu a todo intante com os 
alunos. Gerindo, motivando e participando das atividades com os alunos. Porque é rotina da Professora dar instruções 
antes das atividades. Habitualmente a Professora explica, demonstra como realiza a atividade para depois dar voz de 
comando aos alunos. Quando muito necessário realizar a atividade junto com os alunos, seja pegando nas mãos e 
acompanhando na realização da tarefa. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, a Professora mesmo apresentando um perfil disciplinador e 
enérgico na 1ª aula, nesta não perdeu suas características, pois corrigiu e puniu os alunos que tiveram comportamentos 
divergente na aula. Mas nesta turma por serem alunos mais novos a Professora demonstrou mais o seu lado afetivo e 
carinhoso, pois esta sempre eleogiando os alunos infividualmente por realizarem as atividades corretamente, pede que os 
colegas aplaudem o sucesso do coleguinha, acertando ou errando parabenizar o coleguinha e uma estratégia para manter 
um ambiente agradavél e amigavél durante as aulas. Entretanto, a Professora não perde sua postura disciplinadora que 
exige respeito sempre que necessário. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios nas aulas da 
Professora, porém quando o Aluno H agrediu seu colega, a Professora pedisse desculpas, em seguida puniu o aluno com 
5 minutos sem participar da aula, afim que o aluno penssasse no que fez com o colega e nunca mais repetisse. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois além de planejar 
atividades adequadas as características da faixa etária dos alunos, a Professora demonstra rotinas de gestão e controle 
dos grupos conforme as características dos alunos da turma. Também é característico da Professora prestar feedbacks 
chamando os alunos pelos nomes próprios. 
Tem sentido de humor: Sim, mas hoje a Professora não demonstrou tanto este seu lado humorado, pois como a mesma 
disse, esta com alguns problemas pessoais. Entretanto, a aula transcorreu muito positivamente, alegre, os alunos 
estavam muito motivados em participar, de modo, que a Professora não perdeu o entusiasmo e disposição para sua aula. 
Como agora estou observando ela com os alunos a brincar até no banheiro na hora de lavar as mãos. Esta um tumulto, 
mas a Professora permanece ao lado sendo atenciosa com os alunos. Agora pede eles para ficarem na fila, pois irão para 
sala de aula posteriormente. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não ocorreu na aula, pois a faixa etária destes alunos não exige do Professor esta 
capacidade de negociar regras ou a participação dos alunos, mas que o professor seja capaz de manter o controle e 
atenção dos alunos durante as atividades propostas. Desde que as atividades sejam criativas e motivantes os alunos 
mantém-se a todo tempo controlados. Com excessão dos cassos mais atípicos. 

10º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora os alunos estão voltando para a sala de aula com o trenzinho, ou seja, uma estratégia da Professora para manté-los 
na fila. É sua rotina de controle dos alunos para sairem e voltarem para sala seguros. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: É habitual da Professora antes das aulas deixar os 
materiais que serão utilizados nas atividade de aula na lateral da quadra. Assim, segundo a Professora ganha mais tempo 
na aula. Hoje a Professora utilizou nas atividade da aula 1 banco sueco, 2 bambolês, 4 cones e dois pedaços de corda de 
150 cm. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Como já constatamos é rotina da Professora realizar as instruções antes das 
atividades. Estratégia propícia nesta faixa etária, a Professora não realiza intruções gerais e nem as finalidades da aula 
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aos alunos, mas apenas explica como realiza as atividades, pois alunos nesta idade quer é brincar nas aulas de Educação 
Física. Sendo a rotina da Professora explica, exemplificar a realização da atividade e a seguir voz de comando. Quando 
necessário realiza novamente toda rotina de instrução das atividade. E caso os alunos não consigam realizar a atividade a 
Professora realiza a atividade juntamento com eles. Mas às vezes, em algumas situações presenciei a Professora explicar 
a finalidade das atividades aos alunos, não são todas as atividades, digamos ser um comportamento isolado, mas quando 
é necessário para os alunos compreenderem a atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, primeiramente porque tem que manter a 
atenção dos alunos nas atividade, nesta faixa etária o estimulo tem que ser contante, porque perdem o interesse rápido 
nas atividades. Mesmo tendo pouco materiais, condições limitadas de trabalho, a Professor elabora atividade bem 
criativas, interativas e motivadoras que prendem a atenção dos alunos na aula durante a realização das tarefas. Além de 
estar contantemente acompanhando eles na realização das tarefas. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, mediante sua interação com 
os alunos, pois quando necessário pega nas mãos dos alunos e realiza a atividade junto com eles, isso quando não 
conseguem ou estão com receio de errar. A Professora tem rotinas de feedbacks, seja, motivando, elogiando, pede que os 
coleguinhas batem palmas parabenizando a realização da tarefa, quando erram também tem que parabenizar o 
coleguinha. É constante esta rotina da Professora. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Nesta aula não surgiu momentos de improvisação, pois estava muito 
bem planejada, as atividade bem controlada, seja, na organização dos materiais, regras e tempos das atividades. Apenas 
suas estratégias de controle como o trenzinho para sair e voltar para sala, múcicas de interação e na atividade de volta a 
calma. 

11º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora neste momento a Professora esta aguardando a Professora responsável de turma voltar para sala, então para 
controlar os alunos ela canta uma musiquinha com eles, assim passa o tempo e mantém a atenção dos alunos. É uma 
rotina de controle da Professora. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, mesmo sendo menor que na 1ª aula observada, pois como dissemos a 
Professora esta com alguns problemas pessoais para resolver. Mas não deixou o entusiasmo da aula cair, muito menos a 
intereção dos alunos com as atividade e com ela. A Professora esteve presente em todas os episódios marcantes da aula, 
seja, na organização das atividades, prestação de feedbacks, correção e punição dos alunos quando necessário. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, na transição de uma atividade para outra a 
Professora antes de concluir uma já organiza a outra, tendo estratégias de controle dos alunos tipo depir que sentem na 
lateral da quadra para ela saber quando termina a atividade. A Professora já vai organizando os materias na quadra para 
próxima atividade, pede os alunos para irem se posicionando no local da próxima atividade. A Professora já tem esta 
rotina estabelecida nos alunos, pois eles mesmo já se comportam demonstrando conhecer as orientações da Professora. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: A Professora mantém suas características disciplinadora, pulso firme, voz de 
comando, mas não demonstra agressividade e ofencividade nas palavras. Nesta turma a Professora demonstrou seu lado 
afetivo e carinhoso nas suas orientações com os alunos, porém a faixa etária exige esta postura da Professora.  
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, ocorreram diversos episódios na aula como a aluno tímida que 
estava com receio de realizar a atividade, assim a Professora ajudou-a realizando a atividade juntas. Como a Professora 
percebeu que os outros alunos ficaram inciumados por ter ajudado a colega, a Professora aumentou a distância entre as 
cordas, de modo que todos não conseguisse realizar sem a sua ajuda, assim ajudou todos atravessarem o rio. Participou 
na aula com todos alunos. O Aluno G que exige da Professora além de paciência muito atenção e jogo de cintura. 
Trata os alunos com justiça: Sim, no episódio da estafeta, onde tinha uma equipe com 10 alunos e outra com 11, então a 
Professora para sair da saia justa que os alunos a colocou questionando o fato da equipe vencedora ter ganho pelo fato de 
serem 10 alunos, ela disse: “- Então as duas equipes são vencedoras.” 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Considerando as condições materiais e o espaço da Professora 
para trabalho posso afirma que é muito adequado e propício. Porque é uma escola pública com poucas condições. Mesmo 
com materiais limitado e que não são novos, a Professora elaborou uma aula muito rica, criativa, motivando que propiciou 
a interação de todos os alunos. A Professora utilizou um banco sueco que é usado no refeitoria da escola, 4 cones, 2 
pedaços de corda de 150 cm e 2 bambolês. Um total de 9 tipos de materiais diferente para elaboração das atividades, 
além de ter que planejar as atividade conforme sua limitação de materiais disponivéis. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tiveram acesso os materias, nesta aula a Professora não pediu a 
colaboração dos alunos, pois são muito pequeninos, então enquando concluiam uma atividade a Professora organizar a 
atividade seguinte. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, já nas atividade de risco, tipo passar pelo banco sueco, seja, de lado, 
costas ou engatinhando, a Professora ficava ao lado garantido a segurança dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, 
contantemente a Professora presta feedbacks de motivação, estimula a participação, estimula os alunos interagir com o 
sucesso dos colegas, parabeniza os alunos que realizam corretamente as atividades e se necessário ajuda todos a 
realizar as atividades. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: A relação da Professora é mais de carinho do que 
respeito, lógico que todos alunos respeitam suas orientações e diretrizes, também a Professora sabe ser disciplinadora 
quando necessário. E os alunos demonstram constantemente ações de carinho com a Professora. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É rotina da Professora realizar as intruções antes das atividades. 
Rotineiramente a Professora explica, exemplifica demonstrando com se faz a atividade para em seguida realizar sua voz 
de comando. Porque nesta faixa etária apresentar ou justificar os objetivos não são muito necessários, mas antes de cada 
atividade planejada a Professora transmite as orientações. Quando os alunos não conseguem fazer a Professora realiza a 
atividade com eles. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, demonstrou estar sempre preocupada com a segurança, 
desde na atividade com o banco sueco, onde mantevesse ao lado. A estratégia do trenzinho, ou seja, a fila para sair e 
voltar para sala, assim mantém o controle e não há correria pela escola. 

12º MOMENTO: Considerações finais... 
Agora a Professora esta na sala de aula conversando e cantando musiquinhas com os alunos, a Professora responsável 
de turma já esta chegando para assumir os alunos. Em geral a Professora apresentou todas as rotinas que constatamos 
na 1ª aula observada. 
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Anexo 13.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 13.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: É igual das aulas anteriores. De estar passando e desenvolvendo o projeto de queimada. Do treinamento mesmo da 
queimada, apesar de ser uma brincadeira que eles estão acostumados a jogar. Então agora é colocado regras. De 
maneira, que vamos treinando para impor estas regras que eles não estão acostumados a obedecer. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Disciplina, organização, saber conviver com outros alunos e saber perder e saber ganhar. Esta questões. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Eu avalio a todo o momento minha aula. A todo o momento. A forma deles agirem. De executar as atividades. Os 
uniformes. Estou avaliando a todo o momento. Isto eu falo muito com eles. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos mais tranquilos. Diferentes dos alunos do 5º Ano (2). São alunos bem mais tranqüilos. Tem um pouco de 
agitação, mas são mais tranqüilos do que da aula anterior. Olha! Eu tenho ali o aluno Diego, que é um aluno que gosta de 
aparecer. Mas problemas de disciplina com nenhum não. Só o Diego mesmo. E a Laís que é uma menina falante. Ela é 
muito falante. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Nenhum! Porque queimada é somente bola. Então, isto a gente temos a disposição na escola. Então, não tive 
nenhuma preocupação quanto a isso não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? 
R: Regras e limites eles não estão acostumados a obedecer. Às vezes, isso causa um pouquinho de transtorno na aula. 
Mas nada que com uma parada na aula e conversada com eles não consigamos sanar. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Queimada. Para trabalhar a disciplina, organização e regras. Para ensinar que temos que obedecer limites e que temos 
que obedecer a regras. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: É o obedecer regras que eles não estão acostumados. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Por exemplo, parar o jogo e fazer que o aluno perceba que ele esta infringindo a regra. 
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Anexo 13.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos do 5º ano na sala de aula... 
A Professora esta agora na sala de aula passando as informações referentes ao campeonato de queimada que irá ocorrer 
na escola. Ela esta dizendo aos alunos quem parcitipará do campeonato. Acredito que nesta aula a Professora 
demonstrará características diferenciadoras, porque trabalhará com duas turmas, porque uma professora da escola não 
poderá lecionar a última aula. Então estaremos observando as rotinas de aula da Professora referente a duas turma, a 
turma referente a entrevista prévia e outra turma com que a Professora trabalharia no último horário. A turma referente a 
entrevista prévia é um 5º ano, alunos na faixa etária dos 9 a 10 anos. Agora vou mater a gravação em aberto, entrar na 
sala de aula para acompanhar um pouco as orientação e negociações que se passam na sala nete momento. 
Professora: No lugar do Aluno O vou colacar a Aluna A. 
Aluno O: Começa a chorar porque não vai participar do campeonato. 
Professora: Eu já te avisei sobre o comportamento. Não já avisei do compotamento Aluno O? 
Aluno O: Chorando diz: “- Avisou.” 
Professora: Então é isso que acontece com os meninos que não tem comportamento. Eu elimino do campeonato e coloco 
outro no lugar. Então Aluno O no próximo campeonato tenha uma postura melhor para você participar. Você saiu do seu 
lugar para ir tentar a Aluna L que esta lá trás. 
Aluno O: Mas eu já estava sentado aqui. 
Professora: Pois é! Mas isto não lhe da o direito de virar para trás e beliscar a Aluna L. Você por acaso é mãe dela para 
bater nela!  
Aluno O: Ainda chorando diz: “- Ela também me bateu. 
Professora: Não. Mas eu vi! 
Aluno O: Eu não tinha chegado na sala ainda não. 
Professora: Então porque você esta chorando agora? Me responde? 
Outra Aluna: Porque ele não vai participar do campeonato. O Tia porque você não fez o sorteio agora na aula. 
Professora: Meus amores esta é a relação dos times da aula passada. Vocês lembram? 
Aluna N: É o time que ganhou? 
Professora: Não é o time que ganhou não. Esta misturado, pois nós não estavamos treinando Aluna N. Ok! Esta certo! 
Então, o que vai acontecer, o jogo de você será com a 4ª e 5ª série. Eu não quero confusão e não quero briga com a outra 
turma. Porque eu já avisei lá. Se tiver briga, tiver discussão ou vaias, acabou o campeonato, não haverá mais 
campeonato. O objetivo do campeonato não é este, mas de amizade. Esta certo! Não é campeonato para ficarem fazendo 
bagunça não. Não é Aluna B? Então, destes nomes que falei tem alguém que não quer participar? 
Alunos: Não. 
Professora: Aqueles que não irão participar do jogo terão que organizar o nome da equipe, pois em todos os campeonatos 
ela terá este nome. O grito de guerra da turma. Esta certo! Porque a animação e participação também vai contar muito. 
Alunos: Todos falam ao mesmo tempo. 
Professora: Esperem um pouco, deixe o Aluno I falar. 
Aluno I: Quando será o campeonato? 
Professora: Sexta-feira agora. 
Aluno I: Agora? 
Professora: Sim. Depois de amanhã. Agora é a vez da Aluna L. 
Aluna L: A gente pode fazer cartaz? 
Professora: Podem fazer cartaz, fazer pompom, podem colocar pedrinhas na latinha de refrigerante para fazer zueira. 
Vocês podem criar coisas. 

2º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Então acabamos de observar uma negóciação entre a Professora e seus alunos referente ao campeonato que será 
realizado na sexta-feira. A medida que a Professora apresentava as regras do campeonato, os alunos negociavam as 
possibilidades que mais lhe convinham individualmente. Porque a Professora tinha que delimitar um número de 
participantes nas equipes, porque há turmas com mais e outras com menos alunos. Além de ser uma estratégia para que 
posteriormente os alunos participem das próximas aulas com mais entusiasmo. Após passar as informações aos alunos 
referente ao campeonato de sexta-feira, seja, as regras, a conduta que espera dos alunos da turma, a finalidade do 
campeonato, lembrando que aqueles que não cumprir as regras serão punidos. Ocorreu dentro da sala de um aluno ter 
agredido sua colega, assim a maneira da Professora punir foi tirando o nome dele da lista da equipe que iria jogar pela 
turma no campeonato. Como não serão todos alunos a participar deste campeonato, a Professora explicou que no 
próximo campeonato de vôlei, aqueles que não participaram já estarão inscrito. Disse que os alunos poderiam cria o grito 
de guerra, o nome da equipe e que a participação da sala contaria pontos. Agora a Professora colocou os alunos sentados 
na lateral da quadra e disse para ficarem quietos, pois ela irá buscar a outra turma e se levantarem serão punidos, pois 
não participarão da aula. 

3º MOMENTO: Buscando os alunos do 3º ano na sala de aula... 
Agora estamos observando a Professora buscar outra turma de alunos, a qual ficou responsável, além da sua turma de 5º 
ano. Acredito que esta aula será interessante de observar, pois são alunos com faixas etárias diferentes, uma turma de 5º 
ano e outra de 3º ano, então será uma aula com alunos de 8 a 10 anos. Assim, temos uma diferença de 2 anos, que 
quando se trabalha com crianças são fases de desenvolvimentos muito diferentes, ou seja, são aspectos que devem ser 
levados em consideração durante o planejamento e principalmente o desenvolvimento da aula. De modo, que será 
interessante observar os comportamentos e reações da Professora nesta aula. Agora a Professora esta passando dentro 
da sala da turma do 3º ano passando as informações gerais da aula. Então vou proceder como na turma anterior e gravar 
as considerações da Professora ao alunos desta turma. 
Professora: Agora vou falar o nome dos alunos que estarão participando do campeonato de queimada desta sexta-feira, 
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mas aqueles que não disser o nome, não precisam se preocupar, pois irão participara do campeonato de vôlei. Esta certo!  
Alunos: Sim. 
Professora: Então, o que irá acontecer, vocês irão participar bonitinho do campeonato, aqueles que a Tia falar o nome não 
precisam ficar tristes, porque como já disse, quando for o campeonato de vôlei os alunos que não estiverem nesta lista 
irão jogar com certeza no campeonato de vôlei Certo! E aqueles que a Tia falar o nome, mas não quiserem jogar no 
campeonato de queimada, mas jogar no campeonato de vôlei é só me dizer que risco o nome desta lista e coloco outro 
coleguinha que queira no lugar. O campeonato será sexta-feira, depois de amanhã, então aqueles que a Tia disser o nome 
aqui, deverão vir vestidos com a roupa de Educação Física, pois não pode vir de jeans, não podem vir de sandália e nem 
de chinelos, você devem vir com o uniforme de Educação Física. 
Aluna 1: Pode vir com esta roupa aqui Tia? 
Professora: Sim. Isto é uniforme. Esta certa. 
Aluna 2: Tia eu não sei jogar vôlei. 
Professora: Mas ainda temos tempo, pois vamos treinar um montão de vezes, monte de dias, nós vamos treinar um monte 
de dias que você irão até enjoar, você irão sair craques no vôlei. Nós vamos treinar um monte de dias para depois marcar 
o campeonato. Igual a queimada, nós não estavamos treinando? 
Alunos: Estavamos. 
Professora: Você estão com medo de participar do campeonato? 
Alunos: Não. 
Professora: Então o vôlei será a mesma coisa. Não precisa ficar com medo não porque nós vamos treinar antes de jogar. 
Então hoje você irão fazer Educação Física junto da turma da Tia Renata, turma de 5º ano. Mas não precisam ficar com 
medo, porque vão todos fazer aula, vão todos jogar queimada como se estivessem treinando para o campeonato. Então 
vou pedir o seguinte, não fazer gracinha, aquele aluno que não comportar vou colocar do lado de fora para pensar, vai 
direto para secretária e não vai participar do campeonato. Certo? 
Alunos: Certo. 
Professora: Vou falar o nome dos alunos que irão participar do campeonato de queimada. Fulano, Beltrano, Ciclano.... 
Deste nomes que eu falei tem alguém que não vai querer? 
Alunos: Eu quero, eu vou... 
Professora: Você vai querer Aluna E? 
Aluna E: Sim. 
Professora: Os outros que a Tin não falou o nome aqui irão participar do vôlei. Aqui, prestem atenção, estes não vão 
participar da queimada jogando, mas terão que fazer torcida do lado de fora para turma de você ganhar. Então você 
podem fazer o grito de guerra, escolher o nome da equipe de vocês. Isso você irão me entregar amanhã. Combinado? 
Prestem atenção! Aluna B preste atenção. Você irão pensar o nome para equipe de vocês e um grito de guerra para eles 
gritarem lá na hora da queimada. Ta bom! Então quando for o dia do campeonato você pegam e gritam para equipe de 
vocês. Embora agora vazer aula. Façam a fila, vocês irão sair sem correr, colocar as mochilas lá em cima da mesa de 
ping pong. Sem correr! 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora esta levando a turma do 3º ano para quadra, trabalhará com as duas turmas o mesmo conteúd, que é 
a queimada. Dizendo que a finalidade da aula de hoje é treinar para o campeonato de sexta-feira. Como é o último de dia 
de coleta de dados, normalmente fico mais próximo do Professor e seus cotidiano de trabalho, ficamos mais próximos, 
mais intimos, o Professor já não esta tão contrangido com minha presença no seu contexto de trabalho. Hoje como é o 
último dia nesta escola, depois de uma semana, estou sendo muito bem recebido por todos. Aqueles alunos do 5º ano que 
a Professora colocou sentados, neste momento estão a correr pela quadra. Eu quero é ver como a Professora irá gerir 
nesta aula quase 45 alunos, manténdo o controle que teve nas aulas anteriores. Sendo assim, a partir de agora vamos 
focar na rotinas de aula da Professora diante deste quadra de improvisão que exigirá um grande controle da mesma. 

5º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora esta neste momento trabalhando exatamente com 43 alunos com faixa etária entre 8 a 11 anos de idade, 
são duas turmas uma 3º e outra de 5º ano. Então a estratégia da Professor foi mesclar os alunos das duas turma, ou seja, 
montar as equipes com alunos do 3º e 5º ano juntos. A aula será o jogo da queimada que é o foco do campeonato de 
sexta-feira. A Professora chamou duas alunas do 3º ano para escolher os times. Como é rotina da Professora esta 
constantemente chamando a atenção deles para manter o controle da aula. A Professora é muito rigorosa e disciplinadora, 
porém também é muito carinhosa nas suas palavras com os alunos. A Professora possui uma voz de comando muito 
firme e segura. Neste momento esta dividindo os alunos na duas equipes. Os alunos não podem escolher qual equipe 
querem jogar, pois a Professora que decide, pois esta tentando montar equipes homogêneas para o jogo correr 
equilibrado. Talvés esta rigídez faz necessário, pois são duas turmas, idades diferentes, interesses diferentes, de maneira 
que se começar a ceder muito possivelmente perde o controle. Alguns alunos tentaram negociar qual equipe gostaria de 
ficar, mas a Professora esta relutante e percebo que seu objetivo é cumprir com seu planejamento improvisado para 
trabalhar com estas duas turmas. Mesmos estando imporvisando a aula, a Professora mantém suas rotinas bases de 
estrutura de aula, seja organização dos alunos, seja sua forma de instrução e controle dos alunos e sua postura e firme 
diante dos alunos. Considerando a entrevista prévia da Professora, o Aluno D é um caso a parte, pois demonstra ser muito 
bagunceiro, agitado e que a todo instante apresenta algum comportamento desviante. Agora a Professora esta contando 
os alunos de cada equipe, ou seja, foram formadas 2 grandes equipes mesclando alunos de âmbas as turmas. A aula será 
praticamente o jogo de queimada e durante o jogo acredito que a Professora manterá prestando os feedbacks que são 
caracterísiticos da sua rotina de aula. Nesta aula a Professora não esta dando muito espaço aos alunos para negociação. 
Agora a Professora irá transmitir as regras do jogo aos alunos, sendo assim, irei acompanhar mais de perto para gravar 
suas instruções. 
Professora: (...) se alguém for queimado vocês dois descem, mas enquanto estiverem lá em cima não podem queimar 
ninguém do time adversário. 
Alunos: Não Tia? 
Professora: Não, somente depois. 
Alunos: Tia vale queimar de primeira? 
Professora: Atenção! Vale queimar de primeira 
Os capitães dos times estão tirando par ou ímpar para ver com quem começa o direito de bola no jogo 
Professora: 3 + 2 é quanto? 
Alunos: É 5. 
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Professora: Então ganhou a equipe da Aluna C. 
O jogo irá começar agora. 

6º MOMENTO: Descrevendo o jogo de queimada... 
Hoje o espaço de aula disponível para o jogo ficou pequeno, pois o número de alunos é grande. Nesta aula a Professora já 
esta utilizando o apito para gerir o jogo. Também precisa estar atenta no jogo para saber quem foi e quem não foi 
queimado no jogo. A Professora esta chamando atenção dos alunos para cumprir as regras do jogo como os limites do 
campo. A Professora apitou e pediu atenção a todos os alunos. Apitou muito forte agora! 
Professora: Você não podem ultrapassar da linha amarela para cá, somente para pegar a bola, então no campeonato será 
assim. Combinado? 
A Professora esta pedindo atenção aos alunos com as linhas do campo. Na verdade a aula esta bem agitada devido o 
espaço não comportar o número de alunos em cada equipe, a agitação dos alunos e suas diferenças de idade, mas até o 
momento a Professora gere tranquilamente a aula. A Professora mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks de 
supervisão referente as regras do jogo. No geral mantém suas rotinas em relação as aulas anteriores e suas ações 
durante a aula vão ao encontro das suas decisões de planejamento nas entrevistas prévias. Agora vamos estar realizando 
algumas considerações referente esta 3ª aula e as duas aulas anteriormente observadas. Esta aula a Professora deixo 
transcorrer mais livremente, pois teve que improvisar após a entrevista prévia, também organizar, gerir e controlar duas 
turma muito diferentes devido a faixa etária dos alunos, além de controlar 43 alunos no último horário, num espaço aberto 
com um sol muito quente após ter chuvido muito, ou seja, imprevisibilidade climática. Então como não choveu a 
Professora cumpriu sua aula improvisada tranquilamente. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, novamente constatei esta característica no 
perfil da Professora, pois tinha um aluno que não queria fazer aula porque não iria participar do campeonato, mas a 
Professora foi até ela, conversou, explicou os motivos, explicou que ele participará do próximo campeonato que será de 
vôlei, então não precisava ficar triste e era para ir fazer aula. No fim acabou vindo fazer a aula. Os alunos gostam muito 
dela. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não identifiquei acredito devido a faixa etária 
dos alunos, pois são mais que motivados a realizar as aulas de Educação Física. Eles querem é se divertir nas aulas. 
Proporciona feedback ao alunos: Referente aos feedbacks a Professora constantemente presta feedbacks positivos e 
motivadores parabenizando as ações dos alunos, feedbacks de instrução, seja, de supervisão lembrando os alunos das 
regras do jogo da queimada, para eles evitarem de ficam muito tempo com as bolas nas mãos, instruções para o jogo 
transcorrer naturalmente, alé de feedbacks de controle referente ao comportamento durante a aula. É rotina constante no 
comportamento da Professora. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, primeiramente 
porque é muito difícil encontrar alunos que não gostam do professor de Educação Física, aqui no caso, a Professora é 
muito atenciosa e carinhosa nas suas palavras com os alunos, principalmente com as turminhas mais novas. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mas não perde nunca sua postura firme, segura e 
disciplinadora, não deixando que os alunos se disperssem ou predendo o controle da aula, pois quando necessário saber 
punir com rigor e também parabenizar os alunos quando apresentam-se bem nas suas ações na aula. Mas é característico 
da Professora chamar atenção dos alunos com brincadeira, abraça, faz carinho da cabeça e diz o que esta de errado na 
atividade. Então matém este ambiente de respeito e favorável para aprendizagem. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Sim, pois ainda dentro da sala de aula a 
Professora explicou para âmbas as turmas a importância deles realizarem aula juntos. Os alunos da turma do 3º ano 
ficaram com receio de fazer aula com alunos mais velhos, mas a Professora explicou que seria importante para eles 
treinarem para o campeonato. Já os alunos do 5º ano não gostaram muito porque era crianças os alunos do 3º ano, mas a 
Professora explicou que tinha que ser assim e que era para eles serem cuidadosos com os alunos do 3º ano. Na aula a 
Professora mesclou as duas sala, iniciou a queimada e no fim todos estão brincando como crianças. Porque criança e 
criança, eles querem é brincar, nesta aula com 43 alunos a aula transcorre na maior naturalidade, mesmo com alguns 
probleminhas que são característicos de qualquer aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, na improvisação desta 
aula com o jogo da queimada e na organização dos times, mesmo com a diferença de idades, interesses dos alunos, 
turmas onde cada uma apresenta alunos com características de comportamentos desviantes bem acentuados, sendo que 
a entrevista prévia foi apenas para o 5º ano. 
Tem sentido de humor: Sim, pois é impossível não levar uma aula com estas características com senso de humor. A 
Professora é sempre agradável com os alunos, brinca nas suas instruções e correções, mas nunca perde sua postura 
firme e disciplinadora. É uma aula agitada, atividade super interativa e alunos motivados e agitados. Então a Professora 
nunca perde o controle dos alunos e da atividade, por exemplo, tinha um aluno que sempre estava pegando a bola e 
tentando queimar a equipe adversária, imediatamente determinou que ele não podia mais queimar, caso pegasse a bola 
tinha que passar para o colega. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não, hoje literalmente não ocorreu nenhuma negociação, pois são duas turmas 
diferentes e com interesses diferentes, assim a Professora que ditou as regras e normas da aula hoje evitando qualquer 
privilégio a determinado aluno. 
Síntese: No geral a Professora apresenta ótimo relacionamento com alunos e colegas de profissão, pois presenciei 
diversos momentos de relacionamento da Professora no seu cotidiano de trabalho, inclusive hoje esta colaborando com 
outra colega professora, pois assumiu sua turma para a professora poder sair mais cedo da escola. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A professora apresenta um bom controle do tempo, 
porém como disse na entrevista, hoje em dia ela não tem a preocupação se as atividades irão caber dentro do seu 
planejamento de aula, então ela seleciona as atividades do seu roteiro de aula baseado no tempo de aula disponível, ou 
seja, ela já rotinizou o número de atividades e fases da aula com base no tempo de aula. Mas a todo instante olha no 
relógio o tempo para controlar as atividades planejadas. Para no final dispor de 5 minutos para os alunos irem ao banheiro 
e beber água antes de irem para sala. A Professora constante gere o tempo, pois é caracterísitico das suas aulas planejar 
tempo para as atividade de aquecimento que normalmente são circuitos motores, tempo para atividade principal que são 
estafetas ou jogos pré-desportivos e volta a calma com musiquinhas uma estratégia de controle também dos alunos. A 
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Professora é uma gestora do tempo de aula sim. É rotina da Professora trazer os materiais para quadra antes de iniciar a 
aula, deixando-os na lateral da quadra, organizando apenas quando os alunos se encontram na quadra, pois quando 
necessário pede ajuda deles para organizar os materiais no espaço de aula. A Professora deixa sempre materiais a mais 
na lateral da quadra, caso precise improvisar ou criar nova atividade tem materiais disponível ao seu lado. Então 
normalmente a Professora tem uma bola reserva na lateral da quadra, pois como a quadra fica no pátio na frente da 
escola, acontece às vezes da bola ir para além dos muros da escola, assim a Professora pede apenas um aluno para ir 
buscar e utiliza sua bola reserva dando prosseguimento ao jogo, assim mantém a atenção dos alunos na aula e não perde 
o controle. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Referente as suas instruções é rotina da Professora transmitir informações gerais aos 
alunos ainda dentro da sala de aula, seja, aspectos gerais da atividade, informativos da escola ou finalidade da aula, para 
alunos muito novos como 1º e 2º ano não é habitual, apenas os comprimenta e ouve suas histórias. Hoje a Professora 
explicou o campeonato, apresentou a lista dos jogadores e as funções das turmas quanto torcida organizada, além de 
tentar conter a tristeza dos alunos que não iriam participar do campeonato de queimada, mas disse que iriam participar do 
próximo campeonato, no caso de vôlei. Quando a Professora chega na quadra é rotina a própria organizar as equipes 
quando é jogo na tentativa de montar times equilibrados, a seguir transmite as instruções e regras gerais da atividade e 
durante a aula, atividades ou jogos a Professora mantem-se a todo instante prestando feedbacks aos alunos. Quando 
necessário para a aula e desmonstra como realiza, seja, o circuito, o movimento ou outra coisa relacionada a tarefa. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não porque estes alunos já são motivados. As 
faixas etárias dos alunos que a Professora trabalha são mais que motivados, assim ela ussa esta motivação para controlar 
seus comportamentos desviantes durante a aula. É rotina de estratégia e controle dos alunos puní-los com um tempo fora 
da atividade, seja, de 3 a 5 minutos dependendo da sua atitude divergente. Então a motivação é usada com uma 
estratégia de controle na gestão dos seus comportamentos desviantes. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, principalmente através de 
feedbacks de motivação, instrução, supervisão, correção e demonstração. Presenciei nesta aula o fato de âmbas as 
turmas terem o receio de participar porque eram turmas diferentes, mas a Professora foi muito clara com os alunos, 
transmitiu segurança, além de ser muito firme nas suas instruções. Assim, esta aula mais parece um intervalo de tanto 
alunos e da grande interação entre os alunos, mesmo sendo de faixa etárias diferentes. Os alunos acabaram se 
entendendo, pois os mais velhos estão sempre ajudando o mais novos durante o jogo. A aula transcorre naturalmente. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: A improvisação foi lidar com o fator de mais uma turma na aula, mas 
durante o jogo a Professora manteve suas rotinas de aula, principalmente as relacionadas a prestação de feedbacks aos 
alunos e controle da turma. Improvisações de regras ou estratégias de controle durante a aula não ocorrerão, pois a 
Professora foi muito determinista nas duas decisões não permitindo nenhum tipo de questionamentos. Assim, manteve o 
controle da aula tranquilamente. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim. Considerando a forma como organiza seu planejamento que é em forma de 
projetos. Os campeonatos organizados pela Professora é uma metodológia de avaliação, além de ser um momento de 
descontração também para os alunos, pois são nestes campeonatos após o conteúdo ensinado que a Professora averigua 
a aprendizagem dos alunos. Neste conteúdo a Professora ensino a queimada, suas regras, além de já ser um pré-
deportivo do desporto handebol. Então nesta sexta-feira ocorrerá o campeonato entre todas as turmas da escola, além de 
ser um estimulo para participar das aulas como se fosse um treinamento semanal para o campeonato. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: 
Trata os alunos com justiça: Sim, trata todos alunos com justiça, mesmo tendo que deixar alguns alunos fora das equipes 
que disputaram o campeonato sexta-feira. A Professora deixo claro que para aqueles alunos que não estiverem nas 
equipes para jogar no campeonato de queimada nesta sexta-feira terão tarefas a cumprir como organizar o grito de guerra, 
nome da equipe e estarem na torcida motivando os colegas. Ainda, estes que não jogaram neste campeonato irão estar 
nas equipes do campeonato de vôlei. É a maneira que a Professora encontrou de envolver todos alunos e compensar 
aqueles que não estarão jogando neste campeonato. Também como pode constar nesta aula o espaço é realmente muito 
pequeno. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, mesmo sendo o espaço e as condições referente a 
materiais bem limitados a Professora elabora aulas criativas, além de conseguir estimular, motivar e manter os alunos 
focados e interessados nas suas aulas. A Professora possui rotinas muito seguras, mesmo nos momentos de dúvida, sua 
postura compensa a incerteza, trasmitindo aos alunos controle e segurança nas suas decisões. Acredito que o fato de não 
negóciar muito com os alunos esteja relacionado a faixa etária que trabalha, pois são alunos mais novos, alunos de 1º a 5º 
ano. Às vezes, escuta a opinião dos alunos, ou sujestão quanto uma regras, ou relativo a percepção deles quanto a 
estrutura dos times, mas geralmente a aula é o planejamento que a Professora elaborou, pois as atividades estão 
relacionadas ao tempo de aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, dentro das condições disponivéis da escola, pois a quadra localiza-se 
no pátio à frente da escola, apenas possui as traves do gol, não esta bem pintadas as linhas limitrofes dos campos, não é 
o piso ideal de uma quadra, mas tem alambrado, postes de iluminação, além de uma área lateral onde pode realizar 
outras atividades. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: E 
constante esta rotina no comportamento da Professora, mas assegurar a participação dos alunos não é necessário, pois 
são muito motivados devido a faixa etária também. Mas é rotina da Professora prestar feedbacks de motivação, seja, 
parabénizando os alunos ou encorajando eles a fazer as atividades na aula. Quando necessário ela realiza a atividade 
com os alunos para interagir e motivá-los. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Os alunos são educados e respeitam a Professora 
devido sua postura segura e firme. Não que a Professora seja desatenciosa ou agressiva nas suas ações com os alunos, 
mas muito pelo contrário, é extremamente carinhos e até muita das suas instruções são carinhosas durante as 
orientações das atividades. Acredito que esta postura firme e segura deve-se ao fato de no início no estágio a Professora 
não tinha domínio e controle dos alunos, pois a própria nos relatou na entrevista as suas inseguranças no estágio, 
chegando a chorar por não conseguir controlar os alunos no início. Hoje já percebemos que a Professo possui estratégias 
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de controle, além da sua segurança. Dentro do seu contexto de trabalho é respeitada, desenvolve projetos no seu 
planejamento anual e que envolve a comunidade escolar. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É rotina da Professora prestar as primeiras instruções ainda dentro da 
sala de aula, antes do início da aula na quadra passa as intruções da atividade e antes de cada atividade também, durante 
as atividades esta sempre lembrando das regras e procedimentos das atividades. Quando necessário para a atividade 
para instruir os alunos, sedo rotina, explicar, exemplificar e realizar a voz de comando. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Demonstra uma preocupação significativa com a segurança dos 
alunos, nesta aula mais ainda por estar realizando uma aula com turmas de idades diferentes. A Professora esta sempre 
atenta naqueles alunos que ficam subindo na trave de gol, pede para retirar objetos cortantes das meninas como brincos, 
cordões e pulseiras. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
As rotinas de ensino da Professora estão relacionadas a sua estrutura de aula em 3 fases, aquecimento com circuitos 
motores, ativitdade principal com estafetas e jogos pré-deportivos e volta a calma. É rotina da Professora realizar as 
instruções e informações gerais referente a aula ainda na sala de aula. É rotina usar a estratégia do trenzinho para sair da 
sala com os alunos de turmas mais nova, 1º, 2º e 3º ano. Além de rotinas de instrução na sua forma de prestar as 
orientações aos alunos antes de cada atividade, durante a atividade e se necessário além de explicar a Professora 
demonstra como realiza e ainda faz junto com aluno a atividade. A Professora tem um perfil disciplinador, seguro e firme. 
Uma boa voz de comando durante a aula. É rotina buscar os materiais necessários e reserva antes da primeira aula e 
deixar na lateral da quadra para quando necessário, além de ser criativa quanto a utilização de materias, pois a escola 
apresenta algumas limitação neste aspecto. É rotina gerir os tempo das atividade de aula com base nas três fases do seu 
roteiro de aula. É rotina da Professora chegar na escola às 7:00 da manhã e sair às 17:00 horas da tarde, pois leciona 
aula em dois turnos, vêm para escola no ônibus que trás os Professores e alunos numa cidade a 40 km da escola e após 
de fechar o dia nesta escola vai para outra escola trabalhar no turno da noite. 
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Anexo 13.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 13.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 17 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

5º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. Eu começo com aquecimento de uns 10 minutinhos e depois desenvolvo os conteúdos a serem trabalhados. 
1.1.1) Poderia descrevê-los? 
R: Por exemplo, no iniciozinho da aula dou um alongamento com um aquecimentozinho de uns 10 minutos. São exercícios 
tipo corrida para desenvolver mais as crianças. Depois eu específico um tema, por exemplo, estafeta, uma queimada ou 
alguma coisa deste tipo. E para finalizar uma volta a calma, ou eu levo eles para sala uns 5 minutinhos mais cedo para 
eles tomarem água e lavar as mãos. E bater um papo bem rapinho para quando o professor chegar os alunos já estarem 
acomodados e tranquilos para continuar a aula. 
1.1.2) Porque estas atividades? Porque esta ordem de planejamento? 
Professor: Porque esta ordem? 
Minha intervenção: Porque você rotinizou fazer desta forma? Criou este roteiro? 
R: Foi um modelo de plano de aula que foi passado para nós na faculdade. 
Minha intervenção: E você continua mantendo este modelo? 
Professor: Continuo mantendo porque eu acho que é legal e organiza. A gente tem sequência daquilo que vamos passar 
na aula. É mais fácil de você sintonizar na aula. Fica mais fácil de você trabalhar tendo um roteiro. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Olha! Às vezes sim, mas a gente como professor tem hora que você tem que sair um pouco da regra. Tem turma que 
às vezes não aceita a atividade que você planejou para aquele dia. Às vezes você tem que mudar de estratégia. Nem 
sempre. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca seu planejamento? 
R: Não.  
1.2.2) Consegue descrever quais as principais diferenças de como fazia no estágio e como você faz hoje? 
Minha intervenção: Um exemplo da tua realidade, no estágio eu fazia assim e hoje eu faço desta forma que me permite 
manter o planejamento. 
R: No estágio eu ficava muito assim, limitada ao horário. Tipo assim, eu queria passar o conteúdo todo e terminar a aula 
uns 5 minutos antes para estar colocando os meninos na sala de aula, às vezes ultrapassava o horário. Então eu tinha 
certa preocupação até mesmo em conter os alunos em termos de disciplina. Eu tinha uma certa dificuldade. Hoje não. 
Hoje já vou mais tranquila. Já tenho mais controle. Não fico muito vidrada em relógio. E as atividade que proponho dão 
direitinho para cumprir o tempo da aula. 
Minha intervenção: Você já rotinizou o tempo com base nas atividades. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Referente aos objetivos. Percebe nas suas aula que você não diz os objetivos, mas você explica a 
finalidade das atividades. O porque fazer. Não é bem o objetivo, mas o porque eles estão fazendo aquela aula. Porque 
jogar daquela forma. Porque cumprir as regras. Você costuma fazer isso. 
Professor: Faço. 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? 
R: Não. Às vezes não. 
Minha intervenção: Não? 
Professor: Até mesmo por falta de experiência. Quando você esta estagiando, você procura seguir a risca aquilo que você 
aprende na faculade. E nem sempre o professor lhe proporciona exemplos das coisas que você tem que fazer. Você tenta, 
mas você naõ consegue. E quando você é dono da turma, você vai com o planejamento mais tranquilo. 
Minha intervenção: Referente as questõs que levantei anteriormente. Você não diz os objetivos e nem os justifica os 
objetivos da aula. Mas apresenta a finalidade da aula e justifica o porque cumprir aquela regra ou aquela atividade. Porque 
eles tem que jogar daquela forma. Isto estou falando para os alunos de 5º ano no caso. 
1.2) Você consegue descrever algumas diferenças de como era no estágio e como você faz hoje? E quando você 
começou a fazer issso? 
Minha intervenção: Você consegue descrever? 
Professor: Não. Isso foi automático. E até às vezes por conversar com colegas de profissão. E eles estarem explicando os 
objetivos da aula. Porque eu acredito assim, que se eu for explicar diretamente para o aluno assim: “- Que para trabalhar a 
coordenação motora e o seu lado cognitivo...” Nesta faixa etária eles não vão entender o que eu estou falando. Então é 
mais fácil explicar a finalidade da atividade. No meu caderno de planejamento eu coloco. Eu sei o que estou trabalhando, 
mas para o aluno pela faixa etária não adianta eu explicar porque eles não vão entender. 
Minha intervenção: É mais fácil explicar a finalidade da atividade e eles alcançarem os seus objetivos que estão na 
atividade. 
Professor: Isso. Isso. 
Minha intervenção: Isso eu percebe Professora. 
1.2.1) Como você costuma realizar estes procedimentos durante a aula? 
Minha intervenção: Você consegue me falar. Você faz isso na aula. Como você costuma realizar estes procedimentos de 
explicar a finalidade das atividades durante a aula. 
R: Por exemplo assim, corrigindo eles quando fazem às vezes a atividade errada. Volto atrás e falo com o aluno assim: “- 
Vamos fazer de novo?” Agora se eu perceber que ele esta com muita dificuldade ainda eu mesmo pego e executo da 
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forma que seria o exercício. 
Minha intervenção: Mostra para o aluno. 
Professor: Mostro para o aluno. 
1.3) Referente a turma de 5º ano, tem objetivos diferentes para os alunos na mesma aula? 
R: Não. O objetivo é o mesmo. 
Minha intervenção: É o mesmo. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu tento mudar a estratégia. É aonde eu te falei que nem sempre aquilo que você planeja você pode passar, ou seja, 
vai dar certo na aula. Às vezes eu planejei a aula. Igual planejei a aula de queimada. Vou jogar queimada, mas tem turma 
que vai aceitar tranquilamente e tem turma que os alunos vão ficar mais agitados. 
1.4.1) Você consegue me dizer quando você adquiriu esta capacidade de mudar de estratégia? 
Minha intervenção: No estágio você fazia assim? Adotava estes procedimentos? 
R: Não. Eu continuava. Mesmo vendo que os alunos estavam dispersos eu continuava a aula. Eu continuava dando a 
atividade, mas olhava a próxima turma, porém procurava não fazer mais aquela atividade. Procurava atividades que eles 
gostariam mais de fazer. Então o que comecei a fazer no estágio era perguntar para os alunos aquelas atividades que eles 
mais gostavam. Então procurava planejar minha aula em cima daquilo que eles gostavam de fazer para não perder o 
interesse. Agora como já estou mais acostumada com eles eu consigo planejar a aula prendendo a atenção deles. 
Minha intervenção: Você já adquiriu esta capacidade. 
Minha intervenção: Estas é uma das diferenças. Referente ainda a finalidade dos objetivos. Quando você percebe que 
eles não estão chegando aos objetivos planejados. Além desta estratégia. Na hora ali da aula o que você faz para 
improvisar? 
Minha intervenção: Ali na hora da aula. Por exemplo, se o 5º ano não conseguir fazer esta aula o que você costuma fazer? 
Qual estratégia fundamental que você tem? 
Professor: Quando eu vejo que eles estão numa agitação fora do comum, eu já chamei a atenção e eles continuam 
dispersos não prestando atenção. Eu volto com eles para sala. Eu volto com eles para sala e começo a ter conversa. 
Converso muito com eles. Começo a colocar regras. 
Minha intervenção: No momento a dificuldade de cumprir o planejamento é pela agitação dos alunos. 
Professor: Pela agitação deles. Hoje sim. Mas é a coisa mais rara que tem. É muito difícil. Então como eles já me 
conhecem e já sabem quais serão as consequências. Por isso eu ando com o apito no pescoço. Que eu falo com eles: “- 
O meu apito não é para ser usado. Quando eu uso é porque estou brava, nervosa e é porque vamos para sala. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das três aulas que realizamos as entrevistas que foram duas de 5º ano e uma de 2º ano qual das atividade, 
modalidades ou tipo de aula que você passou para os alunos, que foram estilos diferentes, você sente possuir mais 
rotinas ou comportamentos rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
R: O 5º ano. As turmas do 5º ano. 
Minha intervenção: Você já sente que têm mais tarefas. Já têm mais comportamentos. 
Professor: Já tenho mais domínio sobre eles, até mesmo devido a faixa etária. 
Minha intervenção: Você consegue me descrever quais são estas rotinas. Como você costuma fazer. Quais são estas 
tarefas que você mais utiliza. Quais tarefas que você já sabe que eles irão gostar e que estão sempre no seu repertório de 
trabalho. Situações de aprendizagem que você esta mais acostuma de gerir durante a aula. 
Professor: Eu gosto muito de, eu tenho até alguns livros, pois não gosto de estar repetindo atividade não, eu gosto muito 
de diversificar a atividade. Nunca passar a mesma atividade, às vezes eles já saem da minha aula tentando imaginar o 
que vou passar na próxima aula. Eles já me perguntam: “- Professora o que você vai passar na próxima aula?” Eu falo: “- 
Surpresa!” Então assim, eu não gosto muito de ficar repetindo atividade. Então eu pego o livro e olho a atividade e falo 
assim: “- Esta atividade aqui os alunos irão gostar. Esta aqui não.” Ou muitas das vezes a atividades que eu acho que eles 
não vão gostar é a atividade que eles mais gostam. 
Minha intervenção: Algumas situações de aprendizagem. Que você possa falar assim: “- Eu sempre faço desta forma na 
aula.” 
Professor: É o aquecimento e muita das vezes não da tempo de passar a volta à calma. Às vezes eu chego na sala já na 
hora de sair e pegar outra turma, mas sempre deixo eles sentadinhos e bonitinhos esperando a professora. Nenhum aluno 
de pé. E as atividades do meio que é da parte principal da aula eu procuro passar atividade que eles gostam. 
Minha intervenção: Porque esta preocupação de ver eles sempre sentadinhos antes do professor chegar? 
Minha intervenção: Você já frizou isto três vezes. Você tem a preocupação de quando a Professora chegar a sala estar em 
ordem. 
Professor: Porque eles irão dar continuidade a aula que eles tiveram antes da Educação Física. Então eu acho importante 
eles estarem tranquilos, sentados e esperando a professora para estarem tranquilos quando começar a aula. Como se 
eles estivessem iniciando a aula. Eles estivessem no início da aula. Entendeu? Porque se a professora chega na sala o 
aluno já esta naquela agitação e naquela correria que eles estavam na hora da Educação Física. Eu acredito que até ela 
conseguir conter os alunos, ela vai perder muito tempo da aula. 
Minha intervenção: Considerando o mesmo perfil de turma, o mesmo perfil de tarefa. 
1.2) No estágio como costumava selecionar as tarefas de aula neste tipo de atividade? 
Professor: Não entende a pergunta. 
Minha intervenção: Você me disse que hoje tem um livro onde busca a base das tarefas para o planejamento das suas 
aulas. No estágio como você costuma selecionar as atividades. 
R: Por faixa etária. Eu pegava livros e eu planejava com base na faixa etária. Por exemplo, alunos de 6 anos eu planejava 
atividades para alunos de 6 anos.  De 7... De 12 anos... 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? 
Minha intervenção: O que eu quero saber agora é a continuidade e sequência das tarefas. Existe isto nas suas aulas? Por 
exemplo, as aulas que você lecionou ontem e ira lecionar amanhã existe uma sequência. Como você assegura esta 
continuidade? Porque uma aula de Educação Física você leciona ela hoje e daqui três dias acontece outra aula. Como 
você assegura esta continuidade e a sequência de conteúdos nesse tipo de atividade? 
Professor: Você fala na mesma turma ou em turmas diferentes? 
Minha intervenção: Eu penso que todas as turmas você realiza esta continuidade. Por exemplo, uma vez você esta 
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lecionando um conteúdo igual hoje que você passou um treinamento para os jogos e na próxima aula deles. Como você 
mantém esta sequência e continuidade? Como você assegura que eles vão lembrar desta aula anterior? 
R: Por se campeonato. Por estar trabalhando com projeto. 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aula anteriores e as aulas futuras? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Estabeles relações, por exemplo, trabalhei X conteúdo nesta aula e na próxima aula vou trabalhar X1? 
Minha intervenção: Você costuma estabeler uma relação da aula anterior com o conteúdo da próxima aula? 
Professor: Não estou entendendo? 
Minha intervenção: Professora o coteúdo tem que ter continuidade, por exemplo, se eu for ensinar a tabuada de 4, 
multiplicação e divisão na matermática, amanhã vou ensinar a tabuada de 5. É a continuidade do conteúdo. A sequência 
do conteúdo. 
R: Tem. Porque como falei anteriormente eu trabalho com projetos então tenho que ter continuidade daquilo que estou 
fazendo. Igual agora já estamos um mês treinando a queimada, aliás dois meses com a finalidade do campeonato. 
Terminou este eu já vou começar outro. Então tem uma continuidade sim. 
1.4.1) Professora referente ainda, a relação entre aula anteriores e aulas futuras. Você tinha esta preocupação no estágio? 
Minha intervenção: De fazer como você faz hoje nos projetos. Porque você disse que trabalhando com projetos fica mais 
fácil. Vamos trabalhando um determinado conteúdo até ocorrer o campeonato. A seguir temos outro campeonato referente 
a outra modalidade e durante aquele percurso você trabalha nas aulas aquele conteúdo até chegar o campeonato. Por 
exemplo, se o campeonato for de vôlei as aulas estarão relacionadas com o vôlei até o campeonato. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Então o campeonato é a avaliação geral da Educação Física. 
Professor: É a avaliação geral. 
Minha intervenção: Além de motivar os alunos de fazerem a aula. É assim que você faz. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: No estágio você fazia assim? Da sequência desta forma? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: E porque você criou o hábito de trabalhar desta maneira? Fazendo assim tenho mais controle das 
minha aulas? Quando você criou esta rotina de trabalho? 
R: Porque fica mais fácil de você trabalhar. Muito mais fácil. Em vez de ficar a cada dia passando um tipo de atividade e 
conteúdo diferente igual fazia no estágio. Cada dia eu tinha que trazer uma atividade diferente. E quando você trabalha 
com um projeto montado você tem uma sequência a seguir. 
Minha intervenção: Referente estas atividades que você trabalha com o 5º ano e que tem maior afinidade? 
1.5) Como distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos quando você estava fazendo estágio? 
Professor: Não entende o início da pergunta? 
Minha intervenção: Como você organizava e distribuía estas tarefas? Como era no estágio? 
Minha intervenção: Hoje você organiza com base no campeonato. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: E como fazia no estágio? 
R: Eu planejava a aula pensando se o aluno iria gostar. Entendeu? Em atender o gosto do aluno. 
Minha intervenção: E não ao objetivo da atividade e do seu planejamento. 
1.6) Comunicava a consecução das tarefas aos alunos? 
R: Comunicava. Sempre comuniquei. 
1.6.1) Durante o estágio? Supervisionava, acompanhava e corrigia? 
R: Sempre fiz. Eu fazia a aula junto com eles. Eu fazia a aula junto com eles. Hoje eu já não faço mais. É uma coisa que 
eu gostaria de estar voltando a fazer, mas não sei se é devido ao cansaço ou o que é. Mas antes eu fazia a atividade junto 
com eles. Por exemplo, uma queimada que às vezes estava faltando uma pessoa. Eu entrava e jogava com eles. Então 
todas as atividades eu fazia com eles o tempo todo. 
Minha intervenção: Às vezes você participa quando falta um aluno. Percebe isso nas suas aulas. Falto um aluno na 
atividade você completa a duplinha para ele fazer. 
Professor: É. Para não deixar o aluno de fora. 
Minha intervenção: Exatamente. 
1.6.2) Quando na aula costuma fazer esta comunicação aos alunos referente as tarefas? Quando? 
R: Sempre. No início. No início igual na parte de aquecimento eu comunico para eles e explico como tem que ser feito se 
for preciso eu faço. Depois na metade da aula mesma coisa. A não ser que seja uma queimada que é uma atividade que 
eles já estão acostumados a fazer. Do contrário se for uma atividade nova ou alguma coisa nova que estou trazendo agora 
eu demonstro para eles. 
1.7) Quando costuma diferencias as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Minha intervenção: Quando? Por exemplo, você disse têm dois 5º anos, um mais agitado e outro menos agitado. Você 
costuma diferenciar o tipo de aula para estas turma? 
R: Não. É a mesma aula. 
Minha intervenção: A mesma aula. 
Professor: A mesma aula. Igual eu te falei, se tenho problema com aquela turma. Igual o 5º ano que eu terminei de dar a 
aula. Se tivesse mais uns 10 minutos de aula com certeza eu pararia a aula, os levaria para dentro de sala para fazer eles 
pensarem nas coisas que eles estavam fazendo do lado de fora. Na agitação deles do lado de fora. Então eu não mudo o 
conteúdo. Eu trago eles a pensar naquilo que eles estava fazendo e o que não estavam legal. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Minha intervenção: Com base em quê? Como você diversifica sua metodologia de aula, de abordagem e de 
desenvolvimento do conteúdo. Como você costuma fazer isto? Você faz isto! E muito bem! 
Professor: Eu nâo entende a pergunta. 
Minha intervenção: Metodologia e estratégias de ensino para que os alunos alcacem os objetivos. É isso que eu quero 
saber! Estratégias seria sua maneira de organizar a aula, organizar as tarefas, gerir os alunos com base numa 
metodologia de aula que você criou. Você já possui um roteiro de aula. Correto? 
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Professor: Sim. 
Minha intervenção: Você já tem este roteiro bem definido. A sua metodologia para que eles cumpram os objetivos e quais 
estratégias? 
Minha intervenção: Nas suas aulas você costuma fazer esta diversificação? Esta alternância? 
Professor: Esta é difícil? 
Minha intervenção: Não é difícil. Você faz isto. Você faz isto! Ok! Por exemplo, a aula do 5º ano você tem que ter 
estratégias para manter a ordem da aula. E agora você vai trabalhar com outro 5º ano mais calmo. 
Professor: É. São mais tranquilos. 
Minha intervenção: É outra forma de trabalhar. É outra abordagem. Não é? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Com base em que você adota estas estratégias? 
Professor: No comportamento deles. 
Minha intervenção: As suas escolhas de estratégias e metodologias é com base nas características dos alunos? 
Professor: Nos alunos. No comportamento deles. 
Minha intervenção: Porque isto? 
R: Porque temos um objetivo a ser alcançado. Se eu não conseguir alcançar este objetivo tenho que ver aonde esta 
errado. Eu acho que não estou entendo e estou confundindo tudo. 
Minha intervenção: Não você esta respodendo sim. Você respondeu a questão. Nós conversamos que o perfil da turma 
influência na sua postura na aula. As estratégias que você teve com este 5º ano de ameaçar intorromper a aula e levá-los 
para sala é porque você já sabe que eles são agitados. Talvez esta postura você tomou primeiro com este 5º ano mais 
agitado do que com este próximo 5º ano que é mais calmo. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Requer mais de você para conseguir concentrá-los na aula. Correto? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Dependendo do perfil da turma. Agora que estratégias você costuma utilizar, além de interromper a 
aula, como você gera este comportamento dos alunos. Porque você não pode todos os dias interromper as aulas devido o 
comportamento deles. Porque se não fica banal a sua estratégia. 
Professor: Já não vai funcionar mais. Eu costumo tirar aqueles alunos que vejo que estão atrapalhando mais. Uma das 
regras que eu coloco no início do ano, porque converso com eles antes de virmo para fora na quadra, é por exemplo, 5 
minuto fora da aula. Dependendo do que ele faz, por exemplo, bate no colega, fala palavrão ou faz alguma coisa que esta 
dispersando a turma tipo fazendo gracinha. Então eu tiro ele 5 minutos da aula para ele pensar naquilo que ele fez. Peço 
para pedir desculpas para o colega quando bate e ponho ele 5 minutos para pensar. Passou estes 5 minutos ele volta para 
aula. Se ele repetir novamente fica mais 10 minutos e depois coloco ele a pensar. “- Sabe quanto tempo você esta 
perdendo. Você só tem 50 minutos de aula. Eu levo ele a pensar naquilo que ele fez. No prejuízo que ele teve de ver os 
colegas brincando e ele não. Porque é a aula que eles mais gostam. Então você vai ficar 15 minutos parados. Seus 
coleguinhas tiveram 50 minutos de aula e você teve menos. Você só teve 35 minutos. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias especifícas que 
costuma utilizar para aumentar a participação de turma? 
R: Não porque todos eles fazem a aula. Todos eles. Eu não tenho problema de participação, pelo contrário utilizo este 
interesse como uma estratégia para puní-los porque eles são muito agitados. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
Professor: Como eu costumo estabelecer regras? 
Minha intervenção: Sim. 
R: É o que falei anteriormente. Comportamento. Obediência. Quem infligi as regras que combinamos no início do ano é 
punido. Se eu vejo que aquele aluno o tempo todo e em todas as aulas eu tenho problemas com ele. Eu tenho que ficar 
chamando a atenção dele toda hora. Eu tenho que ficar ameaçando de levar para secretária porque ele fica no não faço, 
não faço e não gosto. De deixar na sala com a professora. Existem campeonatos fora da escola e que temos que ir para 
outra cidade. Então eu já elimino estes alunos. Eles já não vão. 
1.3.1) Este procedimentos de controle dos comportamentos desviantes você fazia assim no estágio? 
R: Não. 
1.3.2) Como que você costuma fazer? 
R: Eu ficava doida. Eu chorava. Eu ficava desesperada. Eu tentava arrumar estratégias mas não adiantava. 
1.3.3) E quando você começou a ter esta postura de punir o aluno? Quais foram as primeiras formas que você utilizou? 
R: Depois de muito ver que eles estavam às vezes me conseguindo dominar nesta parte. Eu falei: “- Opa! Espera aí!” A 
autoridade dentro da sala sou eu que sou o professor. O aluno não pode me dominar não. Então eu comecei a acordar. “- 
Não. Espera aí.” Ai eu comecei a falar com eles assim: “- Eu sou a bruxa Memeia. Que sou muito boazinha, mas quando 
viro bruxa corre de mim.” Eu falava muito com eles. “- Nossa Professora você consegue ficar nervosa?” Fico! Eu fico 
nervosa. E quando eu fico nervosa a turma inteira paga por causa de um aluno que faz bagunça. 
Minha intervenção: Então o comportamento de um aluno sevirá de exemplo para todos. 
Professor: Sim. 
1.4) Como o espaço de aula influência nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: Assim, nós temos até um espaço muito legal. Muito bom o nosso espaço. A única dificuldade que eu tenho no 
planejamento das minhas aulas. Às vezes eu planejo uma aula e tenho problemas climáticos. Se eu planejo uma aula um 
pouco mais agitada e às vezes o sol esta muito quente. Então já não vou poder cobrar tanto deles e com tanta intensidade 
se o tempo estivesse mais fresco. 
1.4.1) E em relação à seleção e organização dos materiais você tem algum comportamento rotinizado? 
R: No início da aula eu procuro sempre organizar. No início, antes de buscar as turmas, eu gosto de preparar o material. 
De deixar o material preparado para quando os alunos chegarem o material já estar organizado. 
1.4.2) Quando que você costuma utilizar os materiais selecionados para aula? Você já deixa tudo montado na quadra ou é 
de acordo com as atividades planejadas? 
R: É de acordo com as atividades. Porque tem material que às vezes não vou precisar utilizar naquela atividade. Então eu 
deixo no cantinho e na medida que vou precisando vou buscando. 
1.4.3) No estágio você fazia assim? 
R: Sim.  
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais os tipos de atividade que você costuma planejar? 
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R: Dentro de sala. Eu costumo passar bingo. Filmes que tenham haver com a idade deles e com uma proposta, lógico que 
não vou passar um filme para os alunos apenas para verem por ver. Eu costumo passar filmes que depois eu vou pedir 
alguma coisa em troca. Ou às vezes eu levo CDs para sala e peço para eles fazerem ilustração da música que eles estão 
ouvindo. É com esta parte que eu trabalho. 
1.5.1) Este tipo de atividades utilizava no estágio? 
R: Não. Eu pegava livros com atividade para dias de chuva. E fazia brincadeiras com eles dentro da sala. Ou joguinhos 
que a escola tinha e agora não tem mais tipo dominó, quebra cabeça e outros. Só que percebe que era uma aula que 
poucos alunos participavam. A maioria gostava de ficar mais quietinho. 
1.6) Você consegue estabelecer algumas rotinas de aula? E quais são na sua opinião? Algumas atitudes, tarefas, 
dinâmicas que você sempre faz? 
Minha intervenção: Independente de turma, independente do comportamento, independente de qualquer característica. 
Que você diz que estas atitudes são suas e eu já as rotinizei. Você cosegue me descrever? Específicas ao contexto da 
sua ação pedagógica. 
Minha intervenção: Lembre de você dando aula. Desde o momento que você vai até a sala, sai com alunos até a quadra, 
da sua postura com os alunos, algumas tarefas, atitudes, dinâmicas para interação e para organização. 
R: Eu costumo muito brincar com eles para tentar motivá-los. Seria isto? 
Minha intervenção: Eu não sei te dizer professora. É o que você sempre faz? É uma questão de você parar e perceber 
você mesma. Eu preciso que você me diga o que você sempre costuma fazer nas aulas. 
Professor: Você esta fazendo eu pensar mesmo. Porque é difícil. 
Minha intervenção: Algumas atitudes suas que você acha que adota sempre com todos os alunos? 
Professor: Chegar na sala brincando com eles. Tentando ser o máximo possível amavél, amigável com eles. Tentar 
passar amizade para eles, porque têm alunos que a gente vê que eles tem uma vida muito sofrida. 
Minha intervenção: Dinâmicas que você utiliza para manter a aula no topo? Ativa? Uma dinâmica que você costuma fazer 
para não perder a motivação e ativação da aula. 
Professor: Incentivar eles o tempo inteiro. Porque têm alunos que ficam assim: “- A professora eu não sei fazer.” “- Não. 
Vamos lá que você consegue.” Sabe! Tentar colocar eles para cima. 
Minha intervenção: Atitudes de controle? 
Professor: Só mesmo de chamar a atenção. E fazer ele perceber que o comportamento dele esta errado. 
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ANEXO 14 – Instrumentos referentes aos dados do 6º Professor 
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Anexo 14.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 

Profissional 
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Anexo 14.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Quinta-feira, 18 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professora de Educação Física? 
R: Acredito que por volta dos 12 anos, mais ou menos. 
1.2) Quem a influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas? 
R: Foi o meu pai. Porque meu pai sempre gostou de atividade física e sempre nós levou a interessar pela atividade física. 
Então ele foi o meu maior influenciador, pois sempre gostou de praticar esporte. E me mostrou o melhor lado talvez da 
Educação Física, que a atividade física através do lazer. Ele sempre nós levou para brincar, nadar e... Porque fui criada na 
zona rural e lá meu pai sempre nós levou para brincar de bola e para nadar. E fui influenciada por ele, tenho certeza disso. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
Professora: Relacionado à Educação Física? 
Minha intervenção: É relacionada à Educação Física. 
Professora: Como morava na zona rural sempre fui apaixonada pela Educação Física. 
Minha intervenção: E na faculdade? 
Professora: Na faculade? 
Minha intervenção: Professora quando me refiro a formação inicial é a Licenciatura. Então, durante a Licenciatura houve 
algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
Professora: Claro! 
Minha intervenção: Qual e quais as características ou aspectos que você destaca deste professor ou desta disciplina? 
Pode ser referente aos dois, tanto ao professor quanto a disciplina. E não precisa ser necessariamente o professor da 
disciplina, pois às vezes a disciplina lhe marcou e o professor não, ou vice-versa. 
Professora: Com certeza! Tive muitos bons professores na faculdade que me marcou muito positivamente na Educação 
Física voltada para área Escolar. Destes destaco o Luizinho e o Denizar sempre mostrando para nós diversas maneiras de 
trabalhar demonstrando aquele carisma todo que eles têm pela Educação Física. Pela Educação Física Escolar que é a 
área que atuo hoje. Mas voltado para escola foram apenas os dois. E teve outros professores que me marcaram assim, 
voltados para uma área de pesquisa. Seria diferente, pois é uma área que gosto muito. 
Minha intervenção: É uma área realmente diferente. São focos e perfil de professores diferentes. 
Minha intervenção: Quais foram estes professores? Se for eu professora você pode citar se tiverem outros também, pois é 
uma pesquisa bem aberta, fique à-vontade. 
Professora: Você claro! Muito depois com sua pesquisa hoje. Depois que começamos ter aquele primeiro contato 
referente à minha participação. E hoje vendo você trabalhando motiva e me dá vontade de fazer e buscar. O Leandro foi 
um professor que me incentivou muito, pois gostava do que escrevia e sempre me incentivou muito a escrever. Falava 
comigo para estudar, ele me incentivou muito. 
Minha intervenção: Neste contexto qual a disciplina que você mais gostou? Pode ser relacionada a área da Educação 
Física Escolar ou Treinamento.  
Professora: Sinceramente não lembro. Nome de disciplina não lembro. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividade extra-acadêmica? Cursos ou palestras? 
R: Muito pouco! Pelo que lembro muito pouco. 
2.2.1) Você lembra às áreas? 
R: Participei de Palestras sobre Drogas, me parece que foi uns três dias de um curso que teve aqui em Piranga. Que me 
lembro! Participei... Eu busquei... Como trabalhei com natação, participei de algumas aulas de natação do Prof. Luizinho. 
Sabe, assim! Encontrava e conversava muito com ele, mais voltada para natação. E para área escolar também, pois é um 
professor que tive muito contato, até mesmo depois da formação. Assim, sempre buscando experiências e trocando 
experiências também. Ele me ajudou muito! Ele e o Denizar me ajudaram muito, pois eram os que tive mais contato. 
Estavam mais próximos e tinha o MSN e conversávamos muito. Até hoje tenho contato com eles, mesmo já tendo algum 
tempo que não conversamos. Mas tive muito contato com eles desde que formei. 
2.3) Estas formações que você realizou com este professor elas contribuíram para sua formação? 
R: Claro! Com certeza! 
2.3.1) Por quê? 
R: Até mesmo pela experiência que trocávamos a respeito de alunos que nós tínhamos. Às vezes estava tendo alguma 
dificuldade de lidar com alguma situação dentro de sala de aula a gente conversava e ligava para ele. Ele me orientava 
das experiências que ele tinha. Então, ele ia me falando: “- Tenta isso e veja se vai dar certo.” E através do que ele me 
falava eu também criava outras coisas. Isto tudo foi muito bom. Com certeza! 
2.4) Como o Estágio Supervisionado a influenciou? 
R: Como assim? 
Minha intervenção: Como ele influenciou na sua prática, ou seja, na sua forma de atuar profissionalmente hoje? 
Professora: Olha! Eu tive assim, estágios que gostei e estágios que não gostei. 
Minha intervenção: Normal! 
Professora: Igual te falei! Eu não gosto de academia. Então, fiz estágio em academia, mas não gosto de academia. 
Minha intervenção: E o estágio supervisionado voltado para área da Ed. Física Escolar? 
Professora: Gostei! Mas assim, quando fiz percebe que o professor trabalhava muito com esporte. Era um professor de 
alto rendimento, que era o Ragner. E não gosto muito de trabalhar com alto rendimento. Estou bem errada na minha Pós? 
Rsrsrs... 
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Minha intervenção: Não sei lhe dizer. Não se preocupe, pois é o seu percurso profissional. 
Professora: Você vai ver onde que vai chegar isto! 
Minha intervenção: Acredito que sua oportunidade surge. 
Professora: Claro! É experiência mesmo que você acaba adquirindo. O Estágio é muito bom para você aprender, pois 
você acaba vendo como é a prática. 
2.4.1) Uma experiência que você vivenciou no percurso do estágio que lhe marcou positivamente ou negativamente na 
sua prática docente até hoje? 
Minha intervenção: Tem algum episódio que você conseguiria relatar? 
Professora: Não tem muita coisa não. 
Minha intervenção: Mesmo que você diga assim: “- Isto nunca irei fazer, não isto já faria...” E que você utiliza até hoje da 
experiência destes professores? 
Professora: Não teve muita coisa de diferente não! Sabe assim! Teve professor que observei que é até muito o meu jeito 
de trabalhar. E gostei muito! É o lado voltado mais para atividade física do lazer. Sabe assim? É fazer com que os alunos 
aprendam a gostar da Ed. Física e levar eles a gostar da atividade física. Sabe! É igual você me viu trabalhando, pois você 
acha que os meninos gostam de mim. Porque procuro fazer com que eles gostem, não de mim, mas da Ed. Física. Da 
atividade física na verdade! E que eles saiam dali sabendo da importância que é praticar um esporte e ter uma atividade 
física diária. Sabe! Não só fazer aula ali por obrigação. Eu sempre converso muito com eles. Não é isso o que quero 
deles! Eu acho que o que me marcou muito foi o Prof. Luizinho que acompanhei algumas vezes, pois observei muito isso 
nele. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Sim. 
3.1.1) Teria como apresentar exemplos de situações reais que tenham ocorrido? 
R: Falta de materiais, falta de espaço e falta de cursos às vezes que ajuda a gente na prática. No Estado a gente não acha 
isso, mas seria interessante se a gente tivesse cursos de vez em quando para nós professorado. Na escola para estar 
melhorando a nossas aulas. Às vezes sinto falta destes cursos. Porque começo a querer mudar, porque não sei ficar 
repetindo muito às coisas. Porque estes cursos são bons para estar mudando nossas idéias. Esse encontro nosso, igual 
você esta fazendo a sua pesquisa é muito bom para estar melhorando. Sei lá! As idéias mudam. Só de estar conversando 
as idéias mudam. Só de estar conversando as idéias mudam. E a gente precisa disto. Acho que precisava ter mais cursos. 
Minha intervenção: É importante para amadurecer profissionalmente. Uma outra forma de  
3.1.2) E outros obstáculos para realizar a sua licenciatura, para conseguir o primeiro emprego ou obstáculos para inserir 
no mercado profissional. Você encontrou algum destes obstáculos? 
R: Não encontrei obstáculos nenhum! Graças a Deus sou uma pessoa muito sortuda em relação ao meu lado profissional. 
Porque desde que formei comecei a trabalhar, não tive dificuldade de encontrar aulas. Trabalho muito hoje e tenho espaço 
para trabalhar aqui hoje. Às vezes não trabalho mais porque não quero mais mesmo. Poderia estar trabalhando com 
natação. Trabalhar aqui não é difícil! Sabe! Queria só ganhar mais dinheiro. 
Minha intervenção: Todo mundo! Trabalhar pouco e ganhar muito! 
Professora: Mas não encontrei dificuldade nenhuma para arrumar emprego não! 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Tenho a Ginástica Laboral no Banco do Brasil. 
3.2.1) Por quê? 
R: Isso surgiu assim, foi uma Fisioterapeuta que fez o projeto e me chamou para ministrar às aulas para ela lá no Banco. 
E uma aula de 15 minutos apenas e ganho referente a duas aulas de 50 minutos na escola. 
Minha intervenção: Não lhe ocupa tempo e nem atrapalha a sua rotina. 
Professora: Não me ocupa tempo e não tenho gasto nenhum. Sabe! É ali e vou ali! É rápido! E gosto também e 
interessante estar trabalhando com o pessoal lá. Já até acostumei, pois já tem uns 7 meses que estou trabalhando lá. Já 
tem um tempo. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado seu percurso profissional qual escolheria? Pode 
ser vários? 
R: Pontos positivos ou negativos? 
Minha intervenção: Professora da forma como você quiser responder. Os aspectos positivos forma estes e os aspectos 
negativos foram estes. 
Professora: Referente ao meu lado profissional? 
Minha intervenção: Isso! E que mais influenciou no seu percurso profissional. 
Professora: De estar realizando isto hoje? 
Minha intervenção: É! De você ter escolhido trabalha na área escolar e de percorrido este percurso. 
Professora: Na verdade! É uma escolha minha porque estou aqui hoje. Mas talvez, igual esteja te falando. Esta facilidade 
de arrumar emprego, de estar aqui na minha casa com meus pais e de estar meio estabilizada. Eu estou aqui!  
Minha intervenção: Em segurança? 
Professora: É! Entendeu? Mas talvez a escolha minha devesse estar fazendo o que você está fazendo hoje. De estar 
estudando! Você esta entendendo? 
Minha intervenção: Mas você não pode comparar, pois à vontade você já tem que é de continuar. Porém a realidade a sua 
volta aqui... 
Professora: Hoje é esta! Que talvez me deixe até um pouco parada. Entendeu? 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos após concluído a Licenciatura o que você aprendeu nestes cursos de formação com estes professores 
e palestras que você assistiu. O que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu 
crescimento profissional? 
R: Olha aprendi muita coisa! A gente aprende a ouvir mais. Sabe! Hoje eu não chego lá... Quando preparo uma aula, eu 
não quero que os meninos sigam o meu plano à risca. Vai ter que acontecer isto. Não! Eu chego lá... Igual a gente... Tem 
dia que chego encontram os alunos mais agitados ou mais calmos. Eu tento ver até que ponto o aluno pode ir até na 
atividade. Até que ponto ele pode me ajudar naquela aula. Criando também, pois deixo ele se expressar na minha aula. 
Você viu isto! Eles têm muita liberdade comigo. 
Professora: Perdi-me! O que você falou? 
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Minha intervenção: Normal! Normal professora! Pensamento é isto! É o que esta vindo nós seus pensamentos. Referente 
ao seu crescimento profissional, como os cursos que você realizou proporcionou a sua maturidade profissional ou como 
você cresceu profissionalmente. 
Professora: Quando comecei a trabalhar eu realizava um plano de aula e queria que aquele plano realiza-se a todo custo. 
Independente se o aluno ficou satisfeito ou não, se o meu plano realiza-se no final daquela aula ficava toda satisfeita. Hoje 
não sou assim mais. Hoje quero sim realizar o que planejei, porém quero que os alunos também estejam satisfeitos. 
Sabe! Hoje tenho mais maturidade e experiência para entender e esperar eles alcançarem aquele plano meu. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Que fatores! 
Minha intervenção: Fatores para sua vontade estar atualizando. Você já disse alguns! 
Professora: Vontade de conhecer mesmo, de ganhar meu dinheiro, vontade de conhecer coisas novas e sair um pouco da 
rotina. 
1.3) Tem projetos para a sua formação agora em 2010? O que você pretende fazer para sua formação continuada? 
R: Terminar minha Pós. 
Minha intervenção: Em qual área é a sua Pós? 
Professora: Treinamento Esportivo. 
Minha intervenção: Porque você escolheu está área? Você disse anteriormente que não gostava de treinamento. 
Professora: Exatamente! Porque quando me escrevi nesta Pós... 
Minha intervenção: Desculpe perguntar professora, mas não tem como não realizar esta pergunta. 
Professora: Não, pode ficar à-vontade! Vou te responder conforme aconteceu mesmo. É o seguinte, quando realizei a 
inscrição tinha somente em duas áreas, que era em Musculação e Treinamento. 
Minha intervenção: Em qual escola você esta fazendo a Pós? 
Professora: UFMG. 
Minha intervenção: Na UFMG. 
Professora: E como não gosto de academia, realizei a inscrição na área de Treinamento, pois pensei que alguma coisa 
poderia estar aproveitando para escola. Mas realizei a minha Pós também para um aprimoramento do meu currículo. 
Sabe! Talvez pensando menos no que trabalho hoje. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: Nós professores do Estado deveríamos ter mais acesso a cursos. O Estado deveria oferecer mais cursos para nós 
professores. Ainda mais da rede pública. Pensa bem! Hoje tenho dois cargos no estado não é só porque quero. É porque 
ganho pouco em um cargo. Entendeu? 
Minha intervenção: No caso da rede pública vocês têm um número de aulas significativo. E o Estado não preocupa em 
proporcionar uma formação continua aos seus professores. Investir nesta formação dos seus professores. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Natação. É o que quero! Gosto de mais! 
Minha intervenção: Treinamento está relacionado à natação. Você pode estar aproveitando para fazer um estudo no 
âmbito da natação. 
Professora: Pois é! Posso estar aproveitando também. Mas aqui tenho muitas limitações relacionadas a isto. Porque tem 
a natação e hidroginástica que amo trabalhar. 
Minha intervenção: Porque esta limitação? Por ser distante? 
Professora: Não! É porque gera um investimento. A gente tem procura. Tem público para isto. Sabe! Nosso Deus! Tem 
um monte de pessoas que me ofereceram para montar academia aqui. Até agora a pouco tempo teve um rapaz que me 
convidou para montar uma academia com ele. 
Minha intervenção: Uma academia? 
Professora Uma academia. Mas eu não quero. Eu quero uma piscina aquecida para estar trabalhando com hidroginástica, 
natação e tudo relacionado à água. Eu gosto muito. 
Minha intervenção: Boa! Correr atrás dos seus projetos. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) O que você gostaria de ter feito algo mais na sua escola, que você não fez? 
R: Eu queria ter mais... Sei lá... Força de vontade mesmo de estar buscando. Igual te falei que temos problemas de falta 
de materiais. De estar buscando isto... Falta buscar também... Mais ânimo para estar montado coisas diferentes. 
Campeonatos a gente tem, porém são poucos. É estar trabalhando mais em cima de projetos. Sabe! Realização de 
projetos. Igual este que estava terminando com meus alunos hoje. Acho legal! Aquele que aconteceu ali hoje, que você 
presenciou hoje. É a realização de uma coisa que deu certo. Está dando certo! Então assim, você às vezes da uma aula, 
duas, três, quatro e chega ao final do bimestre e não vejo o que deu certo. Aquilo me deixa assim... Sabe! Deixa-me... 
Minha intervenção: A aprendizagem tem um produto. É o resultado do que você desenvolveu. Como se fosse uma 
avaliação final do conteúdo que você desenvolveu. 
Professora: Às vezes o que me deixa chateada comigo mesmo. É não estar tendo a finalização do meu trabalho na 
escola. 
Minha intervenção: Você não consegue fazer? 
Professora: Às vezes não e às vezes si! Mas é por causa desta limitação também. Eu poderia estar buscando. 
Minha intervenção: Que limitações? 
Professora: De materiais, de espaço e apoio da escola. 
Minha intervenção: Mas a escola tem um bom espaço. É espaço não! Desculpa intervir na sua resposta professora. 
Professora: Mas igual à quadra, por exemplo, quando falamos de campeonato, aquela quadra não tem nenhuma 
marcação. Aquela quadra esta daquele jeito que esta ali é porque brigamos de mais o ano passado, assim que ela chegou 
naquele ponto. Ela está boa agora, mas antes ela estava cheia de concreto. No ano passado que brigamos muito, por isso 
que ela esta naquele estado. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Agora está difícil! Teve algum 
momento? Depois ou durante a Licenciatura. Algum desafio que você teve que ultrapassar? Pode apresentar situações 
reais? 
R: Eu tenho quase todo início de ano. Porque lá em cima quem faz meu horário é a diretora. E o meu horário às vezes fica 
meio inflexível. Igual te falei! Eu trabalhava com natação, porém tive que parar com a natação. Porque ela mudou o meu 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
212 

horário, eu conversei com ela, porém ela não abriu mão do meu horário. 
Minha intervenção: Os inícios de ano para você devido à divisão dos horários. 
Professora: Eu fico muito tensa por causa de horários. Porque sempre assim, como trabalhei com natação novembro, 
dezembro e janeiro. Finalzinho de outubro também, pois são três meses. Eu não pude continuar por causa de horário que 
a escola fez para mim. (Referente à escola onde não se realizou a observação das aulas) 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Olha! Como você viu a nossa escola é muito grande. Eu posso dividir! Alguns professores me vêem como uma 
profissional de Ed. Física que busca alguma coisa além do que a bola. Vamos dizer isso! Mas muitos ainda acham que 
dar aulas de Ed. Física é a coisa mais fácil que tem. Vejo que alguns professores vêem desse lado e outros pelo outro 
lado. 
2.1.1) Como esta apreciação influência na sua prática? 
R: Nenhuma. 
Minha intervenção: Não? 
Professora: Não! Quando comecei a trabalhar lá sim. Mas hoje não! 
Minha intervenção: E no início como influenciava? 
Professora: Influenciava porque ficava pensando. O que os professores iram pensar, sei lá o que... Porque nossa aula de 
Ed. Física é muito exposta, pois os professores ficam vendo nossas aulas, todo o momento tem pessoas passando ali 
vendo nossa aula, vendo como você está agindo e tudo mais na prática. Enquanto, eles às vezes fecham a porta e 
trancam lá dentro, ficam escondidinhos e falam o que querem e o que não querem. Ninguém sabe! E a gente fica muito 
exposta e às vezes ficava muito preocupada com isso. Hoje não! Hoje sou tranquila em relação a isto, não me importo e 
dou minha aula tranquila. (Referente à escola onde não realizou-se a observação das aulas) 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Os dois últimos? O último agora foi uma rifa que estamos tentando fazer para arrecadar dinheiro para comprar material 
e o penúltimo foi a questão do horário ser um pouco inflexível. 
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Anexo 14.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 14.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 15 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A primeira coisa que eu olho é se os alunos vão gostar da minha aula. Preocupo muito com isso. Aí primeiro eu penso 
o que eles estão precisando naquele momento e o que vai chamar mais atenção deles. E a minha preocupação de 
imediato é se os alunos vão interessar pela a aula ou não. 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje? 
R: O interesse deles pelo meu objetivo no caso. Eu vou planejar a aula pensando se eles vão gostar ou não. Buscar a 
maneira mais “cara” deles mesmo, que pareça mais com eles e que vai levar ao meu objetivo. 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Com certeza. Primeiro se os alunos vão gostar da atividade que eu vou levar para aula. Como eu vou olhar se eles 
gostaram ou não! Como minhas aulas são divididas em teóricas e praticas. Se estou trabalhando uma aula pratica 
observo se os alunos estão todos interagindo ou pelo menos a maioria. Porque é muito difícil você conseguir a atenção de 
todos, ver que eles estão divertindo ali e se eles estão gostando. Se meu objetivo esta sendo alcançado ou se não. Se a 
maioria esta dispersada. Então se meu objetivo não esta sendo alcançado é porque tem alguma coisa errada no meu 
planejamento. Então eu mudo o meu planejamento. 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Hoje eu não posso te falar porque tenho apenas uma turma lá na escola que tenho um planejamento especial para ela. 
Porque é uma turma diferente. Ela é diferente porque é uma turma de alunos especiais. O que eu chamo de alunos 
especiais são aqueles alunos que tem problemas familiares, não tem família e vive na rua e sempre tem um na sala. 
Juntaram todos em uma sala só. São 43 alunos e 35 com problema desse tipo. Então eles são hiperativos de mais. Então 
você tem que ter um trabalho muito diferenciado com eles. 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Eu trabalhei com jogo de dama. Montagem de jogo de dama. Então eu precisei xerocar as daminhas que tinha 
preparado. A escola não forneceu nenhum dinheiro para xerocar. Então xeroquei do meu bolso e tive que correr a traz do 
material. A escola não sede livro e/ou material didático para a gente trabalhar. A escola não tem nada disso, tipo livros 
didáticos voltados para a Educação Física. Você tem que estar sempre buscando fora da escola. Material é coisa que a 
gente tem que correr atrás mesmo. 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Pode acontecer! Eu acredito que isso possa acontecer porque eu não conheço muito bem a turma. Eu não sei. Eu 
comecei a trabalhar em uma outra escola e no 2º ano que trabalhei lá já sabia mais ou menos como era a cara das 
turmas. Então é mais fácil trabalhar. Quando você vai de uma escola para outra, até você conhecer a turma e ver quais as 
dificuldades dos alunos. Porque eles são assim. Até mesmo a maneira de você expressar uma atividade é diferente de 
uma turma para outra. Porque os alunos recebem a informação de maneira diferentemente. 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Estou trabalhando com a importância da atividade física. Porque eles têm que saber qual a importância da prática da 
atividade física para eles saberem a importância da Educação Física. Muitas vezes eles acham que a Educação Física é 
bola. A maioria das escolas que estagiei é isso. Por isto, que estou dividindo minhas aulas em teóricas e praticas. Uma 
das minhas aulas teórica é dentro de sala mostrando para eles a importância da atividade física. É uma parte do meu 
planejamento! Então esta semana estou trabalhando com isto dentro de sala. Sempre eu estou relacionando a teoria com 
a prática, mas às vezes como os alunos não estão acostumados tenho que deixar um tempinho ali para eles ficarem mais 
avontade. Isto para eles adaptarem ao método de trabalho da gente. 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: Eu acredito que talvez seja a interatividade da turma. Tem dia que você chega e a turma recebe você de um jeito, outro 
dia ela te recebe de outro. Às vezes um aluno tem algum problema em casa é motivo para eles começarem a discutir e 
brigar. Essa questão de ter atenção dos alunos. 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Você tem que buscar e chamar a atenção dos alunos. Por exemplo, quando eu dou uma atividade dentro da sala de 
aula uso um brinquedo que é aquele “Passa ou Repassa” que pego emprestado com minha colega. Primeiro explico a aula 
teórica e depois dou esse “Passa e Repassa” de perguntas para chamar a atenção dos alunos. Para eles gostarem da 
aula. 
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ANEXO 14.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 30 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Eu estou tendo muita dificuldade de desenvolver aulas dentro de sala. Minha maior preocupação que tenho é essa 
rejeição deles de fazerem aula dentro de sala. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Implantar conhecimentos da Educação Física, além da pratica. Porque a muitos conhecimentos na Educação Física 
além da prática. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Eu avalio. Além de olhar os cadernos deles, avalio o desempenho que eles tem nas atividades que proponho nas aulas. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Bons. Reclamam, mas fazem o que peço. Nessa turma não. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Você dar aulas no Estado é sinal que você tem que ser mais criativo. Então às vezes me preocupo e me coloco no 
lugar dos alunos. Se eu fosse eles será que estaria gostando da aula. Então eu me preocupo assim, em estar dando 
alguma dinâmica, alguma coisa assim. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Talvez sim, porque não estou me achando criativa. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: A importância da atividade física. Eu estou continuando o conteúdo que já dei na outra aula. Porque acho que os alunos 
fazem as aulas de Educação Física e praticam, mas não sabem a importância daquela aula. Não sabem a importância de 
estar fazendo exercício. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: Pode ser também pedir eles para escrever no caderno a aula. Eles ficam bem nervosos. 
 

9)Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu procuro estar passando pouca coisa no quadro. Porque essa aulas de amanhã não tem dinâmica nenhuma. Porque 
estou passando a aula no quadro e depois vou pedir eles para em casa fazerem uma entrevista com um profissional da 
área da saúde, dando ênfase no Professor de Educação Física. Assim, eles aprenderam estar buscando fora a opinião de 
outra pessoa além da minha. 
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ANEXO 14.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 10 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Na aula de hoje estou muito preocupada com a higiene dos alunos. Estou trabalhando isso com eles essa semana. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje? 
R: Os meus objetivos são despertar nos alunos a importâncias da higiene. Literalmente a higiene e trabalhando dentro de 
sala de aula. Em relação às aulas de Educação Física também. Porque os alunos transpiram muito e têm vários que 
chegam mesmo já sujos na aula. Até mesmo nas aulas com roupas sujas. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar a atenção deles quanto ao que foi ensinado. Depois a partir da minha aula procurarei observar e avaliar se 
eles estão vindo mais limpos e se eles estão preocupados com a higiene ou não. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Essa turma é mais difícil de trabalhar. São alunos pobres, carentes  e que foram reunidos em uma única turma. Eles 
precisam ser tratados com muito valor e trabalhar valores neles. Porque eles não têm muitos valores em casa. Por 
exemplo, a questão de higiene vêm de casa pelo cuidados dos pais. Isto eles não têm praticamente nenhuma. A 
característica desta turma é que são bem hiperativos. A turma em geral. A maioria dos alunos são rebeldes e tem falta de 
base na família. Você vê que a maioria da turma não tem base na família. São carentes. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Preocupei em preparar os seguintes materiais. Um sabonete para que eu possa ensinar eles a lavar as mãos e levar 
escova de dentes. Porque vou explicar a importância de tomar banho e escovar os dentes. Essas coisas básicas de 
higiene. Depois vou pedir para eles fazerem uma pintura a respeito de higiene. Então, com isto eles vão sujar as mãos no 
fazer a pintura, a seguir ensino eles a lavar as mãos. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Poderão sim, mas vou tentar passar de uma forma que não agrida eles de maneira pessoal. Mostrando a importância 
da higiene. Não falando que eles estão sujos ou algo do gênero. Só mostrando a importância da higiene para eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo que vou passa é sobre higiene. Porque percebe que uma das características da turma é o fato da maioria 
dos alunos irem muito sujos para aula. Não tem higiene. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: É a questão de estar agredindo eles pessoalmente. 
 

9)Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: É isso que estou falando: É procurar falar de uma forma que eles não se sintam humilhados. Mas ensinando a 
importância da higiene. Não falando que eles estão sujos, mas falando da importância da higiene e do porque é importante 
ter higiene. 
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Anexo 14.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 14.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeira preocupação é falar mais baixo. Primeira preocupação! E segundo é o trajeto que faço com os alunos até o 
local da aula. Tenho medo de acontecer alguma coisa com eles neste trajeto. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Hoje estarei trabalhando o handebol. Então, quero hoje entrar no esporte propriamente dito. Espero que eles entendam 
um pouco mais sobre handebol. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: De forma individual o aprendizado deles. Corrigindo durante a aula. Minha avaliação é durante a aula. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Agitados. Sim. Uma aluna que me parece ter problemas psicológico. Ela tem pavor de Ed. Física. Estou até estudando 
um pouco o caso dela. Parece-me que ela tem medo de qualquer tipo de competição. Ela está preocupando-me um 
pouco. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Minha aula já esta preparada. Meu material já esta também separado. Nenhum! Tenho o material todo que preciso. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por que? 
R: Acredito que não. Porque já faz bom tempo que trabalho de 1ª a 4ª serie e não tive muito problemas com o jeito que 
trabalho não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O handebol. Estou aprimorando o conhecimento deles. Hoje quero frisar alguns fundamentos do handebol. Que são 
não poder correr com a bola, só poder realizar os três passos com a bola parada na mão, a lateral, o espaço do goleiro 
onde eles podem fazer o gol e o passar a bola. Esses são os conteúdos que vou mais frisar. Porque estou trabalhando 
handebol. Quero ensinar eles a trabalhar mais em equipe. Até mesmo porque eles são um pouco individualistas. É 
questão da idade. Trabalho bem o passe de bola. Converso muito com eles sobre o trabalho em equipe. É isso! Eles 
gostam muito de esporte. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Mais crítico. A aceitação de regras. Talvez eles resmunguem. Mas é tranquilo também. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu ensino para eles o respeito que eles têm que ter com as regras. Eles tem que obedecer regras, não só na quadra, 
mas a vida inteira eles têm que obedecer. Eu ensino para eles. 
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Anexo 14.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
É uma turma de 5º ano, 4ª série, alunos na faixa etária de 9 a 10 anos. Já constatei ser rotina da escola os alunos 
realizarem fila antes de entrarem para sala de aula. Assim, a professora responsável pela turma conduz seus alunos para 
sala de aula, rotina característica escolas do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. Assim, após a professora responsável 
de turma entrar na sala que a Professora de Educação Física busca os alunos. Então agora a Professora esta indo até a 
sala para buscar os alunos para irem até o local onde ocorrem as aulas de Educação Física que é fora das dependências 
da escola. Pelo comportamento dos alunos com a Professora posso constatar que é muito querida entre todos, pois a 
Professora é muito alegre nas sua pretação com os alunos, mas esta relação característica entre professores de 
Educação Física e alunos. 

2º MOMENTO: Algumas considerações do processo de coleta dos dados... 
O primeiro dia na escola é de estrema importância, pois é o momento que deparo com todas as rotinas que influenciam o 
perfil dos Professores, seja, nas suas relações com os alunos, outros professores, normas institucionais, dilemas do 
contexto de trabalho. Assim, no primeiro dia fico um pouco mais distante do Professor para não interferir muito nos seus 
comportamentos, pois é de espera que fique um pouco mais inibinda com minha presença, seja, por sentir que estou 
observando sua conduta no contexto onde trabalha. 

3º MOMENTO: Algumas considerações antes da aula... 
Agora a Professora esta na porta da sala de aula, mas ao entrar foi recepcionada por uma aluna que dizia estar com a 
barriga doendo, assim escutou a aluna e entrou sala a fora desejando bom dia aos alunos, que recepcionaram a 
Professora com um bom dia muito caloroso. Demonstrou certa sensibilidade com a aluna, porém não fez do seu problema 
o foco de atenção, talvéz por já conhecer o perfil desta aluna. As instruções iniciais foram re referentes ao local onde seria 
realizada as aulas, será numa quadra do Clube da cidade que foi emprestada e que esta aproximadamente 200 metros da 
escola. A Professora também perguntou aos alunos se eles trouxeram suas garrafas de água, pois aqueles alunos que 
não trouxeram sua garrafinha de àgua não farão aula, esta foi uma estratégia que a Professora junto com a Direção da 
escola encontram afim de evitar que os alunos utilizassem as depedências do Clube onde realiza a aula, ou seja, que os 
alunos utilizassem o bebedouro evitando causar algum prejuízo ou danos na estrutura física do Clube e assim a escola ter 
que arcar com as despesas. A outra questão colocada pela Professora foi para aqueles alunos que estiverm com uniforme 
de aula na mochila já irem para o banheiro trocar o uniforme de aula. Por fim questões relacionadas a segurança, onde a 
Professora disse que deverão todos manterem-se na fila até a quadra do Clube. A Professora pede aos alunos para 
fomarem uma unica fila, repetindo sempre que os alunos não podem sair da fila durante o percurso até a quadra. Ainda 
estamos na escola, pois já perdemos algum tempo devido a questão da garrafinha de água, pois é obrigatório os alunos 
levarem suas garrafinhas, pois alguns não encheram a garrafinha de água e aqueles que não trouxerem garrafinha ficam 
na biblioteca fazendo uma leitura e não fazem aula. Considerando as condições e realidade da escola, penso ser uma 
estratégia coerente, pois onde realiza a aula não tem como beber água, além de exigir certa disciplina e compromisso dos 
alunos em trazer suas garrafinhas nas aulas de Educação Física. Agora estamos saindo da escola, mas já passou-se uns 
10 minutos de aula. 

4º MOMENTO: Algumas considerações do percurso até a quadra... 
Outra rotina que a Professora apresenta é a contagem dos alunos ao sairem do portão da escola para o clube, na entrada 
do clube, na saída do clube para escola e na entrada do portão da escola. Esta é uma rotina de controle dos alunos, ou 
seja, controlar os alunos que sairam da escola para fazer a aula. É uma rotina de segurança também, pois sair com os 
alunos das dependências da escola, assume de certa forma a Professora maior responsabilidade com a integridade física 
dos alunos. Mesmo não sendo a distância entre escola e clube muito grande e a cidade ser tipicamente interior, ou seja, 
calma, tranquila e onde todos se conhecem e conhecem a rotina da cidade também. Agora vamos estar acompanhando a 
Professora e alunos até o clube. O conteúdo da aula será o handebol. A Professora orienta o planejamento anual com 
base no Currículo Básico Comum (CBC), então de certa forma obrigatoriamente as aulas apresentam uma progressão, 
pois existe prazos para o cumprimento dos conteúdo planejados para os bimestres letivos. Esta rotina de sair com os 
alunos da escola até a quadra requer muita confiança, gestão e controle dos alunos, pois comportamento de criança é 
imprevisível, mas até o momento a Professora demonstra muito controle, além dos alunos respeitarem muito pela sua 
postura. Outra consideração é o tempo, a Professora demonstra ter uma boa gestão do tempo de aula, pois organizar os 
alunos para sairem da escola, considerar os possíveis atrasos dos alunos que não trocaram o uniforme ou não encheram 
a garrafinha de água, a contagem dos alunos, o tempo do percursso até a quadra, entrada no clube, o tempo de gestão de 
cada atividade planejada e ainda o regresso até a escola. Assim, considerando tantas variáveis envolvidas numa única 
aula posso dizer que a Professora possui rotinas muito bem estruturadas e orientadas com o tempo disponível de aula. 
Durante todo o percusso a Professora esta constantemente lembrando os alunos para manterem-se na fila, sobe e desce 
a fila para chamar aqueles alunos mais retardatários, sempre lembrando os alunos para se apressarem devido o tempo de 
aula, manterem-se no canto da calçada e não dispersarem. É no máximo 200 metros da escola o clube. 

5º MOMENTO: Algumas considerações antes da aula... 
Observo que por estes alunos serem mais velhos, ou seja, uma turma de 4º ano que já esta na escola desde o 1º ano, já 
possuem algumas rotinas pré-estabelecidas, pois ao chegarem aqui na quadra onde será realizada a aula já foram tirando 
os casacos e colocando as garrafinhas sobre uma mesa, a seguir já formaram uma fila na quadra para a Professora dividir 
as equipes que realizaram a primeira atividade de aula. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A primeira solicitação da Professora foi formar uma fila para que podesse dividir as equipes. Assim, a Professora vai 
dividindo as equipes direcionando um aluno para o lado direito e outro para o esquerdo. A atividade será um pré-
desportivo do handebol, neste momento a Professora espera os alunos se acalmarem para passar as instruções gerais da 
atividade. Após organizar as equipes a Professora chamou os alunos para o centro da quadra onde esta agora realizando 
perguntas referente ao conteúdo da aula. Perguntas como: 
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Professora: Quantos jogadores formam um time de handebol? 
Alunos: São sete Professora. 
Então, a Professora justifica aos alunos o porque estão realizando aula hoje com 8 alunos em cada time, pois é devido ao 
tempo de aula que tem para realizar a aula. Porque se tiver um time de fora eles irão aproveitar pouco a aula. Ainda, a 
quadra apresenta dimensões oficiais, assim torna-se muito grande para alunos nesta faixa etária jogar, outra razão porque 
a Professora optou por realizar a aula formando apenas 2 equipes. Para identificação dos times a Professora utiliza 
coletes, mas pergunta qual time gostaria de usar os coletes, assim a equipe que escolhe os coletes não tem o direito de 
começar com a posse de bola no jogo. É rotina da Professora primeiramente dividir a turma, seja em 2, ou 3 grupos, isto 
varia conforme o número de alunos e o tempo disponível de aula, a seguri realizar as instruções gerais da atividade e 
organiza o início da atividade fazendo perguntas aos alunos referente ao conteúdo. Perguntas tipo onde início o jogo, qual 
o primeiro passo após início do jogo, como realiza o passe de bola e na medida que vai realizando as perguntas a 
Professora vai gerindo e organizando os alunos na quadra até realizar a voz de comando para o início do jogo. É rotina da 
Professora andar por todo os espaço de aula, dirige-se até aos alunos para transmitir as instruções, ou seja, não há um 
ponto específico que permaneça para prestar feedbacks aos alunos. Também posso constatar que a Professora edifícou 
algumas rotinas nos alunos, pois quando esta a passar as orientações a uma aluno os demais focam sua atenção e 
também aproveitam para tirar suas dúvidas. A questão disciplina é fundamental nas suas aula, pois apresenta uma 
postura muito firme e disciplinadora. Já com no início do jogo que é a atividade da aula, percebo que esta alunos por 
estarem no 4º ano possuem maior destreza e habilidade no handebol, conhecem algumas regras, alguns fundamentos 
básicos como o passe e deslocamento com a bola. É rotina da Professora realizar as instruções durante as atividades, 
normalmente paraliza a atividade e transmite as instruções necessárias aos alunos. Existe uma interação muito grande 
entre a Professora e alunos, pois possuem a liberdade de questionar suas decisões, estão sempre próximos dela 
demonstrando respeito e atenciosos nas suas orientações, mantendo sempre um diálogo com a Professora. A aula 
transcorre muito tranquilamente, pois os alunos já demonstram certo conhecimento sobre o handebol, saberm realizar 
alguns fundamentos e deslocarem em quadra. A Professora constantemente presta feedbacks referente as regras e 
fundamentos do handebol, geralmente após algum procedimento correto ou errado realiza a prestação de um feedback de 
supervisão da ação dos alunos. Por exemplo, se os alunos realizar uma falta é rotineiro da Professora apitar, parar o jogo, 
realizar o feedback, às vezes dirige-se até os alunos e demonstra e continua o jogo. Seja os fundamentos do drible, passe 
de bola, deslocamento em quadra estão sempre sendo lembrados pela Professora. Em geral suas descisões de 
planejamento vão de encontro sua ações interativas na aula. A Professora demonstra muita preocupação com o tempo de 
aula, ou seja, aproveitar ao máximo o tempo disponível que possuí, pois sabe que perde um bom tempo no percursso da 
escola até o clube. Nesta primeira aula podemos assegurar que é rotina da Professora prestar feedbacks aos alunos 
constantemente durante a atividade, no caso o jogo. Rotineiramente a Professora apita, pede a atenção dos alunos, 
realiza o feedback que geralmente relaciona-se com o conteúdo da aula, seja, feedbacks de supervisão, correção ou 
motivação por alguma ação positiva dos alunos. Quando necessário dirige-se até ao local onde ocorreu a falta, seja, nas 
regras ou com os colegas. Hoje o sol esta bem forte e como já estamos na métade da aula, a Professora aos poucos 
autoriza os alunos a irem beber água, mas o jogo continua ocorrendo. Ela vai autorizando de maneira que não pare a 
atividade. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, mas durante a aula não presenciei nenhum 
episódio que caracteriza-se este aspecto no perfil da Professora. Exceto, quando a Professora prestou atenção aos 
sentimentos da aluna que reclamou estar com dores de barriga no início da aula. Porém esta aluna não é desta turma, 
mas da próxima turma que terá aula com a Professora no último horário. Segundo a Professora esta aluna tem receio de 
participar das aulas de Educação Física, então todas às vezes que encontra com a Professora adota a atitude de chorar, 
inventa uma desculpa ou reclama de algo para não fazer a aula. A Professora disse na entrevista pré-aula que esta aluna 
possui problemas relacionados a competição, não gosta de competir nas aulas. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, pois ouviu a aluna e motivou-a realizar a 
aula. Demonstrando ser compreensiva as limitações da aluna. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, pois durante todo o jogo a Professora prestou feedbacks referente as regras e 
fundamentos básico do handebol. É rotina da Professora apitar, pedir atenção aos alunos, quando necessário dirige até o 
local da quadra onde ocorreu o erro ou falta, realiza as orientações aos alunos, pergunta se entenderam as explicações e 
prossegue o jogo. Geralmente são feedbacks de supervisão das regras, correção e motivação dos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: É característico da 
Professora ser firme e disciplinadora nas suas palavras e postura, mas também saber ser atenciosa e sensível com os 
alunos. O respeito dos alunos para com a Professora é notório nas aulas, pois nesta aula não presenciei nenhum aluno 
questionar suas decisões de comando quando ocorriam possíveis episódios de contigência durante a atividade. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, com já mencionei é perceptivo o respeito dos alunos para com 
a Professora que demonstra na sua postura exigir este comportamento dos alunos. Além da própria cultura da cidade, por 
ser uma cidade pequena percebo que os alunos respeitam muito a imagem do professor dentro e fora da escola. Os 
alunos possuem a liberdade de conversar, brincar e questionar a Professora, que também proporciona este feedback ao 
alunos. Mesmo a Professora tendo um timbre de voz firme e forte é respeitosa nas suas palavras durante sua orientações 
na aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio durante o 
jogo onde fosse necessário esta prestação pela Professora, seja, episódios de exclusão por colegas ou da turma. São em 
geral crianças alegres e saúdaveis. Lógico que como em toda turma há alunos mais e menos motivados, mais e menos 
habilidosos, porém a Professora trabalha com estas questões facilmente. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, mas no geral a aula 
da Professora foi apenas o jogo handebol, mas podemos considerarmos que os alunos desta turma de 4º anos já 
apresentam algumas rotinas em relação a aula da Professora, ou seja, já conhecem a maneira como a Professora realiza 
a gestão e controle da aula, além de demonstrarem um certo grau de conhecimento referente ao conteúdo. Este fato 
demonstra que este conteúdo já vinha sendo trabalhado com os alunos em aulas anteriores pela Professora. 
Tem sentido de humor: Sim, demonstra sentido de humor, mas sempre mantendo sua postura firme e disciplinadora. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, pois existe diálogo contante entre a Professora e alunos durante a aula. É 
característico da Professora gerir a aula usando a estratégia de questionar sempre os alunos durante o jogo. Por exemplo, 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
219 

se os alunos realizar uma falta a Professora pergunta ao mesmo o porque é uma falta. Assim, ela paraliza o jogo, explica 
o porque é uma falta e prossegue a atividade. Mas aceita a opinião, escuta o que os alunos tem para dizer e permite que 
opinião na organização da atividade. A Professora esta costantemente fazendo perguntas aos alunos referente ao 
conteúdo tipo onde começa o jogo, se pode andar segurando a bola, quantos passos pode realizar sem driblar a bola, 
como realiza a cobrança de lateral, onde e como realiza a cobrança de falta e outras. Sendo assim, ficou característico 
que é rotina da Professora prestar feedbacks constantemente referente ao conteúdo da aula. Essa é a estratégia de 
ensino da Professora. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas a professora demonstra ser muito bem quista entre os alunos, mesmo 
tendo uma postura muito firme e disciplinadora durante a aula para conseguir manter o controle dos alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O tempo, os recursos materiais e local de aula 
devem estar bem orientados no planejamento de aula desta Professota primeiramente porque a aula acontece fora das 
dependências da escola, ou seja, numa quadra que fica a 200 metros da escola. Assim, sua rotina é organizar os 
materiais antes da primeira aula do dia, a seguir espera os alunos irem para sala com a professora responsável de turma, 
depois, busca os alunos na sala de aula, passa as instruções gerais, orienta os alunos trocar o uniforme e encher a 
garrafinha de água, depois formar uma fila para sairem da escola, realiza a contagem dos alunos quando estão saindo do 
portão da escola, no percusso constatemente adverte os alunos para apressarem para quadra, mantém o controle da fila 
para evitar que os alunos disperssem, na entrada do clube realiza a contagem novamente, divide as equipes, passa as 
instruções gerais da atividade que na aula de hoje foi o handebol, pergunta qual equipe que ficará com o uniforme e qual 
ficará com a bola, durante o jogo ou atividade a Professora realiza as orientações referente ao conteúdo planejado, após o 
jogo ocorre uma atividade de volta a calma que é um alongamento, terminar a aula 10 minutos antes para os alunos irem 
ao banheiro e voltar com os alunos para escola. De modo, que a Professora gere muito bem o tempo de aula disponível, 
tendo que determinar bem suas rotinas para evitar perder tempo na aula. Mas de certa forma a Professora já rotinizou os 
alunos a estarem sempre atentos ao tempo disponível de aula, ou seja, os alunos no caso deste 4º ano já conhecem bem 
as rotinas da Professora para estar sempre ganhando mais tempo na aula. A Professora demonstra também uma grande 
capacidade de controle na transição dos diversos episódios da aula, desde o encontro com os alunos até o regresso a 
sala de aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, no geral são instruções adequadas e estão bem relacionadas com o conteúdo da 
aula. Como já descrevemos é rotina da Professora realizar as primeiras instruções aos alunos ainda dentro da sala de 
aula, instruções referente ao local onde será realizada a aula e aos procedimentos de costume que é trocar o uniforme e 
encher a garrafinha de água. Durante a aula é rotina da Professora prestar constantemente feedbacks específicos do 
conteúdo planejado, no caso o handebol. Rotineiramente a Professora apita, solicita a atenção dos alunos, explica o 
ocorrido, seja, uma falta ou negligência a regra e prossegue o jogo. É rotina da Professora prestar o feedback no momento 
do fato ocorrido, seja, fedbacks de supervisão, correção ou motivação. As orientações da Professora procedem 
sucessivamente ao fato ocorrido. As instruções coletivas ocorre dentro da sala de aula, antes de iniciar o jogo e durante o 
jogo, onde também presta feedbacks individualizados chamando os alunos pelos nomes próprios. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário ter estratégias para motivar os 
alunos, pois já são mais que motivas. Apenas um outro aluno que não esteja tão motivado em relação ao contexto geral 
da turma, mesmo assim faz aula. Agora é rotina da Professora a estratégia de mudar alguns alunos de equipe durante o 
jogo quando uma das equipes esta perdendo, assim, mantém o equilíblio e motivação dos alunos durante o jogo. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, mas não é necessário pois os 
alunos são muito motivados a participar da aula. Com excessão dos alunos que não trazem a garrafinha para aula, pois é 
uma regra para poderem realizar a aula. A interaçaõ atraves da prestação de feedbacks é constante, porém a Professora 
não participa da aula diretamente com os alunos, mas o número de alunos é suficiente para forma até 3 times. São mais 
feedbacks verbais e visuais referente a prestação dos alunos durante a aula, ou seja, a Professora visualizou a falta ou 
erro imediatamente realiza um feedback verbal orientando o aluno e turma. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Nesta aula não presenciei nenhuma atitude que caracterize a 
Professora como improvisadora, mas a aula esta muito beme estruturada, além da Professora demonstrar controle pleno 
sobre os alunos referente a seus comportamentos de indiciplina. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, só o fato de trazer os aluno para fazer aula a 200 metros da escola, assumir a 
responsábilidade de realizar este percusso com os alunos sabendo dos risco que pode correr, gerir e controlar os alunos 
são aspectos que demonstram o interesse da Professora em realizar uma aula construtiva e um bom trabalho. Ainda, 
manter uma aula positiva, interativa, onde alunos estão constantemente focados na suas orientações, sem nenhum 
episódio de contigência por algum aluno é sinal de entusiamos pelo seu trabalho. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, como já relateri a Professora apresenta rotinas 
de controle para transição dos alunos da escola até a quadra, seja, a contagem dos alunos e controle da fila durante o 
percusso. Também durante as fases da aula que basicamente foram o deslocamento dos alunos que a Professora 
considera como aquecimento, a atividade principal que é o jogo do handebol e agora neste momento esta realizando um 
alongamento com os alunos como uma atividade de volta a calma. 
Sítense: Referente a dimensão ensino as rotinas mais representativas da Professora estão relacionadas a instrução, seja, 
na sua forma de prestar os feedbacks aos alunos. Rotinas de gestão e controle dos alunos, mas relacionadas com a 
segurança deste durante o percurso até o loncal onde é realizada a aula. Rotinas relacionadas com a gestão do tempo de 
aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Os alunos são disciplinados porque respeitam notoriamente a postura firme e 
disciplinadora da Professora, além de ser cultural na cidade o repeito pela figura do professor como pude constatar neste 
dias. Mesmo a Professora sendo firme e segura nas suas palavras, pois tem um voz muito alta e forte, em momento 
algum presenciei ser agressiva ou excessivamente enérgica com os alunos que por sinal muito demonstram gostar da 
Professora. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, mas não ocorreu nenhum tipo de caso que possa ser considerado 
problemático. Foram episódios normais e característicos do comportamento de alunos nesta faíxa etária, seja, 
brincadeiras com os colegas, empurrões durante o jogo, um ou outro palavrão, mas imediatamente a Professora apita e 
adverte com algumas palavras. 
Trata os alunos com justiça: Podemos constatar esta atitude da Professora durante a organização das equipes, ou seja, 
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na tentativa de equilibrar as equipes que irão realizar o jogo. Também na sua maneira de conversar com os alunos, 
demonstra conhecer o perfil individual de cada um deles, ou seja, utiliza uma linguagem mais madura com aqueles mais 
esclarecidos ou uma linguagem mais infantil com aqueles alunos que ainda demonstram uma certa maturidade. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Considerando a infraestrutura do local é até mais que própicio 
para a aprendizagem, pois é um clube. Quanto a estrutura de aula a Professora constrõe uma ambiente favorável e 
motivador que possibilite a interação entre alunos com a atividade planejada. Também o interesse e motivação dos alunos 
favoressem este ambiente propício para a aprendizagem. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, a Professora pede aos alunos para ajudar a recolher os materiais, 
ajudá-la a carregar o saco de bola que costuma trazer para a quadra. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Podemos dizer que devido a excessiva preocupação da Professora com a 
segurança dos alunos, a aula é mais segura do que atraente. É atraente pelo local onde é realizada a aula e pela atividade 
desenvolvida na aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, como 
já relatamos é constante a prestação de feedbacks aos alunos, sendo rotina da Professora realizar os feedbacks 
imediatamente quando ocorre alguma falta ou negligência a regra do handebol. Por exemplo, a Professora visualizou uma 
falta imediatamente apita, chama atenção do porque é falta, pede para o aluno cobra a falta prosseguindo o jogo. Se o 
aluno não cobra corretamente a falta, novamente apita, dirige-se até o local e orienta o aluno como realiza a cobrança da 
falta. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, pude constatar que os alunos desta escaola 
demonstram muito respeito pela imagem do Professor, por exemplo, a Professora é tratada como “Dona Professora” ou 
simplismente “Dona”. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É rotina da Professora realizar ainda dentro da sala de aula instruções 
coletivas referente ao local onde será realizada a aula, aos procedimentos rotineiros dos alunos que são trocar o uniforme 
e encher a garrafinha de água, antes do início da atividade principal que no caso é o jogo de handebol a Professora realiza 
instruções coletivas lembrando aos alunos através de perguntas as regras fundamentais do jogo, simultaneamente vai 
organizando a atividade e durante o jogo constantemente presta feedbacks aos alunos, seja, individualmente e 
coletivamente. No geral sua instruções são adequadas e objetivas, não sendo complexas a realidade dos alunos. Também 
constatei que a Professora não anuncia aos alunos os objetivos da aula, mas diz a finalidade da atividade da aula ser o 
jogo de handebol, ou seja, explica o jogo. Conssegue estabelecer relação das instruções de aulas anteriores com a aula 
através das perguntas que utiliza para orientar e gerir o início da atividade e seu decorrer. Assim, a Professora explicou a 
relação das aulas anteriores com a aula de hoje. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, a Professora apresentou rotinas consideraveis para o controle 
dos alunos referente a seguraça devido o fato da aula ocorrer fora das dependências da escola. Agora estamos voltando 
para escola, rotineiramente chama atenção para manterem-se no canto da calçada, em fila, não dispesarem, andarem 
rápido devido o tempo, constantemente sobe e desce a fila chamando a atenção daqueles que ficam brincando no 
percursso. Mas também percebo que os alunos já estão rotinizados as prestações da Professora, pois não presenciei 
nenhuma indisciplina, já conhecem a rotina da contagem antes e depois da aula, alguns alunos ajudam a Professora na 
contagem dos colegas. Também demonstra preocupação com os alunos no local onde é realizada a aula pricipalmente 
pelo fato de existir duas piscinas próximas da quadra. Além da Professora estar constantemente chamando a atenção dos 
alunos quanto a preservação do patrimônio do clube que sede o espaço para realização das aulas. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
O fechamento da aula faz dentro da escola onde a Professora pede aos alunos para irem ao banheiro lavar as mãos, 
depois beber água e em seguida levá-los para sala. 
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Anexo 14.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 14.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 23 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha preocupação primeiramente é tentar passar um pouco do handebol. Estou trabalhando também o handebol com 
esta turma. Esta turma tem um pouco mais de dificuldade. É uma turma mais nova e alguns alunos bem agitados. Poucos 
que atrapalham bem o ambiente. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Trabalhar interação dos alunos. Um pouco de coletividade, trabalho em equipe e organização. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou tentar ver o que eles aprenderam de handebol até hoje. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Uma turma muito boa. Porém alguns alunos que falam muito alto. Principalmente um que fala muito alto. Eles gritam o 
tempo inteiro. Tem um aluno que grita de mais. Isso me incomoda. 

 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Já organizei os materiais todos. A escola dispõe do material que preciso. Vou pega-los antes até de sair com eles. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Acredito que não. Porque tento trabalhar de uma forma que eu vejo que a turma aceite e goste da aula. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vou trabalhar o arremesso do handebol e o passe. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Talvez a minha voz alta. Gritar muito. Falar muito alto. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu tento falar baixo. Mas às vezes me perco. 
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Anexo 14.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 23 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A professora responsável de turma autoriza a entrada da Professora na sala de aula. Os alunos comprimentam a 
Professora calorosamente, sincronizados e harmônico. A Professora mantém sua rotina de perdir aos alunos para 
formarem uma única fila por ordem de tamanho, também diz aos alunos para irem trocar de uniforme e aqueles que não 
encheram as garrafinhas encherem, ou seja, mantém a rotina de realizar suas intruções gerais na sala de aula. Aqueles 
alunos que não trouxeram a garrafinha ficará na sala de aula, pois é trazer a garrafinha é condição para fazer a aula de 
Educação Física. Estamos saindo da escola, a Professora mantém sua rotina de contar os alunos, a distância da escola 
até a quadra do clube é aproximadamente 200 metros. Os alunos conhecem a rotina da Professora, pois mantém-se no 
canto da calçada numa única fila. A Professora constantemente esta a lembrá-los de manterem-se no canto da calçada, 
subindo e descendo toda a fila, chama atenção daqueles alunos que dispersam durante o trajeto, pois demonstra muita 
preocupação com a segurança dos alunos na realização deste percursso até a quadra do clube. Agora a Professora 
realiza sua rotina de contar os alunos ao entrar no clube. Com já relatamos na 1ª aula observada é rotina da Professora 
realizar a contagem dos alunos ao sairem da escola, ao entrarem e sairem do clube e quando voltam para escola. É uma 
rotina de controle para garantir que todos alunos permaneceram na fila. Como é uma turma de 4º ano, alunos de e 8 a 9 
anos, já demonstram conhecer algumas orientações rotineiras da Professora, pois os alunos quando chegaram 
imediatamente colocaram as garrafinhas e agasalhos sobre uma mesa que fica na lateral da quadra e em seguir já foram 
para o centro da quadra realizar uma fila para que a Professora possa dividir as equipes. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora mantém sua rotina de gerir o início da aula através de perguntas aos alunos, seja, qual o número de 
jogadores no time de handebol, onde que inícia o jogo, qual a primeira coisa que se faz quando inícia o jogo entre outras. 
Assim, também constatamos que a Professora já ensinou nas aulas anteriores este conteúdo aos alunos. Também 
mantém a rotina de deixar os materiais na lateral da quadra. É rotina da Professra organizar a fila, dividir os times, 
perguntar aos alunos quem quer jogar com os coletes e quem fica com a bola. A medida que o jogo acontece a Professora 
vai transmitindo as informações referentes ao conteúdo da aula, no caso o handebol. Na medida que ocorre algum 
episódio que seja divergente das regras ou uma falta, a Professora paraliza o jogo realiza a correção ou orientação com 
base no conteúdo da aula. É rotina da Professora prestar feedbacks constantemente durante o jogo, seja, de supervisão, 
correção e motivação. A Professora mantém sua rotina de instruir os alunos na lateral da quadra e quando necessário 
dirige-se até ao local onde ocorreu a negligência a regra ou falta. A Professora manteve sua rotina de realizar as 
instruções gerais no centro da quadra aos alunos no início da aula. E mantém esta rotina de realizar feedbacks durante a 
realização do jogo. Hoje como são alunos de 3º ano a atividade será um pré-desportivo do handebol que é o “Jogo dos 10 
Passes”. Neste momento a Professora encontra-se ainda no centro da quadra realizando as intruções gerais aos alunos 
referente as regras do jogo. Aqueles alunos que não entendem pede a Professora para repetir e pacientemente ela repeta 
praticamente a mesmo instrução. Neste momento a Professora esta apresentando as linhas limítrofes do handebol para 
os alunos. Acho que deve sera a primeira aula desta turma referente ao handebol, pois a Professora esta transmitindo 
ensinamentos básicos do desporto handebol para os alunos, além da atividade escolhida não ser propriamente o jogo, 
mas sim um pré-desportivo do handebol. Agora ela chama os alunos para tirarem par ou ímpar para escolherem o campo. 
Como é característico da faixa etária os alunos estão constantemente interagindo com a Professora fazendo perguntas 
referente a matéria ensinada, seja, o porque de realizar desta forma a atividade, qual é a área de jogo, porque não pode 
ser feito desta maneira entre outras. A Professora é atenciosa e responde a todas as perguntas dos alunos, se necessário 
explica novamente as regras do jogo.  

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A Professora apresenta uma rotina de inciar a aul muito bem estruturada, depois de realizar as rotinas iníciais como dividir 
as equipes, decidier que fica com coletes e bola, instruções e regras gerais da atividade e par ou ímpar para escolher o 
campo, a Professora dirige-se para lateral da quadra onde da voz de comando para inciar a atividade. O apito é um 
instrumento de controle para chamar atenção dos alunos nos momentos faltosos da atividade. Quando a Professora apita 
muito forte os alunos já estão rotinizados a parar imediatamente a atividade, pois sabe que é para ela realizar alguma 
orientação coletiva. O apito pronlongado é fim de aula. É característico da Professora estar constantemente chamando 
atenção dos alunos para evitar qualquer tipo de acidente, ou seja, preocupada com a segurança dos alunos. Por exemplo, 
um aluno foi pegar a bola do colega chegando ao ponto de deitar-se sobre o colega na tentativa de conseguir lhe tirar a 
bola, mas imediatamente a Professora apitou, orientou aos alunos que aquela atitude era considerada uma falta e que 
deveriam tentar pegar a bola, mas não tirá-la a força dos colegas adversários. A Professora esta muita atenta ao jogo 
porque precisar estar contando o número de vezes que a bola passa pelos alunos da mesmas equipe, então esta 
constantemente presente na atividade. Porque o jogo dos Dez Passes é basicamente os alunos conseguirem passar a 
bola dez vezes entre os elementos da equipe, assim marcam 1 ponto para equipe. A Professora apitou para dizer ao aluno 
que não poderia entrar dentro da área verde, pois é contra as regras que estabelecerão. A Professora demonstra 
preocupação em cumprir as regras pré-estabelecidade no início da aula. No geral a aula transcorre tranquilamente, além 
da Professora demonstrar mais tranquilidade em relação a 1ª aula observada, comportamento normal pelo fato da minha 
presença. A rotina de paralisar a aula para transmitir as orientações aos alunos se mantém, pois é literalmente do hábito 
da Professora parar o jogo, prestar o feedback, seja, de supervisão ou correção, quando necessário dirige-se até o aluno 
para demonstrar como se realiza sua instrução, volta para lateral da quadra e apita para prosseguir o jogo. A maioria dos 
feedbacks nesta aula estão relacionada com as regras da atividade proposta, seja, para os alunos não ficarem embolados, 
não correrem todos no mesmo sentido, não disputar a bola com os colegas da mesma equipe, ou seja, tenta ensinar para 
os alunos como agir na atividade. Mas foca suas correções nos fundamentos bases do handebol como o passe, 
deslocamento na quadra, drible, como cobrar um lateral, respeitar as linhas limítrofes da área de jogo, a questão da 
organização e posicionamento dos alunos entre outras. Mas a aula é muito positiva, pois a Professora mesmo mantendo 
sua postura firme é disciplinadora, não deixa de brincar com os alunos durante suas correções, seja, fazendo piadas ou 
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estimulando através de feedbacks positivos. A Professora constrõe uma aula que propícia uma aprendizagem positiva aos 
alunos. É uma aula muito tranquila onde até o momento não presenciei nenhum tipo de comportamento desviantes dos 
alunos. A Professora também mantém sua rotina de constantemente deslocar pelo espaço de aula dirigindo-se aos alunos 
para corrigí-los. A Professora exemplifica como cobra um lateral, como realiza a cobrança de falta ou algum fundamento 
do handebol como o passe ou arremesso. E todos os alunos demonstram interesse em aprender as regras e orientações 
da Professora durante suas explicações. Numa das equipes a Aluna L já realizou antes esta atividade, então ela é quem 
esta gerindo e motivando a sua equipe. Então não há alunos desmotivados na aula, pois alunos nesta faixa etária estão 
mais que motivados a fazer a aula. É característico da Professora ser justa com os alunos quanto ao número de vezes 
que cada um participa da atividade, ou seja, cria oportunidade sempre para que todos possam participar da aula 
igualmente. Por exemplo, aqueles alunos que já participaram desta atividade porque vieram de outra escola, como é o 
caso da Aluna L que esta sempre com a bola na mão, que não permite que os colegas menos habilidosos possam 
participar, a Professora cria algumas regras para conter a motivação excessiva desta aluna. Normalmente ela pune tirando 
o alunos fora da atividade por alguns minutos. A Professora rotineiramente mantém feedbacks visuais e verbais durante a 
aula, pois realiza a contagem do número vezes que os alunos passam a bolas entres os elementos da equipe. A Aluna L 
como não ouviu as orientações da Professora, ou seja, continuou tomando a bola dos colegas da sua equipe, queria que 
os colegas seguissem suas instruções porque ela já tinha jogado o jogo dos dez passes e tudo mais. Então a Professora 
puniu a Aluna L que ficará fora da aula durante 1 minuto. A postura da Professora é a mesma da 1ª aula observada, firme, 
segura e disciplinadora. Sua voz contribuí para realizar instruções bem claras aos alunos, pois é alta, firme e transmite 
segurança. Mesmo assim, aceita e ouve as sugestões e opiniões dos alunos referente aos episódios da atividade. Hoje a 
Professora esta mais avontade para dar sua aula, percebo que esta mais segura em adotar sua rotinas de disciplina e 
controle, literalmente nesta aula demonstra um perfil mais disciplinador, esta avontade para corrigir e advertir os alunos. 
Mesmo assim, os alunos demonstram muito respeito e carinho com a Professora, que mesmo agindo com severidade, 
não deixa de ser atenciosa e afetiva nas suas instruções. A turma também é muito legal, pois constantemente interage 
com a Professora, seja, perguntando, tirando suas dúvidas ou sugerindo alguma regra, além de motivar uns aos outros. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
No geral as rotinas de planejamento da Professora são semelhantes a 1ª aula observada. Rotinas como buscar os alunos 
na sala de aula e organizar a saída da escola para a quadra, rotinas relacionadas com a segurança dos alunos durante o 
percursso até o clube, rotinas de organização e instrução no início da aula e principalmente as rotinas relacionadas 
durante a atividade, ou seja, na forma de instruir os alunos quando cometem uma falta ou erro técnico. A aula apresenta 
até o momento o mesmo roteiro que a primeira aula. Habitualmente a Professora realiza algumas instruções ao alunos 
ainda na escola, estas instruções são coletivas e generalistas a respeito da atividade e procedimentos que antecedem a 
sáida da escola como trocar o uniforme e encher as garrafinhas de água. Antes do início da atividade realiza instruções 
referentes as regras e procedimentos das equipes. As rotinas durante a atividade estão relacionadas com a matéria 
ensinada, habitualmente deixa que a atividade transcorra naturalmente sem interromper e realiza os feedbacks aos 
alunos, seja, feedback de supervisão, correção ou motivação. Quando necessário a Professora paralisa a atividade 
dirigindo-se até o ponto da quadra onde ocorreu o erro ou falta para explicar o ocorrido aos alunos, seja, individualmente 
ou coletivamente. Neste exato momento uma aluno bateu a bola no rosto do colega, porém não foi intencionalmente, mas 
a Professora parou o jogo e chamou a atenção do aluno dizendo para ele e demais alunos tomarem cuidado uns com os 
outros para não se machucarem. A Professora esta constantemente prestando feedacks de control, afim de manter a 
disciplina e organização dos alunos na atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento a Professora esta iniciando a 2ª atividade com objetivo de trabalhar o arremesso no handebol. A 
Professora explicitou ser este um dos seus objetivo na entrevista prévia. Assim, a Professora organizou a turma em duas 
equipes e colocou os dois alunos mais habilidosos para serem goleiros. E âmbas equipes que estão dispostas em fila 
deverão tentar marcar gol no goleiro que é o adversário no caso, assim a equipe que fizer o maior números de gols será a 
vencedora. E o goleiro que conseguir defender o maior númeo de bola é o vencedor. Assim, proporciona estimula as 
equipes e aos goleiros. No geral a Professor cumpre o planejamento proposto, mantém sua rotinas em relação a 1ª aula 
observada e sua rotina de organização e gestão da aula. Esta turma é muito fácil de trabalhar, pois responde aos 
feedbacks da Professora e estão muito motivados a fazer as atividades planejadas para aula. Assim, facilita e possibilita o 
Professora realizar um bom trabalho, mas como todo regra tem sua excessão, apenas a Aluna C é que apresenta um 
comportamento mais divergente do restante da turma, pois veio recentemente de outra escola. Porém, mesmo 
apresentando este comportamento a Aluna C e demais colegas respeitam muito a orientações da Professora. 

6º MOMENTO: Descrevendo o fim da aula... 
Neste momento a Professora esta finalizando a atividade. Hoje como foi a segunda aula percebe que a Professora é mais 
tranquila na gestão da sua aula, não apresentou-se tanto energica como na 1ª aula, pode estar relacionado ao fato da 
minha presença no primeiro dia de coleta de dados. Mas manteve seu perfil disciplinador para gerir e controlar os alunos 
durante toda aula. Agora reuniu os alunos para explicar o porque determinado aluno realizou mais gols que outros, explicar 
como deve-se realizar o arremesso a gol, ou seja, alguns feedbacks de finalização da aula. Os alunos respondem 
justificando suas ações na aula, ou seja, porque realizaram aquela jogada ou porque não conseguiram realizar gols. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Hoje não presenciei nenhum episódio que permitisse 
caracterizar este comportamento pela Professora. Mas é característico da Professora ser atenciosa e carinhosa com os 
alunos, mas principalmente com aqueles que são mais educados na sua postura com ela, isso é muito perceptivo. Mesmo 
mantendo seu perfil disciplinador e firme nas arguições com os alunos durante a aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não constatei este comportamento na ação 
da Professora, mas também os alunos são muito motivados, gostam e querem fazer a aula de Educação Física, pois são 
crianças na faixa etária de 9 a 10 anos de idade. 
Proporciona feedback ao alunos: Como constatamos na 1ª e nesta 2ª aula observada, é rotina da Professora prestar 
feedbacks constantemente aos alunos mantendo-se na lateral da quadra, mas também desloca-se por todo espaço da 
aula e quando necessário dirige-se até o local onde ocorrer a falta ou negligência a regra da atividade para correigir ou 
orientar os alunos dos procedimentos corretos. Também é rotina da Professora paralisar a atividade para realizar suas 
intruções, mas na maior parte do Tempo presta feedbacks sem interromper a aula. Por exemplo, quando ocorrem 
episódios relacionados às regras especifícas do jogo ou realização de fundamentos do conteúdo planejado. 
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Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, porém mantém sua 
postura disciplinadora e segura nas suas instruções, mas demonstra respeito pelos alunos, principalmente com os alunos 
mais educados. Mas a Professora não deixa de ser afetiva e brincalhona durante a gestão da aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, a Professora é muito amigável com os alunos, mas aqueles 
que adotam algum comportamento divergente na aula é imediatamente punido ficando fora da atividade. Mas em 
momento algum foi desrespeitável ou agressiva nas suas correções e advertências durante a aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, porque os alunos são todos da 
mesma faixa etária, não apresentam discrepâncias físicas ou etárias, no geral se relacionam muito bem entre eles, pois 
são amigos fora da escola também. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois estrutura e 
planejamento das aulas é adequado as características dos alunos da turma, também demonstra planejar uma evolução da 
aprendizagem com base nas atividades selecionadas para as turmas, mesmo orientando seu planejamento anual pelo 
CBC. 
Tem sentido de humor: Sim, a Professora nas suas prestações de feedbacks é brincalhona, sensível aos alunos com mais 
dificuldadees, afetiva com aquela meninas mais meigas, porém sabe advertir os alunos e puní-los quando necessário. 
Nesta 2ª aula a Professora foi mais enérgica e disciplinadora, pois mais a disciplina de alguns alunos, mas isto também 
deve-se as características particulares de alguns alunos da turma. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Isso não é necessário porque os alunos são motivados, gostam e 
querem fazer aula. Então, é uma rotina da Professora utilizar esta motivação como uma estratégia de controle para gerir a 
aula e controlar os comportamentos desviantes de alguns alunos na aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim e não. É característico da Professora escutar os alunos, prestar a atenção no 
que estão dizendo, responde suas sugestões, porém não muda as regras da atividade que planejou. Durante a atividade a 
Professora é atenciosa ao que os alunos falam, pois ás vezes acontece algum episódio em jogo e que ela não 
acompanhou por estar desatenta, então os alunos falam, explicam e mostram para ela o que se passou no jogo. Assim, 
ela aceita suas idéias, mas as idéias que colocam em questão a estrutura a atividade não. Porque alunos nesta faixa 
etária respeitam as regras determinadas no início da atividade, quando a Professora esqueça a regra os próprios alunos 
cobram as regras dela, lembram a Professora da regras. Mas em momento algum a Professora deturpa as regras do 
handebol, transmite as informações referente as regras doo handebol, mesmo sendo um pré-desportivo para que os 
alunos já aprendam como é o jogo, como realizar um lateral, quais são as linhas limítrofes da quadra de handebol, mas 
sem a cobrança de realizar a técnica corretamente, seja, do passe, drible ou arremesso. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Como já mencionamos na 1ª aula observada e nesta 
2ª confirmamos que a Professora é uma gestora do tempo. Como constatamos são rotinas de organização da aula buscar 
os alunos na sala de aula, transmitir as informações gerais aos alunos referente a aula, orientá-los para irem trocar de 
uniforme, encher a garrafinha de água, organizar uma fila única por ordem de tamanho para os alunos saírem da escola 
em direção ao clube, na sáida do portão da escola realiza a contagem dos alunos, durante todo o percuso a Professora 
adverte os alunos para manterem-se no canto da calçada e não disperssarem na fila, na entrada do clube a Professora 
realiza a contagem dos alunos novamente, os alunos como já conhecem as rotinas da Professora já sabem que devem 
colocar as garrafinhas e agasalhos sobre a mesa, depois vão para quadra realizar uma fila, a Professora divide as equipes 
apartir desta fila, passa as orientações iniciais, pergunta aos alunos que quer ficar com os coletes e quem fica com a bola, 
depois tira par ou ímpar para escolherem os campos, durante a atividade mantém realizando feedbacks de intrução, 
quando nessário para o jogo e dirige-se até o local para corrigir ou ensinar aos alunos, antes do fim da aula passa um 
alongamento aos alunos, recolhe os materiais, pede para formar a fila novamente, na saída do clube conta os alunos e 
quando chega na escola também, já na escola leva os alunos para beber água e passarem no banheiro para lavar as 
mãos e em seguida leva os alunos para sala de aula. Este é o roteiro de aula desta Professora independente da turma ou 
conteúdo. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina da Professora realizar instruções gerais ainda na sala de aula, no início da 
atividade instruções coletivas e gerais referente as regras, durante a atividade mantém-se prestando feedbacks aos 
alunos, seja, de supervisão, correção ou motivação, estes feedbcks normalmente são de controle e estão relacionados ao 
conteúdo da aula. Suas instruções são claras e adequadas a faixa etária dos alunos, também possui uma voz de comando 
segura e firme ao realizar suas intervenções aos alunos durante a atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário porque os alunos são motivados, 
gostam e querem fazer a aula. Porém, é rotina de estratégia e controle da Professora utilizar desta motivação dos alunos 
para controlá-los durante a aula, ou seja, possui estratégias de controle para conter seus comportamentos desviantes, tipo 
deixá-los fora da atividade por alguns minutos. Utiliza mais do feedback verbal para motivar os alunos a realizarem a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Esta constantemente a realizar 
feedbacks aos alunos, rotineiramente estes feedbacks são visuais e verbais, pois a Professora esta sempre presente nos 
lance mais importantes da atividade, seja, uma falta, uma boa jogada de um aluno ou lances complicados. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, mas suas improvisações são mais de controle dos alunos nas 
atividade, ou seja, cria regras para estimular ou conter a participação de determinados alunos durante a atvidade. Por 
exemplo, aquele aluno que esta sempre com a bola não mão por ser mais habilidoso, rotineiramente a Professora cria 
alguma regra que contenha sua ação, mas não o desmotive na atividade e ao mesmo tempo possibilite sua interação com 
os colegas, mantendo assim o controle da atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pois estruturar uma aula com tantas situações, desde deslocar com os alunos 
da escola para o espaço que é disponível para realização da aula já demonstra seu interesse e entusiasmo pela materia, 
no planejamento e seleção de atividade, na forma com organiza as diversas etapas da sua aula desde a saída da escola 
até o regresso com os alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Considerando que a Professora gasta muito tempo 
para organizar os alunos para sair da escola e voltar para escola, basicamente sua aula é composta de atividade principal 
que é o jogo propriamente dito e alongamento no final. Sendo assim, não é uma aula com grande variedade de atividades, 
então a responsabilidade nas mudanças de situações realizadas pela Professora encontram-se nas suas rotinas de 
organização dos alunos, no percursso até a escola, na mudança da atividade principal para o alongamento e no regresso 
dos aluos. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino as rotinas da Professora mantém-se em relação a 1ª aula observada, seja, na sua 
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maneira de organizar os alunos para saírem da escola, realizar as instruções da aula, organização da aula proprimente 
dita entre outras rotinas. Porém nesta segunda aula vejo uma Professora mais segura, esta mais tranquila na sua postura 
durante a gestão da aula, acredito que deve-se ao fato de já ter habituado com minha presença no seu cotidiano de aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, a Professora apresenta ótimo controle dos alunos, pois todos respeitam suas 
decisões. No geral é uma ótima turma, não presenciei nenhum comportamento que pudesse ultrapassar os limites que 
sejam característicos de comportamentos desviantes desta faixa etária. Mas é do perfil da Professora ser disciplinadora e 
firme nas suas decisões durante a aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, pois os alunos que apresentam comportamentos desviante a 
Professor pune deixando-os fora da atividade por alguns minutos fora da atividade, ou seja, utiliza da motivação e 
interesse de participar da aula para controlar seu comportamento desviante. 
Trata os alunos com justiça: Sim, quando divide as equipes buscando organizar equipes homogêneas para que ocorra 
uma atividade equilibrada. Quando um aluno trata outro colega com agressividade, seja, verbal ou física a Professora 
imediatamente adota uma atitude corretiva e solicita que o aluno peça desculpas ao seu colega diante a turma. Além de 
puní-lo com alguns minutos fora da atividade. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, são aulas criativas, a atividade é adequada a faixa etária 
dos alunos a Professora constantemente presta feedbacks positivos aos alunos das suas ações durante a atividade, mas 
mantendo a sua postura disciplinado e segura nas advertências dos comportamentos desviantes. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina da Professora solicitar aos alunos que ajude-a com os 
materias para levá-lo até o clube e trazé-lo para escola. Permite que os alunos distribuam os coletes e utilize as bolas. O 
material fica sempre na lateral da quadra, mas os alunos não podem pegar sem a autorização da Professora. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, é característico da Professora preocupar-se com os alunos mais fracos 
e com aquelas alunas mais delicadas, mas é um ambiente seguro e atraente pelo espaço onde ocorre a aula que é clube. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Todos 
alunos participam, gostam e querem fazer a aula. Sendo rotina da Professora manter constantemente prestando 
feedbacks aos alunos, seja, de supervisão, correção ou motivação. É estratégia da Professora motivar através da 
aprendizagem, ou seja, cobrando dos alunos a regra do jogo, corrigindo seu gestos de maneira introduzí-los ao jogo 
handebol, mantendo a organização e controle da aula e como realizar corretamente a atividade.Quando necessário a 
Professora dirige-se até o local onde ocorreu a falta ou procedimento erróneo prestando fedbacks aos alunos, utilizando 
de um episódio individual para ensino no coletivo. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre Professora e alunos, 
pois a postura e conduta da Professora durante a aula não permite que os alunos lhe faltem com respeito. Mas a 
Professora em momento algum é agressiva nas suas orientações ou advertência aos alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim. É rotina da Professora transmitir informações gerais aos alunos 
referente a aula e os procedimentos iniciais antes de sair para quadra. Antes de iniciar a atividade passa as orientações 
iniciais, pergunta aos alunos que quer ficar com os coletes e quem fica com a bola, depois tira par ou ímpar para 
escolherem os campos, durante a atividade mantém realizando feedbacks de intrução, quando nessário para o jogo e 
dirige-se até o local para corrigir ou ensinar aos alunos. Suas instruções são coletivas no inicio da atividade e durante a 
atividade é individual e coletiva. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, só o fato de deslocar com 20 a 30 alunos e 4 a 5 turmas 
diariamente requer rotinas de segurança para controle dos alunos. É rotina da Professora  
organizar uma fila única por ordem de tamanho para os alunos saírem da escola em direção ao clube, na saída do portão 
da escola realiza a contagem dos alunos, durante todo o percuso a Professora adverte os alunos para manterem-se no 
canto da calçada e não disperssarem na fila, na entrada do clube a Professora realiza a contagem dos alunos novamente, 
já na escola leva os alunos para beber água e passarem no banheiro para lavar as mãos e em seguida leva os alunos 
para sala de aula. 
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Anexo 14.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 14.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupo um pouquinho com o trajeto que vou fazer com esta turma. Preocupo em como passar para eles o conteúdo 
da aula hoje. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Pretendo alcançar um pouquinho mais o aprendizado do handebol. Trabalhar um pouco mais do relacionamento em 
equipe. Mais básico é isso mesmo. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou durante a aula. Vendo o que eles estão aprendendo e corrigindo na medida que eles estão fazendo a aula. Desta 
forma. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bastante falantes. Gostam muito de atividade física. No mais é uma turma boa. Nesta turma tenho uma 
aluna que não está querendo fazer aula de Educação Física. Não é somente das aulas de Educação Física. Ela está meio 
traumatizada com o estudo mesmo. Então, ela fica meio carente e chora. Você vai ver!  
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Poucas porque já estão todos organizados. Tranquilo! 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Acredito que não, pois tenho um bom relacionamento com a turma. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Handebol. Trabalhar o passe e o arremesso. Porque na sequência estou trabalhando o handebol. Trabalhando com 
eles agora este conteúdo. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Talvez a intervenção dos alunos ao mesmo tempo. Para questionamento de alguma coisa ao mesmo tempo. Só isso! 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Procuro acalmá-los. Esperar eles falarem um de cada vez. 
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Anexo 14.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Os procedimentos rotineiros de início de aula da Professora se mantém, ou seja, busca os alunos na sala de aula após ter 
separado os materiais, ainda na sala transmite as informações gerais da aula, diz aos alunos para irem trocar de uniforme 
e encher a garrafinha de água, em seguida pede para formarem uma fila por ordem de tamanho e ao saírem do portão da 
escola a Professora realiza a contagem dos alunos. A realização de uma única fila deve-se ao fato da Professora 
preocupar-se com a segurança dos alunos no percurso da escola até a quadra do clube, distância de aproximadamente 
200 metros. Sendo rotina da Professora estar constantemente advertindo aos alunos para manterem-se em fila, no canto 
da calçada e não disperssar a fila, ainda a Professor sobe e desce a fila para observar os alunos. Mas nestes dias que 
acompanhei as aulas da Professora também constatei que os alunos estão rotinizados quanto a estes procedimentos. 
Vale lembrar que aqueles alunos que não trouxeram a garrafinha de água não participarão da aula de Educação Física. O 
percurso desde o momento que os alunos saem da sala de aula, organizam-se para sairem da escola e virem até o clube 
leva aproximadamente 10 minutos da aula, considerando mais 10 minutos para voltar para escola depois da aula a 
Professora tem entre 30 a 35 minutos de aula para desenvolver o conteúdo planejado. Também constatei que a 
Professora considera o percurso até a quadra como uma atividade de aquecimento quando estão indo para quadra e 
como uma atividade de volta calma quando estão regressando para escola. Então a Professora utiliza do tempo gasto no 
percurso como fases da aula, o que justifica desenvolver apenas a atividade principal nas suas aulas, no caso o jogo do 
handebol ou um pré-desportivo do handebol. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Como é rotina da Professora e também rotina dos alunos, após colocar as garrafinhas e agasalhos sobre a mesa dirigem-
se direto para o centro da quadra, onde esta a Professora, e começam organizar uma fila para dividir as equipes da 
atividade. Hoje a Professora esta mais tranquila do que relação aos dias anteriores, porém a própria disse que esteve 
indisposta nesta noite, pois teve dores de cabeça, vômito e febre. Primeiramente a Professora mantém sua rotinas iniciais 
também, ou seja, dividiu a turma, porém em três equipes devido o tamanho da turma ser de 30 alunos, assim ficará hoje 
nesta aula uma equipe de fora. Em seguida distribuíu os coletes a uma das equipes. Agora a Professora pediu os alunos 
para organizarem um grande círculo para transmitir as instruções gerais da atividade, mantendo sua rotina de instruir a 
turma coletivamente no início da atividade. É rotina da Professora realizar suas instruções ou transmitir o conhecimento 
aos alunos é através de perguntas referente ao conteúdo ensinado nas aulas anteriores, assim a Professora relembra e 
ensina novos conhecimentos aos alunos na tentativa de estabelecer relações entre as aulas anteriores e esta aula. A 
Professora faz perguntas referente as regras do handebol tipo, onde localiza-se a área de gol, o grande círculo, onde que 
começa o jogo, o número de jogadores de cada equipe. Pelo que estou percebendo esta turma apenas alguns alunos 
domínam um pouco das regras, assim a Professora rotineiramente direciona suas questões a estes alunos que ela já sabe 
possuir um certo conhecimento do handebol. Depois de ter realizado as instruções iniciais referentes as regras básica do 
jogo do handebol, a Professora esta andando com os alunos pela quadra apresentando as linhas limítrofes da quadra aos 
alunos. Como constatamos nas duas aula já observadas a Professora possuí a rotina de realizar instruções e feedbacks 
durante a realização da atividade, seja, feedbacks individuais ou coletivos. Agora ocorreu um episódio de uma dos alunos 
pegar a bola de handebol e chutá-la, mas a Professora imediatamente chama atenção do aluno para não chutar a bola, 
pois aquela bola não era de futebol, mas sim de handebol. Dentre as três turmas observadas esta é a maior em número 
de alunos. Mas a Professora mantém sua postura disciplinadora e firme, mesmo estando um pouco abatida e indisposta 
por ter passado mal nesta noite.  

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Nesta aula a postura da Professora é mais enérgica que as aulas anteriores, mas as características da turma exigem esta 
postura disciplinadora, firme e segura nas suas instruções e advertências com os alunos. Seguramente posso afirmar ser 
rotina da Professora, quando ocorre algum episódio que exige suas orientações ou explicações, paralisa o jogo ou 
atividade dirige-se até o local onde ocorreu o erro ou falta prestando feedback de correção para toda turma e os alunos 
costuma aproximar-se da Professora para prestar atenção nas suas instruções. Hoje a Professora esta gerindo 2 
situações na mesma aula, ou seja, gerindo o jogo que ocorre entre duas equipes na quadra e a equipe que esta ao lado da 
quadra treinando alguns fundamentos do handebol como drible e arremesso, enquando aguarda sua vez de jogar. No 
geral o ambiente da aula é muito positivo para aprendizagem. No geral as rotinas da Professora mantém-se, seja, seu 
posicionamento em quadra, a forma como realiza suas instruções e seus feedbacks ao alunos, seja de supervisão e 
correção estando relacionados com os fundamentos e regras do handebol. Também constantemente realiza feedbacks de 
controle dos alunos no contexto da aula, ou seja, advertências para os alunos comportarem-se durante a aula, não ficarem 
andando pelas dependências do clube ou saberem se controlar em relação aos colegas durante a atividade. É comum nas 
suas aula o diálogo com os alunos referente aos episódios da aula, ou seja, os alunos possuem a liberdade de negóciar 
com a Professora ou de intervir nas suas orientações e decisões durante a gestão da atividade. Mas as aula da Professor 
possuem além de uma estrutura rotineira, regras às quais a Professora exige que os alunos cumpram à risca durante a 
atividade. Como a própria Professora disse nas suas entrevistas: “- Alunos nesta faixa etária, quando você diz a regras da 
atividade, imediatamente todos quardam. Não esquecem nunca mais.” Então, a Professora tem que estar atenta as suas 
intervenções, pois quando deixa algum lance do jogo passar, os próprios alunos chama sua atenção para o cumprimento 
da regra. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Mesmo não estanto muito disposta a Professora percebo que nesta aula demonstra com mais ênfase seu perfil 
disciplinador e enérgico com os alunos, pois acredito que deve-se ao tamanho da turma, assim mantém o controle dos 
alunos na aula. Mas no geral é uma turma muito boa de se trabalhar, não apresenta alunos que possamos considerar 
problemáticos. No geral suas rotinas de controle, gestão e organização da aula mantém-se. Quanto ao espaço de aula é 
muito bom, pois é uma quadra que localiza-se no clube da cidade, ambiente agradavél e propício para aprendeizagem. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 
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Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a)Relações Humanas: 
Síntese: A Professora mantém suas rotinas de controle, gestão e organização da aula, mas ao mesmo tempo uma postura 
justa, firme e amigável. Ficou claro que todos alunos demonstram respeito pela Professora, respeito que é conquistado 
não pelo medo ou ressentimento, mas pelo carinho, atenção e apreço da Professora para com os alunos. Porém em 
momento algum a Professora perde o controle dos alunos durante a atividade na aula. Hoje foi a maior turma que 
observei, aproximadamente 30 alunos, onde a Professora geria duas equipes em quadra e uma equipe na lateral da 
quadra que aguardava sua vez de jogar. Percebe ser uma rotina de controle da Professora, ou seja, a equipe que não 
jogava podia ficar naquele canto na lateral da quadra desenvolvendo alguma atividade lúdica com queimada, futebol, vôlei 
e outras. As princípais rotinas da Professora ocorrem nas diferente fases da aula como buscar os alunos na sala, 
transmitir as instruções iniciais, pedir para organizarem uma única fila, trocarem o uniforme de aula, encher a garrafinha de 
água, realizar a contagem dos alunos quando estes sairem da escola, manter constantemente alerta aos alunos no 
percursso até a quadra, contar os alunos quando entram no clube, aguardá-los organziar uma fila na quadra para ela 
dividir as equipes, entregar os coletes aos alunos, realizar as instruções iniciais da atividade referente ao conteúdo e as 
regras da atividade principal da aula, posicionar-se na lateral da quadra para realizar os feedbacks de supervisão, 
correção, controle e motivação durante a atividade, finalizar a aula com um alongamento quando possui tempo disponível, 
pedir ajuda aos alunos para reunir os materiais como coletes e bola, a seguir pegar as garrafinhas e agasalhos, organizar 
a fila para voltarem para escola, realizar a contagem dos alunos quando saem do clube e quando chegam na escola, na 
escola acompanhar os alunos irem ao banheiro e beber água e por fim deixá-los na sala de aula até a professora 
responsável de turma chegar. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, mas nesta aula não presenciamos esta atitude 
nas prestações da Professora, pois preocupou-se mais com o controle dos alunos devido o tamanho da turma. Nesta aula 
uma aluna que no primeiro dia de observação chorava por estar com dores de barriga, que segundo a Professora é 
desculpa para não participar da aula, novamente no início desta aula não queria participar alegando estar novamente com 
dores de barriga, mas a Professora foi mais atenciosa e conversou com ela e no fima a aluno participou da aula com os 
outros alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não constatei nesta aula e tão pouco nas 
anteriores. Mas os alunos são todos bem dispostos, saudáveis no sentido de relacionamento uns com os outros, lógico 
que existe as brincadeiras de mal gosto entre eles que são naturais do comportaento de crianças nesta faixa etária, mas 
quando isto ocorre a Professora imediatamente procede advertindo o aluno e pedindo ele para pedir desculpas ao colega 
diante a turma. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina da Professora constantemente prestar feedbacks aos alunos, seja, coletivos ou 
individuais. É rotina realizar feedbacks de instrução ainda na sala de aula ou no pátio da escola aos alunos, antes da 
atividade principal presta feedbacks referentes ao conteúdo e as regras do jogo ou atividade e durante toda a atividade 
mantém-se constantemente realizando feedbacks de supervisão, correção, controle e motivação aos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é caracteristico do 
perfil da Professora ser disciplinado e enérgica, nesta aula pude constatar ainda mais esta característica devido o tamanho 
da turma ser grande. Assim, constantemente a Professora prestava feedbacks de controle aos alunos, tanto os que 
estavam realizando a atividade, quanto aos que estavam do lado de fora aguardando a sua vez de jogar. Mas em nenhum 
momento nesta aula ou nas outras aulas anteriormente observada a Professora foi agressiva ou rude com seus alunos, 
mas é notório que disciplina e controle são essênciais para sucesso de uma boa aula nas concessões da Professora. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina da Professora manter sua postura disciplinadora, firme 
e justa, porém é muito atenciosa, simpatica nas suas prestações de feedbacks aos alunos. O respeito que existe na 
relação Professor e aluno é fundamentado na base do carinho e afetividade. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Sim, mas não foca sua preocupação 
nestes episódios de aula, por exemplo, a aluna que não gosta de participar da aula, segundo a Professora é devido uma 
outra aluna muito espertinha nas aulas ficar caçoando dela por ser gordinha e não apresentar um bom desempenho nas 
atividades na aula. Mas no geral a Professora não interfere muito neste tipo de relações entre os alunos, pois acredita se 
dar ênfase as investida desta aluna irá agravar a situação, então constrõe estratégias mais lúdicas dirigindo a atenção das 
alunas para atividade. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Este aspecto ficou muito 
claro nas três aulas observadas, pois a Professora apresenta uma estrutura de aula que é comum a todas as turmas, 
porém sua postura e contuda durante a aula diferencia-se com base nas caracterísiticas dos alunos. A Professora 
conhece como cada turma habitualmente se comporta nas aulas, conhece os casos particulares dos alunos nas diferente 
turmas o que permite ter mais controle ainda das suas aulas. 
Tem sentido de humor: Sim, apresenta-se sempre bem disposta para as aula, mesmo hoje dizendo não estar bem 
disposta prestou bastante feedbacks de controle para manter a disciplina dos alunos na aula. Mas no geral esta sempre 
bem humorada, mantém sempre um contato visual, verbal e físico com seus alunos, não ocorreu em momento algum 
episódios problemáticos em suas aulas, mas a Professora não perde sua postura disciplinadora e fim em momento algum 
das suas aulas. 
Motiva a participação dos alunos: Sim, mas não é necessário porque a faixa etária dos alunos que trabalha já é por si só 
motivada. Então a Professora utiliza desta motivação excessiva como uma estratégia de controle dos alunos durante a 
aula, ou seja, aqueles alunos que adotam algum comportamento desviante a Professor pune deixando o aluno alguns 
minutos fora da atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é comum nas suas aulas os alunos estarem constantemente falando, 
negóciando, questionando e lembrando as regras a Professora, ou seja, possuem a liberdade de expressar e dirigir 
avontade a palavra à Professora. Porém todos demosntram muito respeito quando estão falando com a Professora. 
Quando a Professora esta realizando as orientações geralmente todos alunos estão atentos nas suas palavras e combram 
dos colegas que prestem atenção no que esta sendo dito para na hora da atividade todos estarem cientes das regras. 
Entretanto, a Professora não permite que os alunos alterem as regras básicas da atividade, ou seja, deturpem as regras 
do conteúdo que esta sendo ensinado. Hoje na aula por ser uma turma muito grande, com o nível de competição entre 
alunos muito forte, pois é um 5º ano, alunos de 10 para 11 anos de idade, uma boa parte do tempo da atividade ocorreram 
diversas negóciações entre Professora e alunos referente alguns episódios polémicos do jogo. Como a própria Professora 
relatou, alunos nesta faixa etária exigem uma atenção redobrada quanto as regras do jogo, porque são alunos 
competitivos que querem ganhar uns dos outros no jogo. 
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Síntese: Referente a dimensão Relações Humana constatei nestes três dias uma Professora muito atenciosa e afetiva 
com seus alunos, pois consegue estabelecer uma relação positiva com seus alunos através do diálogo. Porque para 
Professora a aula de Educação Física não pode ser feita de maneira obrigada, ou seja, exigir a participação dos alunos na 
aula, mas o aluno deve ser cativado a querer participar das aulas, gostar e querer fazer a aula de Educação Física. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A Professora tem como referência para organização 
e planejamento das suas aulas o CBC, no caso o conteúdo é handebol. Nestes três dias de observação constatei que a 
Professora já tem o material de aula sempre separado que são bolas e coletes, habitualmente busca o material antes de 
iniciar a primeira aula do dia, também permite que os alunos ajudem na com os materiais de aula e sempre um ou outro 
aluno demonstra interesse em colaborar com a Professora para levar os materiais para o clube. Como já descrevemos é 
roteiro base da aula da Professora: a) buscar os alunos na sala; b) transmitir as instruções iniciais; c) pedir para 
organizarem uma única fila; d) trocarem o uniforme de aula; e) encher a garrafinha de água; f) realizar a contagem dos 
alunos quando estes saem da escola; g) manter constantemente alerta aos alunos no percursso até a quadra; h) contar os 
alunos quando entram no clube; i) aguardar os alunos organizar uma fila na quadra para ela dividir as equipes; j) entregar 
os coletes aos alunos; l) realizar as instruções iniciais da atividade referente ao conteúdo e as regras da atividade principal 
da aula; m) posicionar na lateral da quadra para realizar os feedbacks de supervisão, correção, controle e motivação 
durante a atividade; n) finalizar a aula com um alongamento quando possui tempo disponível; o) pedir ajuda aos alunos 
para reunir os materiais como coletes e bola; p) pedir aos alunos para pegarem as garrafinhas e agasalhos; q) organizar a 
fila para voltarem para escola; r) fazer a contagem dos alunos quando saem do clube; s) contar os alunos quando chegam 
na escola; t) na escola acompanha os alunos irem ao banheiro e beber água e; u) deixar os alunas na sala de aula até a 
professora responsável de turma chegar. No geral a estrutura e contexto da aula é estimulante e propício a aprendizagem 
dos alunos. A Professora sabe muito bem quanto intervir, cobrar, ensinar, ou seja, fazer valer seu papel como professora 
da turma. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, pois a Professora apresenta um timbre de voz muito alto e forte. Esta é uma 
preocupação da Professora, ou seja, conter sua voz durante a aula para evitar desgaste da voz e até mesmo dos alunos 
como ela mesmo disse. Nestas três aula observadas constatamos ser rotina da Professora realizar as instruções ainda na 
sala de aula, ou seja, instruções relacionadas aos procedimentos iniciais da aula como onde será a aula, conteúdo, troca 
de uniforme, encher a garrafinha de água e qula local os alunos devem organizar a fila para irem para quadra. O segundo 
momento que realiza instruções é no início da atividade principal, porém antes pede os alunos para organizarem uma fila 
para ela poder dividir as equipes, distribuí os coletes, pede os capitães dos times para tirar par ou ímpar para escolher os 
campos em seguida transmite as instruções referente ao conteúdo e as regras da ativdade. É rotina da Professora realizar 
sua instruções referentes ao conteúdo planejado através de perguntas aos alunos referente as regras e fundamentos 
básicos do esporte que no caso é o handebol. Estas instruções são coletivas ou individuais quano algum aluno a 
questiona. Também é rotina da Professora manter-se constantemente na lateral da quadra prestando feedbacks, quando 
necessário paraliza a aula deslocando-se até o ponto da quadra para realizar as orientações aos alunos. Vale ressaltar 
que é rotina da Professor quando instruí os alunos referente as regras utiliza a metodológia de caminhar com os alunos 
pela quadra explicando e exemplificando suas orientações referente ao conteúdo. Por exemplo, se pergunta onde fica o 
meio de campo, vai com os alunos até o meio de campo. Se pergunta aos alunos onde fica a área de gol, dirige-se com os 
alunos até a área de gol. Onde são as linhas laterais da quadra, caminhas com os alunos sobre a linha lateral da quadra. 
Como cobrar um lateral? Como cobrar uma falta? Na medida que fas as perguntas e instruí os alunos, aqueles que já 
possuem certo conhecimento vão respondendo, às vezes, apenas um ou outro aluno saber responder, mas quando o 
aluno pronuncia a resposta os demais aproveitam carona e respondem também. É uma estratégia rotineira muito positiva 
nas aulas da Professora. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, porque os alunos nesta faixa etária já são 
motivados a participara da aula, pois querem e gostam de fazer aula de Educação Física. De modo, que a Professora 
utiliza esta motivação como estratégia de controle para manter a disciplina dos alunos durante a aula. É rotina da 
Professora punir os alunos que adotam comportamentos desviantes na aula, deixando-os alguns minutos fora da 
atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: É rotina da Professora prestar 
feedbacks positivos e motivacionais aos alunos impulsionando sua participação na atividade. Mas não interage 
diretamente participando da aula junto com os alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, mas improvisações relacionadas às regras da atividade 
principalmente aquelas relacionadas ao controle dos alunos mais habilidosos em relação aos menos habilidosos, 
proporcionando oportunidade para que todos alunos participem da atividade. Regras de controle tipo aqueles que 
empurrarem o colega para pegar a bola é considerado uma falta, pela segunda vez ficar fora da atividade por alguns 
minutos, os membros da mesmas equipe que disputarem posse de bola perderá o direito da bola tendo que passar para 
equipe adversária e outras. A finalidade é manter o controle dos alunos na atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, confirmo este aspecto primeiramente pelo senso de responsabilidade em 
realizar uma aula com alunos desta idade fora das dependências da escola, além da variedade de fases que consta nas 
aulas da Professora, desde a saída dos alunos da sala de aula até o regresso para escola. Ainda pela sua constante 
motivação e entusiasmo na gestão e controle das aulas e pela diversidade de atividade que observei nas aulas da 
Professora nestes três dias. Hoje nesta aula presenciei uma Professora mais enérgica e disciplinadora ainda, pois é aula 
para uma turma de 30 alunos, mas em momento algum das aulas observadas ocorreram episódios de comportamentos 
que sejam considerados problemáticos. Todos os alunos além de demonstrar muito entusiasmo pela aula, demonstram 
também gostar muito da Professora. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois a aula da Professora exige muito controle 
e gestão da diversas fases que a estruturam, desde a saída dos alunos da sala de aula até o regresso para escola. 
Também demonstrou muito controle e a capacidade de construir rotinas nos alunos, pois todas as turmas que observei já 
reconheciam a estrutura e os procedimentos básicos da Professora na aula. Tipo a organização da fila, contagem dos 
alunos, materem-se no canto da calçada, local onde devem deixar as garrafinhas e agasalhos, organização da fila para 
dividir as equipes e outras. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim e com muito rigor. A disciplina e controle dos alunos esta presente 
constantemente nas suas prestações de feedbacks. A Professora é muito enérgica com a conduta dos alunos em relação 
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aos colegas, com os materiais, pois todos tem liberdade de utilizar os materiais, desde que façam uso corretamente dos 
mesmo. Como foi o episódio do aluno que chutou a bola de handebol e foi advertido imediatamente pela Professora. Exige 
a utilização correta dos materiais. A Professora não aceita que os alunos digam palavrões, gritem ou ofendam os colegas, 
óbvio que ocorrem comportamentos divergentes nas aulas, porém que são característicos da faixa etária e que são 
facilmente controlados pela Professora. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, é característico do perfil da Professora ser disciplinador e enérgica. 
Tem pulse firme para chamar a atenção dos alunos que demonstram muito respeito pela mesma. Este respeito dos alunos 
para com a Professora é de carinho e afetividade, mas não pelo medo ou receio da suas advertências. Também porque a 
Professora é muito atenciosa e afetiva durante suas orientações e prestações de feedbacks aos alunos. É habito dos 
alunos dirigirem-se a Professora pela termo “Dona”, ou seja, Dona Professora. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é característico contribuir nas sua gestão da atividade àqueles alunos menos habilidosos 
ou que estejam menos motivados a participar devido suas limitações. Rotineiramente estimula e motiva mais este alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, primeiramente pela estrutura e organização da aula da 
Professora, pelo próprio espaço de aula que é num clube, pelas atividades planejadas irem de encontro a faixa etária e 
interesse dos alunos e até mesmo pelas rotinas de gestão e controle dos alunos que possibilitam uma aula tranquila sem 
nenhum episódio divergente que quebre um ambiente de respeito e aprendizagem entre professor e alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos podem utilizar os materiais desde que seja da maneira correta. A 
Professora rotineiramente pede os alunos para ajudá-las a transportar o saco de bolas, o saco com os coletes, autoriza os 
alunos que a utilizar as bolas para brincarem do que quiserem enquanto aguardam sua vez de jogar. Pede os alunos para 
dividirem os coletes entre si. No final da aula pede os alunos para ajudá-la a recolher e levar o material novamente para 
escola. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: O local de aula é adequado e propício para uma ótima aula. A Professora 
demonstra constantemente a preocupação com a segurança dos alunos em relação as piscinas que ficam próximas da 
quadra. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, mas 
não é muito necessário pois os alunos já são motivados. Mas constantemente realiza feedbacks de motivação e 
estimulando a participação dos alunos na aula. Também é rotina da Professora prestar feedbacks de motivação 
principalmente aqueles alunos que não querem ou sentem-se inseguros por serem menos habilidosos que alguns colegas. 
Também é rotina da Professora dirigir-se até o local onde ocorre os erros mais polémicos da atividade, explicar e 
exemplificar aos alunos como realizar sua orientação que é sempre coletiva. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, como já relatamos acima o respeito é recíproco 
entre a Professora e seus alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sua instruçõe são clara e explícitas primeiramente pela Professora 
apresentar uma voz de comando muito alta, forte, firme e segura nas suas orientações. Sendo rotina da Professora 
realizar sua instruções ainda na sala de aula, ou seja, instruções relacionadas aos procedimentos iniciais da aula como 
onde será a aula, conteúdo, troca de uniforme, encher a garrafinha de água e qula local os alunos devem organizar a fila 
para irem para quadra. O segundo momento que realiza instruções é no início da atividade principal, porém antes pede os 
alunos para organizarem uma fila para ela poder dividir as equipes, distribuí os coletes, pede os capitães dos times para 
tirar par ou ímpar para escolher os campos em seguida transmite as instruções referente ao conteúdo e as regras da 
ativdade. É rotina da Professora realizar sua instruções referentes ao conteúdo planejado através de perguntas aos alunos 
referente as regras e fundamentos básicos do esporte que no caso é o handebol. Estas instruções são coletivas ou 
individuais quano algum aluno a questiona. Também é rotina da Professora manter-se constantemente na lateral da 
quadra prestando feedbacks, quando necessário paraliza a aula deslocando-se até o ponto da quadra para realizar as 
orientações aos alunos. Vale ressaltar que é rotina da Professor quando instruí os alunos referente as regras utiliza a 
metodológia de caminhar com os alunos pela quadra explicando e exemplificando suas orientações referente ao conteúdo. 
Por exemplo, se pergunta onde fica o meio de campo, vai com os alunos até o meio de campo. Se pergunta aos alunos 
onde fica a área de gol, dirige-se com os alunos até a área de gol. Onde são as linhas laterais da quadra, caminhas com 
os alunos sobre a linha lateral da quadra. Como cobrar um lateral? Como cobrar uma falta? Na medida que fas as 
perguntas e instruí os alunos, aqueles que já possuem certo conhecimento vão respondendo, às vezes, apenas um ou 
outro aluno saber responder, mas quando o aluno pronuncia a resposta os demais aproveitam carona e respondem 
também. É uma estratégia rotineira muito positiva nas aulas da Professora. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, este comportamento ficou claro nas rotinas de segurança que 
a Professora possui para gerir as diversas fases da sua aula, desde sua rotina de organização de fila única, por estar 
constantemente na lateral da fila subindo e descendo a fila, pelo seu procedimento de contar os alunos quando saem da 
escola, chegam e saem do clube e chegam na escola novamente. 
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Anexo 14.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 14.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

6º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Mais ou menos! Eu faço planejamento todos os anos, mas às vezes eu diversifico. 
Minha intervenção: E um roteiro de aula? Atividades e procedimentos que você rotineiramento adota e que nunca falta nas 
suas aulas? Como você organiza a sua aula? 
Professor: Sim. Claro tenho. Igual você presenciou mesmo que é a organização da fila. Sempre procuro dividí-los em 
grupos assim, do meu modo de pensar, da forma mais justa evitando formar aquelas panelinhas, aqueles grupinhos. 
Então tento dividir eles por idade. Se caso perceber que tem alunos de maior habilidade em um determinado grupo eu 
troco e misturo bem. Às vezes eu tenho o habito de dividir a fila assim, colocando um para lado direito e outro para o lado 
esquerdo, uma para cá outro para lá. E de outras formas também. 
Professor: Mas é esta pergunta? Tem mais alguma coisa? 
Minha intervenção: A pergunta é esta mesma. 
Professor: As atividades na aula normalmente é assim, a gente tem o início da aula que seria o aquecimento, 
desenvolvimento e a volta a calma. Como você pode perceber, eu trabalho iste roteiro até mais quando fico na escola, 
como nós temos este trajeto. O aquecimento e a volta a calma já ficam no trajeto da escola até a quadra. De ir e voltar. 
Minha intervenção: Perde-se muito tempo caminhando. 
Professor: Exatamente. Porque se não, não consigo trabalhar o conteúdo em si. Mas quando nós não iamos para esta 
quadra eu fazia iste roteiro. E faço com os meninos aqui na escola com os meninos menores. 
1.1.2) Porque estas atividades? Esta forma de organizar a aula? 
R: A eu penso que... A verdade é que eu aprende assim na faculdade. Tive mestres que me ensinaram. E é a forma que 
acho mais correta de estar trabalhando com Educação Física. Pelas minhas aulas acredito que esta dando certo. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Não. Hoje não. Já me preocupei em fazer isto. Hoje eu não faço não. Eu faço o planejamento e deixo a aula fluir. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca seu planejamento? 
R: Eu tive muito estresse. Às vezes eu conseguia. Às vezes eu não conseguia. Quando eu não conseguia ficava muito 
frustrada. Quando eu conseguia ás vezes eu tinha me alterado muito durante a aula. 
Minha intervenção: Alterado como? 
Professor: Atravéz de gritos. Estressado com os alunos por querer que eles fizessem exatamente aquilo que eu tinha 
planejado. 
1.2.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças? 
R: Sim. Quando eu comecei a fazer o estágio eu fazia um planejamento e queria seguir ele a risca. O que eu notava era 
que eu queria que os alunos... Eu queria que a aula fosse exatamente da forma e finalizada exatamenta da forma como eu 
tinha pensado como ela fosse acontecer. E muitas vezes no final da aula eu não conseguia ver aquela felicidade no aluno 
de participar da atividade física igual consigo ver hoje. Entendeu? Que hoje eu vejo assim, muitas vezes no final da aula... 
Até mesmo o gostar de mim. Sabe! Eu acredito que hoje os alunos gostam muito mais de mim do que quando eu comecei 
a trabalhar. Porque até mesmo nesta questão de querer seguir o planejamento a risca, a gente não deixa o aluno falar, eu 
não deixava. Eu não ouvia o aluno. Eu queria que a aula fosse do meu jeito e só daquele jeito. Hoje não. Hoje eu observo 
o aluno. Por exemplo, antes eu fazia o planejamento 3º e 4º anos era igual. Sabe! Hoje não. Hoje eu trabalho por turma. 
Por mais que eu trabalhe o mesmo conteúdo, igual você mesmo obeservou, não é a mesma coisa em todas as turmas. 
Porque algumas turmas fluem melhor o planejamento outras não.  

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Professora percebe que você costuma explicar a finalidade das atividades aos alunos. Correto? 
Professora: Sim. 
1.1) No estágio comunicava os objetivos aula aos alunos? 
R: Não. O que acontecia. Primeiro quando comecei a fazer o estágio eu falava, por exemplo, vamos estar trabalhando o 
handebol, eu falava todas as regras para eles. Eu falava todas as regras para eles. E durante a aula eu ficava assim, até 
um pouco estressada, quando eles erravam eu ficava um pouco estressada. Hoje não. Hoje eu procuro mostrar para eles 
onde estão errando. Eles mesmo serem capaz de observar onde estão errando. Deixo eles errarem até mesmo para eles 
aprenderem. Muitas das vezes faço isso também, eu vejo que um aluno errou, mas eu não corrijo e espero outro aluno 
falar para mim falar. Porque eu quero que eles percebam que tem alguém que esta vendo, então eles estão aprendendo. 
Sabe! Às vezes eu deixo isto acontecer também. Muitas vezes eu para a minha aula e mostro para eles onde eles estão 
errando. Faço perguntas. 
1.2) Quando que você começou adotar estas abordagens de instrução para apresentar a finalidade das atividades e 
percebeu que seria a melhor forma de trabalho? Quando estas abordagens se tornaram rotinas para você? 
R: Quando a gente começa a trabalhar nós temos uma ansiedade muito grande. E você quer tudo ali na risca. Você quer 
que tudo da certo do jeito que você vê às vezes na faculdade. E você quer que sai ali na escola. E às vezes você passa 
por algumas experiências de professores que conseguem passar a aula toda certinha e quando você vê que sua aula não 
esta fluindo daquela forma você fica um pouco estressada. Mas a medida que você vai tendo experiência e amadurecendo 
sem perceber você chega no ponto que hoje eu estou e quero melhorar muito mais. Sem perceber a gente vai chegando. 
Você vai vendo que estas adaptações são feitas a partir dos próprios alunos e minha também. A partir da maneira que 
você percebe que esta dando mais certo. 
1.2.1) Quando que você costuma realizar estes procedimentos na aula? 
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Professor: Procedimentos que você fala é de intervir na aula? 
Minha intervenção: Quando? Quando que isto acontece? Em que momento da sua aula você realiza estes procedimentos? 
R: Quando eles erram eu procuro intervir na aula. Quando acontece alguma atitude de indisciplina eu intervenho também 
na aula. Eu paro a aula e converso com eles. Esta organização que eu tenho da fila e de fluir a aula é rotina mesmo. Eles 
já sabem como funciona isto e eu já tomei isto para mim. 
Minha intervenção: Nós observamos três aulas. 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: O conteúdo é o mesmo. 
Professor: Foi. 
Minha intervenção: E observei que todos os professores desta região estão trabalhando o handebol. 
Professor: Interessante. Parece que pode ter sido combinado, mas é coincidência. 
Minha intervenção: Todos. Eu até acredito que deve-se ao CBC que é o Currículo Básico Comum. 
Professor: Pode ser também. E outra coisa que pode ser também é porque quando nós começamos a trabalhar aqui e a 
fazer o estágio, igual eu mesmo tenho um problema assim grande com os meninos, porque eles querem só futsal, futsal e 
futsal. Então, a gente entra em acordo com eles. Nós vamos trabalhar determinada modalidade e depois o futsal. Eu 
costumo deixar o futsal para o final do ano porque é período de provas. Já que eles gostam muito é uma atividade que 
eles irão relaxar mais. Eu acredito que no início do ano eles estão mais abertos para modalidades diferentes. Este é meu 
pensamento. Talvez seja dos outros professores também. 
Minha intervenção: Tem o fato do CBC. 
Professor: Sim. Muito deve-se por ser baseado no CBC também. 
Minha intervenção: Também acredito que se ocorrer o fato de um professor tiver que ser remanejado para outra escola em 
outra localidade. Aquele professor estará desenvolvendo o mesmo contéudo independente da localidade e escola. 
Minha intervenção: Dentre as três turma que estive a observar. Qual delas você mais gostou da tua aula? 
Professor: Foi o 5º ano hoje. Assim, não é a que mais gostei, mas a que tive mais tranquilidade em dar aula. Você pode 
observar que eu intervi menos na aula. São alunos mais amadurecidos. Eles já pegaram bastante da minha maneira de 
trabalhar. 
1.3) Referente a turma do 5º ano, tem objetivos diferentes para os alunos na mesma aula? 
Professor: Objetivos para os alunos? Você fala assim para os diferentes? 
Minha intervenção: Sim. 
R: A aula ela tem o mesmo objetivo. Eu passo para os meninos assim que a gente inicia a aula. Diferente de aluno para 
aluno eu nem posso fazer isso porque se não eu não dei aula. Não dá. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu procuro trabalhar de uma forma diferente. O mesmo conteúdo, porém de uma forma diferente para ver se consigo 
concentrá-los novamente. 
1.4.1) Fazia assim no estágio? 
R: Não. Lógico que não. 
1.4.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças? 
R: Hoje eu tenho esse amadurecimento de mudar a aula se eu precisar. Agora não deu certo, nós vamos fazer esta 
atividade para vê se dá. Quando eu comecei a dar aula eu não tinha. Eu não sabia fazer assim. Vai ser isso, isso e pronto. 
Minha intervenção: Como que era este “isso, isso e pronto”? Como você fazia este “isso, isso e pronto”? 
Professor: Eu teimava. Porque os alunos muitas das vezes não obedeciam. Muitas da vezes até não era questão de 
obediência, pois eles não estavam amadurecidos para aquela aula que eu planejei. Como eles iriam realizar aquela aula. 
Hoje consigo perceber que se eu passo aquela atividade e não esta fluindo. Então, nós vamos mudar para uma outra 
atividade. Até mesmo pelo perfil da turma eu já vejo mais ou menos a atividade que eles encaixam. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das três aulas observadas qual você sente possuir mais rotinas ou comportamentos rotinizados relativo às atividades 
desenvolvidas? 
R: A primeira. A primeira aula. Foi segunda feira o 4º ano. 
1.1.1) Porque? E quais são estes comportamentos? Você consegue identificá-los? 
R: Porque são alunos mais novos e eles exigem isto da gente. Até mesmo porque se eles tiverem uma rotina de aula eles 
melhoram o comportamento e de uma certa forma até o aprendizado. Então a turma maior, que seria o 5º que foi hoje, 
eles são mais amadurecidos e já estão rotinizados. Já tem aquela rotina de aula. O 4º ano estão pegando agora, porque já 
tiveram dois anos de aula comigo, mas ainda estão aprendendo. O 5º ano não, pois eles já sabem. Vamos supor, se eles 
não fizerem o que eu pedi. Eles sabe que terá um castigo. Então eu falei: “- A.” Já foi. Entendeu? Já obedecem. 
1.1.2) Quando que você descobriu que poderia estabelecer rotinas de comportamentos nos alunos? 
Minha intervenção: Da maneira como esta colocando entendo que o 5º ano já sabe como você trabalha. 
Professor: Já estão acostumados comigo. 
Minha intervenção: A quanto tempo esta aqui na escola? 
Professor: 3 anos. 
Minha intervenção: Então você acompanhou e instruíu estas crianças? 
Professor: Exatamente. 
Minha intervenção: Quando que você descobriu que poderia ir evoluindo o comportamento deles nas aulas? Estabelecer 
rotinas de comportamentos nos alunos? 
R: Isto é criado muito naturalmente na gente. Sabe Francis! Você vai tendo experiências e fica com a que dá certo. Eu 
acredito que através destas experiências fui criando isto. 
Minha intervenção: Qual é o tipo de experiência que dá certo para você? Aquela que você utiliza sempre? Aquela que você 
utiliza para controle? Ou organização? 
Professor: Eu sou uma pessoa muito organizada. Eu gosto muito de organização. Mas eu frizo muito a aprendizagem 
também dos alunos. Entendeu? Por exemplo, no estágio eu tinha assim uma doença pela organização. Sabe! Se os 
alunos não fizessem do jeito do que eu tinha pensado e organizado. Para mim a minha aula foi aquela coisa. Hoje não! 
Hoje eu sei controlar melhor. 
Minha intervenção: Referente as atividades lúdicas que observamos nas suas aulas e que você planejou para o handebol. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nesta atividade? 
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R: Às vezes sim, mas de forma diferente. 
1.2.1) O que é diferente? 
R: Por exemplo, nós vamos trabalhar uma estafeta. Hoje, vamos supor, estamos trabalhando o passe numa estafeta. Se 
um aluno estivesse fazendo aquela estafeta e errasse, aquilo já me irritava. Hoje é totalmente diferente. Eu sei que estava 
errada. Entendeu? Muito diferente o meu comportamento. Às vezes a mesma atividade que eu trabalhei e hoje eu trabalho 
tenho uma tranquilidade muito maior de hoje trabalhar com os alunos. 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessa atividades? 
Minha intervenção: No estágio você tinha a preocupação em dar continuidade e sequência nas aulas? Tipo hoje trabalhei 
esta aula e na próxima vou trabalhar o quê? Progressão. A continuidade do contéudo. Você teve esta preocupação no 
estágio? 
R: Muita! Muita! Muita! Muito, muito, muito! Por exemplo, trabalhar o handebol. Então vamos trabalhar passe, drible, 
arremesso, não sei o que e não sei o que... Isso para mim, tipo assim, eu tinha que seguir a risca. Hoje não. 
1.3.1) E hoje você consegue dar sequência e continuidade nas atividades? 
R: Dou. Dependendo da turma. Igual você percebeu que as aulas são diferentes. Teve até uma turma que você me 
perguntou o porque a atividade não era a mesma. Porque aquela turma ainda não sabe driblar a bola. Então eu tenho que 
trabalhar com ela de forma diferente. 
1.3.2) E como você assegura esta aprendizagem? E que você já pode dar sequência? 
R: Eu vejo. Eu vejo. Eu avalio eles. E durante a aula estou vendo se eles estão bem ou se eles precisam de atividades 
pré-desportivas para entrar no handebol propriamente dito. 
1.3.3) Você tem a preocupação de levar um novo contéudo ou fundamento na aula seguinte? Ou não? 
R: Tenho. Tenho sim. Com base na evolução da turma. Igual hoje nós tivemos uma turma, que você pode perceber, que 
eu não cobrei deles 3 segundos, não cobrei deles 3 passes com a bola, mas é uma turma que daqui a 2 semanas eu já 
posso estar cobrando. 
Minha intervenção: A aula fluíu. 
Professor: A aula fluíu. Exatamente. 
1.4) Como você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e aula futuras? Refiro-me as aulas que você 
passou hoje para esta turminha na aula de amanhã. 
R: Exatamente com base nesta avaliação que eu faço assim... A gente avalia os alunos, você deve até ter percebido, 
durante a aula e no final da aula. Aquela turma de hoje é igual estou falando, eu já percebe que eles, até um grupinho lá 
que já sabe se dividir na quadra, eles já sabem trabalhar mais em equipe, eles já tem um raciocínio de jogo para estar 
tentando fazer o gol, já sabem passar a bola. Então com aquela turma eu já penso na próxima aula estar trabalhando com 
eles outras regras do handebol. Aprimorando as regras. 
1.4.1) E você fazia assim no estágio? 
R: Fazia. Mas é igual estou te falando que era de uma forma mais estressante. Porque eu queria, por exemplo, se 
programei que em duas semanas fosse trabalhar o handebol. Em duas semanas eu queria que eles saíssem jogando o 
handebol. Não é bem assim. 
1.5) A maneira de você organizar e distribuir as atividades durante a aula é igual como você fazia no estágio? 
R: Não. Parecida sim. Porque esse é o jeito que eu tenho para organização. Mas a própria escola que eu trabalho, já 
chego nela tipo assim, eu já tenho algumas rotinas a cumpri, bastante até. Eu já peguei algumas rotinas da escola e fui 
criando outras. 
Minha intervenção: Que rotinas são estas no caso aqui da escola? 
Professor: A fila. Respeitar a fila. A rotina que temos hoje de estar sainda da escola com a garrafinha de água. A 
garrafinha de águas se tornou uma própria rotina da escola, onde a diretora cobra isto dos alunos. Uma disciplina muito 
grande que é criado pela escola e que eu cobro às vezes dos alunos. Hoje talvez até menos em relação de quando eu 
comecei. Isso acabava comigo, esta questão da disciplina que era muito cobrada. Que hoje sou mais tranquila, porque os 
alunos me respeitam de uma forma que eu aprende a lidar com eles. Igual você esta falando das questões de rotinas. 
Quando eu cheguei às vezes eu gritava muito mais. Queria ganhar no grito com eles. Com crianças não tem como. 
Minha intervenção: Como as rotinas da escola influenciam nas rotinas da prática? 
Professor: Você observou algumas aulas que eu saio da escola. Mas a pouco tempo atrás a gente não podia sair da 
escola, pois nós trabalhavamos aqui. E eu não pude utilizar esta quadra que tem aqui porque ela faz muito barulho e 
atrapalha os outros professores. Eu tive muitos problemas com isso. Os professores reclamaram e tal e tal. O pátio que 
nós temos é um espaço muito bom, mas ele é encerado, então temos que ter alguns cuidados em relação a isso. O 
espaço que a gente tem do lado da cantina tem uma rampinha e uma escada, então não é um espaço legal. Então eu não 
trabalha esporte com meus alunos. Com a 4º e 5º anos não trabalhava. Nenhum fundamento de esporte. Nada. Eu 
trabalhava coordenação motora e psicomotricidade o tempo inteiro. Até mesmo quando eles não estavam precisando 
disso mais. Entendeu? Depois de muito correr atrás e de ter a idéia de levá-los para lá. Então eu cosegui. Nós 
conseguimos, eu e a diretora que me apoia muito. Tenho um respeito muito grande por ela e ela comigo. A gente 
conversa muito. Tudo aquilo que conversamos a gente sempre entra em acordo. Mas assim, uma coisa que até a pouco 
tempo me estressava muito quando trabalhava aqui no pátio, era a intervenção da direção de supervisão na minha aula. 
Você pode perceber que eu aceito, mas eu não gosto. 
Minha intervenção: Esta rotina da escola te incomoda e interfere na aula? 
Professor: Muito. Quando eu saio daqui da escola você pode perceber que minha aulas fluiram. Eu fico tranquila. Aqui o 
que você viu é minha aula. Sabe! Você pode observar nas turmas que eu trabalho aqui na escola uma tensão. Porque os 
alunos não podem gritar, os alunos não podem falar alto, meus alunos não podem machucar e isto é impossível. 
Minha intervenção: Impossível numa aula de Educação Física. 
Professor: Impossível. Hoje eu tenho o respeito que tenho com a direção porque eu busquei isto. Eu mostrei para eles que 
a Educação Física, até a diretora hoje mesmo fala que a Educação Física é importante, me defende na reuniões. Eu 
passei isto para ela. Sabe! Antes não. Antes ela falava do barulho. Eu comecei a mostrar o lado bom da Educação Física. 
O que é a cultura corporal do movimento. Sabe! Como eu vou ter os alunos na aula de Educação Física todos parados. E 
isso não foi apenas mostrar para ela, pois eu também aprende isso. Igual eu falo, eu queria os alunos para mim. E hoje eu 
pego eles de outra forma. Sabe! Até eu também estou mudando. Mas esta questão da intervenção eu aceito e sempre 
procuro ser muito educada e conversar, mas às vezes é de forma assim, até a pouco tempo mesmo mandaram falar 
comigo no pátio que eu estava gritando muito. Eu responde: “- Olha é muito complicado. Se eu grito dizem que estou 
gritando muito. Se eu não grito passa alguém aqui e grita para mim mandando os alunos calarem a boca. É isto que 
acontece. Acontece muito mesmo, então ali na hora eu fico um pouco estressada e falo para eles se colocarem um pouco 
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no meu lugar. Se eu não grito alguém grita por mim. E a pessoa que chega, tipo assim, eu não gosto porque ela tira a 
minha autoridade. Tipo assim, ela chega e fala: “- Oh! Você não estão ouvindo a Dona Professora.” Espera chegar a 
minha vez que eles vão me ouvir. Mas não. Tira a minha autoridade. 
1.6) Como costuma comunicar a consecução das tarefas aos alunos? A supervisão? O acompanhamento? E a correção? 
R: Olha! Nós os professores, diretores e supervisores temos um relacionamento muito bom. Você pode perceber que em 
relação a disciplina só levo para direção aqueles casos que os alunos às vezes tipo assim, fazem um desrespeito maior. 
Se não, tipo assim, a intervenção da direção nas aulas é super normal em todas as aulas. 
Minha intervenção: Mas a comunicação nas suas aulas. Eu gostaria de saber como você passa as instruções na aula. 
Porque percebe que você tem uma maneira típica de dar as instruções na aula. Tem momentos na aula que você realiza 
as instruções. Eu queria saber como você costuma comunicar as atividades? 
Professor: No início da aula normalmente o que eu faço é dar uma relembrada básica da aula passada. Você pode ter 
percebido! Relembrando o que foi feito, o que nós trabalhamos, então eu vou dar uma continuidade na aula. E isto é muito 
feito através de perguntas, igual você pode ter percebido, para que eles lembrem e memorizem aquilo. De como aquele 
esporte, por exemplo, esta sendo trabalhado e quais as regras que devem ser guardadas. A intervenção nas aulas ocorre 
durante, por exemplo, os erros dos alunos. Errou uma regra que eu passei e não foi obedecida. Às vezes eu pergunto para 
eles e eles mesmo respondem. Às vezes eu nem pergunto para eles, ma já faço uma intervenção assim: “- Oh! Você já 
sabe o que errou? Pronto, então vocês também sabem! Cabou e continua a aula. 
1.6.1) E quando você começou a fazer isto professora? Você sabe me dizer quando rotinizou esta maneira de passar as 
intruções? Ou estes procedimentos vieram do estágio? 
R: Na verdade assim, é igual estou te falando que foram experiências que a gente vamos fazendo e vendo o que vai 
dando mais certo com os alunos. E eu acredito que tive mais respostas do jeito que eu trabalho hoje, por isso que eu 
trabalho assim. Respostas positivas. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Quandot? É sempre né! Eu vejo como a turma esta fluindo naquela modalidade. 
Professor: Ah! Pergunta de novo que esqueci a pergunta. Me perdi aqui. 
Minha intervenção: Tranquilo professora. Vou repetir. 
Minha intervenção: Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Quando eu percebo que os alunos não estão, por exemplo, rendendo aquele conteúdo. Então, eu vejo que 
tenho que parar e tentar trabalhar de outra forma ou continuar aquele conteúdo ali até eles chegarem no ponto que estou 
querendo.  

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Professor: Como? Você fala dividir? 
Minha intervenção: Sim. Como você costuma fazer esta divisão, organização e se esta diversificação existe? 
R: Existe! E eu gosto de trabalhar pela forma que eu acho que eles se divertem mais. Por exemplo, eu trabalho atividades 
pré-desportivas? Sim. Eu trabalho brincadeira? Sim. Para aprimorar, por exemplo, o handebol que é a modalidade que 
estamos falando dele. Mas você pode ter percebido também que eu começo a inserir regras aos poucos e já começo o 
jogo, não o jogo propriamente dito, mas um jogo. E coloco: “- Hoje é certa regra.” E coloco no jogo três regras e eles irão 
seguir as três regras. Se na próxima aula eu colocar mais uma regra, eles terão que seguir aquelas três da aula anterior e 
mais esta. Então são quatro regras. E assim vou seguindo a aula. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Eu não tenho este problema com a participação dos alunos como você pode ter visto. Não querendo me gabar, mas 
acho que isto é até merito do professor também. Que o professor tem que fazer o aluno gostar da aula. 
Minha intervenção: Você utiliza este interesse até mesmo para punir os alunos? 
Professor: Pode até ser, mas prefiro não utilizar muito para o lado da punição. Prefiro que eles gostem mesmo da aula. 
Minha intervenção: Mas você colocou alguns alunos de fora da aula durante um determinado tempo? 
Professor: Sim. Aconteceu deu punir deles não querer fazer. Com certeza. Então assim, eu não tenho problemas com 
participação não, pois os alunos aqui gostam muito de atividade física.  
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? Com base em quê? 
R: Com base no meu planejamento. Com base nas próprias rotinas da escola. 
Minha intervenção: E como você faz isto? 
Professor: Igual já falei. Atravéz da organização da fila. Atravéz de divisão de equipes. É isso. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir os comportamentos 
desviantes? Aqueles comportamentos de bagunça que atrapalham a turma. 
R: Sempre que eu percebo, porque consigo perceber muitas vezes antes deles realizarem determinada bagunça, eu já 
chamo a atenção antes. Eu faço isso às vezes. 
1.3.2) Na situação de comportamentos desviantes dos alunos como você costuma proceder? 
R: Ela vai ser punido. Por exemplo, sair fora da atividade e ficar sem fazer o resto da aula.  
1.3.3) E fazia assim no estágio? 
R: Eu acho que tinha o coração às vezes mais molé, tipo assim. E talvés eu tenha até mais carinho por eles hoje. Tipo 
assim: “- Você vai ficar o resto da aula sem fazer a aula.” Ai via que o aluno ficou ali quietinho eu acabava voltando com 
ele. Hoje não. Se digo que ele vai ficar o resto da aula, ele fica o resto da aula. Eu deixo sem dó nenhuma. 
Minha intervenção: Você acredita que este procedimento têm consequências em aulas futuras? 
Professor: Claro! E eles não ficam com raiva de mim hoje, por agir desta forma. Talvez da outra forma que eu trabalhava 
eu criava até uma falta de respeito deles comigo. 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: Bastante né! Igual já te falei que aqui dentro da escola temos um espaço meio limitado. Limitado que eu falo é em 
questão do pátio. A escola não permitir utilizar a quadrinha que tem devido o barulho. “A gente é limitado por causa do 
barulho!” Tipo assim, muitos professores incomodam com o barulho na hora da aula de Educação Física. Agora a aula 
que eu trabalho lá no Piranga Sport, nós temos aquele espaço lá muito bom, porém temos que estar deslocando daqui da 
escola. Mas temos a possibilidade de estar trabalhando. Isto interfere na minha rotina porque eu preciso a ter mais 
disciplina dos alunos por causa do espaço aqui na escola. 
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Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Porque se eu trabalho aqui na escola o espaço é pequeno. Eu corro mais risco dos alunos machucar porque o 
espaço é encerado. Se eles ficam do lado ali da cantina têm aquele altinhos que eles sobem e correm mais riscos de 
machucar. Então eu tenho que ter mais disciplina com eles. Lá no Piranga Sport eles não deixam de ter disciplina, mas 
eles ficam um pouco mais livre e mais avontade para cumprir a aula. 
1.4.1) Referente aos recursos materiais da aula, quais são seus procedimentos rotineiros? 
R: Eu sempre depois que preparo a aula separo os materiais para ela. A rotina que eu tenho e que talvez não ocorreu nas 
aulas que você observou. É quando utilizo mais materiais, por exemplo você viu que temos bastantes materiais nesta 
escola, se vou utilizar na aula 7 bolas de handebol. Às vezes eu chego no horário, pois 8:10 começa a minha aula. Eu já 
vou lá na sala dou um bom dia para eles e converso um pouquinho com eles e vamos nós todos no baú buscar o material. 
Isto não ocorreu porque eram poucos materiais que estava utilizando estes dias. No início que estavamos utilizando mais 
por serem mais atividades, mas eu levo eles lá no baú comigo. Eles já ficam organizados na fila. Quando têm materiais 
para todos mundo levar, todos me ajudam a levar. 
Minha intervenção: O baú é onde fica quardado os materiais? 
Professor: Sim. No mais é isso. Se não têm materiais para todo mundo e comecei a fila do menor para o maior, na 
próxima aula eu começo a fila do maior para o menor para todos ajudarem de uma forma que eles gostam de ajudar. 
Procuro incluir todos. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R:Olha! Então, em relação aos dias chuvosos muitas das vezes as aulas nós dias que chove são aulas improvisadas. Eu 
trabalho com eles às vezes jogos. O ano passado trabalhei um projeto de diabetes com eles. Procuro trabalhar atividade 
física e saúde e falar sobre o corpo. Sobre doenças que podemos prevenir com a prática de atividade física. Eu já tenho 
bastante aulas planejadas que quando chove eu trago ela naquele dia. Mas estas aulas são ministradas na maioria das 
vezes dentro de sala. Quando dá utilizo o pátio também, pois o pátio é coberto. 
1.5.1) Fazia assim no estágio? 
R: Não. No estágio eu trabalhava praticamente só os jogos. 
Minha intervenção: Só os jogos? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Esta idéia de trabalhar aulas teóricas surgiram quando? 
Professor: Nós vamos aprimorando o conhecimento da Educação Física e percebemos que a educação física não é 
somente atividade física, não é somente bola, não é somente jogos e que têm muito mais coisas para serem apreendidas 
nas aulas. 
1.6) Poderia descrever bem especifícamente na sua ação pedagógica algumas atitude, tarefas, dinâmicas, forma de falar 
que você já rotinizou? Que nunca faltam nas suas aulas? Você consegue ver isto? 
R: Sim. Por exemplo, vamos organizar a fila e demoraram lá uns 2 minutos. Então eu digo: “- Um, dois, três a fila esta 
pronta ou vamos ter que ficar na sala?” Eu sempre falo isso e a fila sai num segundo. Isso assim, é meio estratégia 
mesmo, porque eu falo sempre. “- Vocês não vão me ouvir não? Então nós vamos ficar na sala.” E eles sabem que eu 
faço isso, porque eu já fiz isto com eles. Sabe! Já aconteceu deu ter que esperar o silêncio muito tempo deles, até mesmo 
porque eu tenho tentado economizar a minha voz, pois tenho ficado muito rouca. Demorou muito vamos ficar na sala. Eu 
procuro cumprir com o que eu falo com eles, porque assim eles obedecem sempre da próxima.  
Minha intervenção: Algumas tarefas que nunca faltam nas suas aulas? 
Professor: Olha! Ultimamente, às vezes eu tenho trabalhado pouco, mas o que não faltava de forma alguma era o 
alongamento. Só que depois que comecei a trabalhar no Piranga Sport às vezes falta esta parte da aula por causa do 
tempo. Como nós já gastamos 10 minutos para ir e 10 minutos para voltar, às vezes ela falta. Mas eu acredito que esta 
questão, porque eu usava muito o alongamento como volta a calma, eles fazem naquele trajeto mesmo. 
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Anexo 15.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Sexta-feira, 19 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professora de Educação Física? 
R: Deixa-me pensar aqui! Estava no cursinho. Fazendo cursinho! Na verdade sempre gostei de Educação Física. Era uma 
matéria qual me identificava, porém estava fazendo cursinho e não tinha certeza o que iria fazer. Pensei em dança a 
principio, porque pensava numa Universidade Federal. Era o primeiro ano de dança na UFV. 
Minha intervenção: Viçosa? 
Professora: Viçosa! Universidade de Viçosa. Aí me interessei e falei: “- Vou tentar dança!” Aí não consegui! E depois 
vieram estes panfletos da UNIPAC a respeito do Curso de Educação Física. Tinha conversado com algumas amigas e 
com nosso Professor de Educação Física. Eu me lembro disso! 
Minha intervenção: Foi assim? 
Professora: Acho que sim. 
1.2) Quem a influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas sobre a Licenciatura de Educação 
Física? 
R: Eu já fiz até curso sobre Educação Física. Quando vim para Piranga gostava muito de esporte. E aqui sempre foi muito 
apagada a área de esporte. Então quando vim para Piranga, eu chamava o povo para jogar vôlei, tinha algumas coisas 
relacionadas a isso, desde o primário. De 5ª a 8ª série nós tínhamos um professor maravilhoso, até hoje tento achá-lo no 
mundo da internet ou Orkut, porém não acho, era o Professor Dionísio. Então assim, acho que ele tem grande influencia 
sobre isso. Tanto das aulas que gostava muito, quanto na área que ele me jogou muito, que eram as aulas de dança que 
eram fora das aulas de Ed. Física. Ele sempre me colocava em todas as apresentações, tanto que é uma coisa que 
direciono muito dentro da escola. Porque adoro! Então isto teve influência dele, pois acredito que gostar de esporte foi 
através dele. Assim, fiquei três anos parada, depois viemos para Piranga onde comecei... Porque no primeiro e segundo 
ano trabalhava em São Paulo e não tinha tempo para esporte e nada. Acabou esporte! Vim para Piranga e comecei a 
jogar bola com o pessoal e tudo. Porém não tinha na cabeça fazer Educação Física porque não via como uma área 
interessante financeiramente falando. E na verdade não pensava em estudar! Então fui fazer cursinho sem saber o que 
queria. Então resolvi tentar dança porque é uma coisa que gosto, porém nunca fiz aula de dança ou nada parecido. 
Quando encontrei este panfleto da UNIPAC, olhei e falei: “- Quer saber! Vou tentar Educação Física porque acho que vou 
gostar.” Foi aí que fiz e passei... 
Minha intervenção: E virou professora de Educação Física. 
Professora: É virei professora de Educação Física. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que lhe marcou positivamente? 
R: Bastante! Eu lembro muito do Admir, Professor Admir. Acho que conversei sobre isto com você na outra entrevista. 
Assim, sabe uma pessoa que gostava do que fazia e tinha alguma coisa meio sentimental pela Educação Física. Mauro 
que era da mesma época que ele. Acho que eles eram da UFMG ou estudaram lá, alguma coisa assim. Eu me lembro de 
mais! No início eles marcaram muito! Foram eles que deram aulas de História da Educação Física. Sabe? 
Minha intervenção: Aquelas disciplinas básicas. 
Professora: Aquelas disciplinas básicas. Para mim no início aquelas matérias... Nossas que matérias... Porque quando 
você entra no curso achando que é prática. Então, vieram com aquelas matérias, porém eles eram tão bons que me 
fizeram gostar da disciplina. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: Calmo! Assim, ele era uma calmaria. Eu acho... Às vezes percebo hoje dentro de sala de aula. Hoje foi o dia, pois 
parece que estou cansada semana. Então você chega para o aluno de forma que você será tratado do mesmo jeito. Sabe! 
Quando você chega bem os alunos num lhe tratam bem? Então, no dia que chego do jeito que o Admir entrava na sala... 
Eu uso uma tática que parece que era dele, que é entrar na sala e não falar nada. Os meninos que tem que perceber que 
estou ali. E até porque hoje já estou sem voz depois de anos de gritar com os alunos. Então assim, eu chego e os alunos 
estão gritando. Uns começam a gritar com os outros para ficarem quietos. Eu acho que isso trouxe até dele. Lembro-me 
que ele era uma calmaria. Ele chegava e ficava... Todo mundo naquele estresse todo, aquela agitaria que parecia ensino 
fundamental. Derrepente ele começava baixinho e falava o que tinha que falar. E dava a aula toda. 
Minha intervenção: E a aula saia. 
Professora: E a aula saia. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas, cursos de formação ou palestras relacionadas a 
área ou não? 
R: Na época da faculdade? 
Minha intervenção: Sim! Quando você estava fazendo o curso? 
Professora: Sim! Sempre que a faculdade oferecia algum curso ou falava de alguma palestra. 
Minha intervenção: Você lembra as áreas? 
Professora: Foi muito na área de escola na época. Porque acho a Educação Física... Pelo menos o início nossa formação 
foi muito direcionada para escola. Nossa formação foi muito direcionada para escola. 
Minha intervenção: A estrutura da grade? 
Professora: A estrutura da grade. Eu percebi isto. Principalmente porque na verdade era para Licenciatura. Apesar de 
termos formado com Licenciatura e Bacharelado no final. No início foi muito direcionado para escola. 
2.3) Como estas formações extra-acadêmicas contribuíram para sua formação? Elas contribuíram para sua formação? 
R: Você fala os cursos? 
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Minha intervenção: Sim! Os cursos de atualização que você realizou na área da Educação Física Escolar. Você acha que 
contribuíram para sua formação como professora hoje? E por quê? 
Professora: Assim... Acho que... Talvez sim! De uma forma que não perceba. Sabe assim! Porque não lembro! Porque 
não me lembro nem dos cursos. Lembro assim, que fui num curso no Estadual e fiz. Sabe! Lembro pouco! Agora algumas 
coisas muito interessantes que achei. É que fui à Mariana algumas vezes assistir as aulas da Lucélia, que era minha 
colega de sala. Na verdade estava tendo uns jogos na cidade, iria ter um jogo de handebol. Assim, assisti às aulas dela e 
de outro colega. No dia até bateu aulas de dois professores amigos. 
Minha intervenção: Então vendo as experiências de outros colegas. Você se motivava e se via nas aulas daqueles 
professores. 
Professora: Isso! Eu me via e fazia um paralelo que poderia fazer aquilo nas minhas aulas. 
Minha intervenção: Bacana! 
Professora: Até converso muito com a Lívia que trabalhou em Mariana. Porque lá é muito direcionado para a área do 
esporte. Esporte de Rendimento. Sabe! E aqui não temos muito isso. Muito pouco! 
Minha intervenção: Essa cultura? 
Professora: Essa cultura. Assim, achei uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo a parte que poderia estar 
afetando aqueles alunos que não gostam de esporte. 
2.4) Como os Estágio Supervisionado a influenciou? Que experiência deste percurso a marcou hoje? Que você possa falar 
assim, esta experiência no estágio me marcou. 
R: Você fala do trabalho com o aluno. Da relação professor e aluno. 
Minha intervenção: Você está no campo da prática, iniciando sua prática e vendo as situações do dia a dia. O que você 
pode nós contar que ficou para sua história e que nunca irei esquecer. E até hoje me lembro. 
Professora: Nossa! Sabe o que já aconteceu em aula. 
Minha intervenção: Se tiver mais de um episódio, você pode colocar. 
Professora: Mais de um episódio foi chorar dentro de sala de aula. 
Minha intervenção: Como? 
Professora: Falta totalmente de domínio. Totalmente! 
Minha intervenção: Como assim Professora? 
Professora: Chorar! Derrepente não dar conta da situação. Menino... Eu lembro como se fosse hoje. O menino... O 
primeiro ano que estava dando aula. Comecei a dar aula na verdade no meio do ano. Não tinha experiência nenhuma. 
Assim... Sabe! Assim, zero! E muita gente me influenciou a pegar. Eu não queria! Eu ficava assim: “- A gente eu não dou 
conta não... Trabalhar com meninos, não sei o que...” E Aloísia você vai ver que é fácil, fácil, fácil... Eu acho que hoje! Não 
sei se quando terminando 2006 seu começasse seria diferente. Mas esta calma do Admir de entrar na sala e respirar 
fundo e esperar que aconteçam as coisas. Deixar que aquele tumulto de começo de aula acontecesse. Então já chegava à 
sala e ouvisse aquele barulho e bagunça de começo de aula já queria dominar aquilo. Impossível! A pequenininha, a voz 
mais baixa da sala e menorzinha que os alunos. Eles eram todos grandes, então gritava e gritava. E aquele aluno 
bagunceiro acha aquilo o máximo. Então caia em mim e aproveitava da situação. Lembro como se fosse hoje, foi em 
Pinheiros, teve um aluno que foi me estressando desde o início da aula. Ele mexia comigo, não me lembro como, sei que 
no meio da aula ele disse que não iria fazer a atividade e chutou a bola para um lado. Eu não vou fazer isso e chutou a 
bola para outro lado. Não vou fazer isso... Então no meio da aula comecei a chorar e falei comigo: “- Não agüento mais, 
vou largar tudo.” Isso assim, no segundo mês que estava dando aula. Muito interessante! E depois hoje... Graças a Deus! 
Coisas desses tipos não ocorrem mais não. Depois teve outro caso, ainda em Pinheiros de um aluno mais velho do 8º 
Ano. Eu pedi para ele fazer alguma coisa, porém ele saiu andando como se ninguém estivesse falando com ele. E aquilo 
eu não aceitava! Porque queria... Como se fala? Que tivesse respeito entre aluno e professor como na minha época. Eu 
queria tratá-los como professora. Eu não via que poderia ser amigo dos alunos. Queria ser autoritária! Conseguir aquilo... 
Sabe? 
Minha intervenção: Autonomia e controle da aula, porém na marra. Você não tinha aquela estratégia de como conquistar 
os alunos ainda? 
Professora: Na marra! Não tinha estratégia nenhuma. Nada! O menino foi saindo e fui atrás dele falando: “- Quero sua 
mãe e não sei o que... Não sei o que...” Não chorei nesse dia. Comecei a gritar com o aluno, correndo atrás dele e 
falando. E ele altão... E hoje ele me vê na rua mexe comigo. Andando e nem aí para mim. Como se não estivesse 
ninguém falando com ele. Aquilo para mim foi o fim da picada. 
Minha intervenção: Tem alguns momentos que a gente fala assim... 
Professora: Nossa! Ficam guardados. E ainda tem o terceiro momento. 
Minha intervenção: E os professores iram a situação ou não? 
Professora: Bom! Acho que eles entendiam como iniciante estagiário. Entendiam! O Diretor da escola falou para chamar a 
mãe dele. Ajudou-me! Colocou como se eu estivesse certa. Ele nem sabia exatamente o que havia acontecido. Depois 
conversou comigo. Mas hoje vejo assim... 
Minha intervenção: Não precisava daquilo tudo. 
Professora: Não precisava daquilo. Não! Teve outro caso ainda, já aqui na escola. No primeiro ano que vim dar aula aqui, 
isto já tem uns 4 anos. Deve ter sido em 2006. Eu não cheguei a chorar não, mas perdi totalmente num dia o controle da 
aula. Eram uns meninos novos. No início quando dei aulas aqui, acompanhando o ritmo da outra professora. Porque era 
assim, juntavam duas turmas, então era aulas de meninas num horário e aula de meninos no outro. As aulas eram lá no 
ginásio. Então lá não tem... Era eu, sozinha com os meninos. Então nesta turma eram mais ou menos 44 meninos de 5ª e 
6ª série, hoje 6º e 7º Ano. Eles são eufóricos. Eufóricos! Aconteceu uma briga entre dois alunos. Quando fui resolver a 
briga entre os dois quase que o ginásio caiu. Quase que o ginásio caiu de tanto alvoroço. Eu não tive controle! Não tive 
controle! Não teve briga, foi apenas uma briga. Mas os meninos... Eu não conseguia voltar à aula não. Quando voltei à 
aula conversei com eles. Quero... Falei para eles... Mas tive que fazer uma reunião com os pais. Sabe! Fazer uma reunião 
com todos os pais. Totalmente fora de controle! 
Minha intervenção: Boa! Boas experiências! 
Professora: Para o resto da vida. 
Minha intervenção: Referente ao seu percurso profissional agora Professora. A este percurso desde o momento que 
resolveu realizar sua Licenciatura, durante a Licenciatura, depois de formada e até ontem mesmo. Você encontrou 
obstáculos e/ou dificuldades ao longo deste percurso profissional? 
Professora: Repete a pergunta? 
Minha intervenção: É referente ao seu percurso profissional, desde o momento que você resolveu ser professora de 
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Educação Física. A pergunta refere-se a obstáculos e dificuldades que você encontrou ao longo deste percurso. 
Professora: A outra pergunta que você fez é só a respeito de coisas ruins? 
Minha intervenção: Não! Tem coisas boas? 
Professora: Tem! Muitas! 
Minha intervenção: O que, por exemplo? 
Professora: Muitas! Deixe voltar lá na pergunta. 
Minha intervenção: Pode falar então, porém é referente lá no Estágio. 
Professora: É por isso que lhe perguntei, pensei que teria que falar de novo. 
Minha intervenção: Não! Eu pergunto referente a uma experiência que lhe marcou até hoje. 
Professora: Eu pensei somente nas coisas negativas. Não! Mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa! O ano passado, 
por exemplo, quando estava começando... 
Minha intervenção: Mas é referente ao Estágio Supervisionado, quando você começou. 
Professora: Lá no estágio! Porque igual falei aqui já não era o estágio. 
Minha intervenção: É! Mas você estava formando. 
Professora: É! Estava formando. Verdade! 
Minha intervenção: Mas era o início mesmo. Você estava saindo do estágio. Estava formando. Praticamente estava 
colocando em prática as suas concessões e suas idéias. Era o momento que você assumia como professora. Você era 
professora! 
Professora: É verdade! 
Minha intervenção: Mas no início quando você começou a desenvolver as aulas e a planejar as aulas, caso tenha um 
episódio que lhe marcou positivamente. 
Professora: Então! Em Pinheiros eu acho que foi muita experiência, pois foram 6 meses. Foi muito tempo. 
Minha intervenção: Foi o seu estágio literalmente. 
Professora: Foi um estágio daqueles. Agora no outro ano trabalhei onde a Graciela trabalha hoje, que é de 1ª a 4ª série. 
Então foi uma bomba para mim, porque sai da zona rural para cidade. E aqui a cobrança querendo ou não é maior, 
principalmente de pais e tudo mais... E os meninos eram muito diferentes. Fora que tinham peças raras. E assim, fui 
aprendendo coisas e tudo mais... Mas o que marca muito hoje o professor, pois acho que é uma recompensa lá... É uma 
questão do carinho das crianças que tive dos alunos. E que consegui pelo lado da carência. Uma questão da faixa etária, 
pois são mais motivados para estar fazendo aula e tudo. Primeira vez que trabalhei com alunos PNE. Tinha uma aluna 
com Síndrome de Daw. Então foi muita coisa nova e tudo isso foi marcante. Quando consegui que a aluna fizesse alguma 
coisa era muito bom, pois não tinha noção nenhuma. E outra coisa que acho que marcou para tudo até hoje. Lá fui muito 
cobrada com relação às festas. Esta questão de festivais de tudo que acontece na escola. Na época era outra diretora que 
me cobrava muito está questão de festivais. E como estudava a noite! E ficava o dia todo ensaiando para quadrilha e não 
sei o que... Então, eu peguei uma experiência de dança que hoje tenho que me segurar. Porque se não eles me colocam 
responsável para tudo quanto é evento de dança. Teve um tempo que falei assim: “- Graciela me ajuda, eu não posso 
pegar isso tudo assim...” Porque ela pegava, porém todo mundo jogava tudo para o meu lado. Porque viam que gostava. 
Porque é uma coisa que gosto muito! Então o que aconteceu lá. É uma coisa diferente e que não acho que seja muito 
interessante, mas gosto de fazer. É trabalhar com o aluno assim... Envolver os alunos nesta área de festivais e motivá-los 
e fazer com que eles ajudassem. Sabe! Então aprendi demais no estágio. Foi no estágio. É foi no estágio! Isso ficou. 
Minha intervenção: Quando faço a pergunta não sei o dizer o que é positivo ou que é negativo. Vai depender do que seja 
positivo ou negativo para você. Fico aguardando! Tem pessoas que falam só coisas ruins e tem pessoas que falam 
somente coisas boas. 
Professora: Mas no estágio mesmo com certeza é muito marcante às coisas ruins. 
Minha intervenção: Porque é um choque! O que fica são aquelas experiências negativas, a insegurança do novo e parece 
que você está sendo testado. Eu acho! Toda vez que você está fazendo um estágio. 
Professora: Você acha que todo mundo está te reparando. Porque a dificuldade do professor de Educação Física é que 
nossa sala de aula é aberta. E impressão que tinha era que todo mundo estava ali observando a minha aula. Eu ficava... 
Era muito ruim! 
Minha intervenção: Voltando agora... Tem mais alguma coisa? 
Professora: Não! Talvez eu lembre. 
Minha intervenção: Se tiver você pode interromper, não tem problemas. 
Professora: Esta entrevista que você fez comigo da primeira vez? 
Minha intervenção: Não! Esta entrevista é referente ao seu percurso profissional. E falando nele! 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? Algumas dificuldades que você teve ou 
não teve durante a Licenciatura? 
R: Você fala no Estágio? 
Minha intervenção: Não! Agora estamos falando do seu percurso profissional como professora ou com empresária. 
Professora: Mas vou falar no contexto da escola? 
Minha intervenção: Não necessariamente! Gostaria que você me falasse do seu percurso profissional, ou seja, da sua 
história profissional mesmo. 
Professora: Nossa! Quem não teve dificuldades! Muitas! 
Minha intervenção: Você conseguiria descrever alguns exemplos reais destes obstáculos. Na Licenciatura estes foram as 
dificuldades mais significativas. Depois encontrei estas dificuldades... É referente ao seu percurso profissional mesmo. Da 
empresa que você possui, dos outros locais onde você trabalha além da escola. 
Professora: Vou começar por aqui! Eu não nasci para mandar em nada, nasci para ser mandada. Eu tenho isto na cabeça!  
Já coloquei isto na cabeça e agora estou tentando mudar isto. Eu sempre tive isto na cabeça! O meu pai foi um excelente 
funcionário. Sabe assim, aquele funcionário caxias! Que talvez o sindicato não goste dele por ser caxias. Então acho que 
acabamos seguindo um pouco os traços dos pais. Eu não tenho está autonomia de mandar. A Graciela fala que aprendi... 
Aloísia você acha que não é líder, mas você é líder, porém você acha que liderança tem que ser autoritária, tem que ter 
autoritarismo. Você consegue liderar de uma forma mais suave e calma. Então na verdade estou levando isto em frente. A 
questão da academia para mim é lidar com funcionários. Sabe! Assim, tenho muita dificuldade. Tenho! Assim, não tenho 
mais porque estou aprendendo. Mas tive muito no início. Muita dificuldade de liderar. 
Minha intervenção: Referente à situação docente, quais dificuldades e obstáculos que você enfrentou? 
Professora: Então, a princípio como falei em relação desta dificuldade de comando e tudo. Hoje levei para outro lado. 
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Assim, tenho uma amizade... Como falo? Eu levo para o lado da conversa. Porque a cidade é muito pequena, então tenho 
contato com os meninos o tempo todo do lado de fora da escola. Então gosto de levar de forma positiva para eles. Apesar 
de achar que o fato da cidade ser pequena pode atrapalhar. Por exemplo, eu sair à noite ou alguma coisa assim, acabo 
encontrando com todos os meus alunos. Ainda mais pelo fato de trabalhar com o ensino médio. Então isto é uma 
dificuldade para mim fora da escola. E dentro... Só que não tenho problema com isso ainda! Dentro da escola consigo ter 
o meu domínio hoje, converso com eles e gosto de levar de forma positiva. Tempo todo que falo com eles... Porque 
converso muito com eles de atividade física e saúde. Eu trabalho com eles da atividade física para saúde e todos os 
problemas que hoje... Nossa cidade de um índice muito alto de alcoolismo e tudo. Assim, vou e exponho isto na sala. 
Derrepente o aluno me vê lá no bar tomando uma cerveja. Opa! Olha que contradição! 
Minha intervenção: Faça o que falo, mas não faça o que faço! 
Professora: Isso para mim até hoje é um problema. Então o tempo todo... Sempre para dar aula tenho que estar falando 
disto para eles. Entendeu? Deles estarem consciente do que está certo e o que esta errado. Então assim, não deixei que 
isso atrapalhasse. Mas no fundo me sinto incomodada com isto. Uma coisa que ainda atrapalha! 
Minha intervenção: Mas está relação da vida social dentro e fora da escola vai sempre se reproduzir no seu contexto. 
Lógico que em sociedade mais fechada e conservadoras esta realidade será mais marcante. Estas realidades chocam-se 
mais fortemente. 
Professora: Assim, aqui vamos tentando levar. Mas você falou de problema? 
Minha intervenção: Algumas dificuldades financeiras, dificuldades de tempo ou de horário? 
Professora: Bom! Agora uma coisa que está pegando para o meu lado mesmo hoje, esta me atrapalhando muito é a 
questão de horário. Cheguei a passar no psicólogo uma época. Sabe o que é não conseguir reger o seu tempo? E estou 
começando o ano do mesmo jeito. Final do ano passado tive uma crise de herpes na boca toda. Parece que o estresse e 
tudo juntaram. Por falta de ter disciplina com o meu tempo. Então acho que hoje o meu trabalho... Estou me cobrando 
cada dia mais, porque não estou gostando do meu trabalho. O ano passado amei até certo tempo. Os 6 primeiros meses! 
No final do ano já não estava aquentando mais, pois estava cansada. Sabe quando você vai cansada trabalhar lá e venho 
cansada trabalhar aqui. Só que quero fazer! Quero conseguir! Então, me cobro muito, está sendo um estresse. E 
financeiramente falando não acho interessante. 
Minha intervenção: Não lhe proporciona retorno pelo tanto de trabalho e tempo que você dedica. 
Professora: Eu acho assim! Poderia trabalhar muito melhor seu tivesse... Sabe! Uma coisa que no ano passado comecei a 
aprender e este ano vamos ver se consigo. É falar não! Estou te falando referente à academia. É saber controlar e falar 
não. Porque lá é assim... Na escola era assim! Você faz isto para mim? Faço! Eu abraço o mundo lá na escola. Tudo! 
Você faz isto para mim? Faço! Você faz isto para mim? Faço! Mas eu gosto! Mas é uma questão meio pessoal. Parece se 
não fizer sou uma pessoa ruim. Está errado! 
3.2) Além da atuação docente quais ocupações você possui hoje? 
R: Então, o ano passado fiquei trabalhando aqui, lá na escola e ainda peguei... 
Minha intervenção: Aqui você diz na academia? 
Professora: É! Na academia. 
Minha intervenção: Você é professora de Educação Física na escola. Tem quantos cargos? 
Professora: Um cargo. 
Minha intervenção: Quantas aulas? 
Professora: 18 aulas. 
Minha intervenção: E tem a academia. Você tem outra ocupação? 
Professora: Não! Mas quando não estou na escola fico na academia o tempo todo. Então assim... Eu acho também que 
este mundinho que fiquei aqui e o fato da minha casa estar no meio. Eu não desligo! Tem aluno que tem a liberdade de vir 
aqui e toca a campainha para perguntar não sei o que da aula. Sabe! De me ligar e não sei o que. Sabe assim! Meus 
horários, seja uma hora ou uma hora e meia vaga no dia, ou estou fazendo ficha da academia ou estou atendendo aluno. 
Sabe! Ontem mesmo para apresentarem trabalho da turma de Graciela, teve um aluno me chamou aqui. Ontem, ou antes, 
de ontem! O Dona ajuda a gente ensaiar uma dança. Você podia nos ajudar Dona, não sei o que... Foi meu aluno do ano 
passado. 
Minha intervenção: Por que ter estas duas ocupações Professora? Porque ter estas duas ocupações? É só por gostar? 
Professora: Olha só! Caiu na minha... Caiu assim, sem meio eu escolher. Escolhi! Porque fiz está opção. Mas foi assim, 
estava ainda estudando em 2006. Isto foi no início de 2006 a dona da academia... Está academia já tinha 8 anos. A dona 
da academia me ofereceu para comprar a academia. Se não comprasse ela ofereceria para outra pessoa e que compraria. 
Então, fui a primeira pessoa para quem ela ofereceu. Eu não sabia ainda o que iria fazer. Não achava o retorno de escola 
muito interessante. Não queria ficar somente na escola. Na verdade como ainda estava no processo de estágio, eu 
pensava sair da escola a qualquer momento. Eu não queria escola! Sabe! Até... Vou te falar que o ano passado foi o ano 
que falei assim: “- Que gostoso!” Tive que algumas coisas que me trouxeram algumas alegrias. 
Minha intervenção: Depois de três anos, quase 4 anos... 
Professora: De formada! Foi um ano muito bom. Mas também acho que tudo ajuda. Até as turmas, pois ano passado tive 
turmas muito boas. Porque o negócio comigo era a participação de aluno. Se o aluno participou, para mim assim, fico 
muito satisfeita. (Obs: A atendente da academia nós interrompeu... A professora perdeu a concentração). 
Professora: Então... Em que parte que estava? 
Minha intervenção: Você disse que gosta muito da escola. E que o ano passado foi fundamental para você decidir ser 
Professora de Educação Física na escola. 
Professora: Eu acho que não consigo largar isto mais. Sabe! Por este lado de gostar. Por fim abracei esta questão da 
academia. Então a professora ofereceu e abracei a academia. Não queria ficar na escola ai abracei. Isto foi em 2006. Foi 
uma loucura para mim. Porque ela falou-me que a média anual de alunos era 30 no mês. Isto não era viável 
financeiramente falando. E hoje todo mundo que vê... Assim, cresceu muito a academia. A academia de Piranga que tinha 
30 alunos, hoje tem 100 alunos. Então foi uma coisa que assim...  
Minha intervenção: Para o tamanho da cidade é muito aluno. Para onde a cultura física não é muito difundida. E ser uma 
cidade agropecuária. 
Professora: A idéia é estar crescendo. Sabe! 
Minha intervenção: Neste percurso para você chegar até aqui. Assumir um cargo na escola e ter uma empresa. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? Pode 
ser mais de um aspecto. Acho que é o aspecto financeiro ou aspecto familiar. 
R:Pode ser o aspecto “Atividade Física e Saúde”. 
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Minha intervenção: Pode! 
Professora: É isso! É isso! 
Minha intervenção: É o fato de você gostar de atividade física e gostar de um estilo de vida saudável. 
Professora: Não somente! É uma coisa meio da saúde mesmo. Da área da saúde! Da vontade de passar isto. Tenho 
muita vontade! Então assim, levo muito em consideração isso. Aquele aluno que não gosta e tem preguiça. Sabe! Isso me 
trás muito desanimo. Como trabalho com adolescente fico muito frustrada. Falo com eles assim: “- Gente onde vai parar a 
saúde de você?” Assim, questão de saúde mesmo. Não falo assim com eles!  Mas assim, aquela preguiça em pessoa. 
Cada dia os adolescentes mais obesos. Sabe assim! A alimentação da cidade é péssima se formos ver. Os costumes 
alimentares. Então, isso em Piranga hoje tem muita influencia para mim. De falar... O ano passado realizei um trabalho 
dentro da Prefeitura, na área da saúde, fazendo palestras para diabéticos, hipertensos... 
Minha intervenção: Você ministrava às palestras? 
Professora: Eu ministrava às palestras. Então foi assim, na cidade toda. Teve um caso que passei uma palestra e no outro 
dia encontrei uma senhora tentando uma caminha, passeando aqui no Rosário. Era mais um passeio, não muito bem uma 
caminhada. Mas aquilo para mim... Era assim... Para mim... Eu tenho muito gosto por isso. Quando vejo... Para não sair 
do assunto! O ano passado tinha uma aluna que odiava Educação Física. Ela odiava Educação Física. Ela estava no 3º 
Ano do Ensino Médio. No final do ano gosto muito de saber o que eles acharam das minhas aulas e tudo. No final do ano 
realizei uma dinâmica com eles para escrever... Tipo Aula da Saudade! Eles tinham que escrever referente um dia 
inesquecível na aula de Educação Física. Aula era isso, saudade da Educação Física e um recado para o colega. Cada 
aluno tinha uma folha e ia passando as folhas. E como estava no meio da roda eles escreviam recado para mim e tudo. E 
uma aluna que odiava Educação Física. Odiava! Passou a participar, porque eu tenho... Eu os faço participarem. Tem que 
participar! Faço assim: “- Não vai doer, não vai machucar, não vai fazer mal para você nenhum. Vamos tentar!...” Ai no 
final do ano ficava assim com ela. Você conseguiu viu! Parabéns! Ela estava no 3º Ano do Ensino Médio, não era na 4ª 
série. Já com 17 ou 18 anos. Ela escreveu para mim assim, que gostou muito de ter participado pela primeira vez das 
aulas de Educação Física e gostava quando a elogiava. 
Minha intervenção: Você acredita que o fato de ter uma academia relacionada ao fitness motiva os alunos a fazer suas 
aulas na escola? 
Professora: Talvez sim! Nunca parei para pensar no que os motiva. Mas assim... O ano passado estes alunos que não 
gostavam e passaram a fazer. Este ano também notei isto. Porque são muito diferentes as aulas dos professores da 
escola. Talvez tenha alunos que tiveram aulas com um determinado professor desde cedo e quando passam para mim um 
aluno não gosta e não quer gostar também. E quando conquisto a turma eu gosto muito. Mas este ano como nunca estou 
tendo aqueles casos que tenho que voltar lá trás. Sabe! Estou passando assim por um ano que tenho... Nossa! Acho que 
no ano passado fiquei mal acostumada porque eram poucos alunos que não faziam aula. Este ano estou chegando em 
algumas turmas que... Dona nunca fiz Educação Física porque tenho que fazer agora? 
Minha intervenção: É complicado. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: Todos os cursos que realizei foram direcionados para área de fitness. 
Minha intervenção: Todos? 
Professora: Todos! Treinamento Esportivo que foi a Pós-graduação não achei que foi um bom curso. Sabe! Porque ficou 
muito direcionado para os alunos que queriam fazer mestrado. Para está área de pesquisa. Que é importante! Sim! Mas 
acho que sou muito pedreira. 
Minha intervenção: Você gosta do campo de trabalho. Do dia a dia na academia. 
 
Professora: Eu queria ver alguma coisa mais concreta. 
Minha intervenção: Mas pesquisa é concreto professora! Então o que estou fazendo aqui? 
Professora: Eu sei! Mas olha o que acontecia. Não é que não seja concreto. É que ficava... Assim, fora que achei que foi 
passada muita coisa que já tinha visto na minha graduação. Algumas coisas repetitivas! Outras coisas... Sabe que saia 
fora... 
Minha intervenção: Você acha que a Pós não contribui de forma alguma, porém os outros cursos. 
Professora: Eu procurei a Pós para conhecimento assim... Eu procurei a Pós para assim... Com medo de ficar para trás. 
Tipo assim... Eu falei assim... Gentes têm... Já tinha 6 meses que estava parada, que tinha formado. Nossa tenho que 
fazer uma Pós! Eu não sei... Pois achei a Pós muito direcionada para aqueles alunos que queriam fazer mestrado. Quem 
queria fazer mestrado tinha todos os ouvidos do professor e quem não queria fazer mestrado não tinha. Não tinha este 
interesse, mas tinha outro, parecia que não estava ali. Eu queria era aprender na Pós! E a Pós parecia que não era aquilo. 
Agora os outros cursos aprendi. 
Minha intervenção: Que outros cursos professora? 
Professora: ENAF e companhia. Este tipo de curso 
Minha intervenção: Cursos de 40 horas. 
Professora: Sim, cursos de 40 horas. 
Minha intervenção: Estes cursos você poderia descrever no questionário. 
Professora: É para escrever? 
Minha intervenção: No questionário. Você fez 30 cursos. Você tem bastante, pois me lembro do seu currículo. 
Professora: Tenho! Tenho bastante. Ele é muito direcionado para área do fitness. Me ajuda muito no meu trabalho aqui e 
na escola também. Eu gosto muito de ver professor. Sabe! Na verdade não é a aula. 
Minha intervenção: Você gosta da coisa pronta? Você gosta de aprender aquilo que você vai utilizar no seu dia a dia de 
trabalho. 
Professora: Eu nunca copiei o que aprendi no curso. Você entende? Mas tiro experiências diferentes. Eu gosto de 
experiências. 
Minha intervenção: Você tem facilidade de aprender com os outros e com as suas experiências dos outros. 
Professora: É! Eu não sou autodidata. E até acho que a Pós-graduação é muito direcionada a isto. 
Minha intervenção: Eu quero... Igual suas aulas, lá na frente você passava... Com certeza a gente estava acompanhando 
e estava lendo. Mas você passava. Então era uma troca. Era uma aula explanatória. Então no que gosto dos cursos é esta 
explicação. Eu gosto... Às vezes penso em fazer os cursos para assistir aulas. Eu quero assistir aulas. 
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1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização? Porque você mantém atualizada? 
R: Eu não acho que estou atualizada. Eu fico frustrada com isso. E você pensa bem! 
Minha intervenção: Com estes tantos cursos que realizou? Quantos cursos você realizou em 2010. 
Professora: Em 2010 nenhum! 
Minha intervenção: Além da Pós? Em 2009? 
Professora: A Pós foi em 2008. 
Minha intervenção: Você está fazendo a Pós e ainda não concluiu? 
Professora: Não conclui! Olha para você ver! E não estou interessada em concluir. 
Minha intervenção: E outros cursos que você fez o ano passado? 
Professora: O ano passado foi na área de fitness. E foram em outubro. Foram 3 cursos. Sabe! 
Minha intervenção: Boa! Para região, no caso você teve que se deslocar daqui. 
Professora: Tive que me deslocar. 
Minha intervenção: Teve custos! 
Professora: Mas assim, participei de um projeto na escola o ano passado que se chama PEIAS. Não sei se você já ouviu 
falar? Acontece em Minas. Vou ate citar o nome do projeto. Projeto... Trabalha com a juventude, assuntos polêmicos para 
a juventude. Dura o ano todo e no final do ano quem concretiza o projeto são os alunos. Então assim... Adorei assim o 
curso... O curso não, mas o projeto porque trazia assuntos polêmicos, essa questão de estar ali estudando. Só que não 
era direcionado na área, mas querendo ou não envolvia. Porque tinha palestras de assuntos diferentes como Bulling, 
Anorexia e claro que tem haver totalmente com nossa área. Mas assim... Então, acho legal estar participando. Mas 
puramente por crescimento pessoal e poder passar um pouquinho também de coisas novas. Através de conhecimentos 
novos. Sabe! Coisas mais atuais! Mas acho que estou um pouco defasada. Eu me considero defasada. Sim, não sei. 
Minha intervenção: Você está se comparando com aqueles que estão mais atualizados sobre um determinado 
conhecimento. Mas na sua área você está atualizada. Esta buscando! Dentro das suas condições. Isto é bom!  
Professora: É! Não estou totalmente parada, mas acho que posso mais. 
Minha intervenção: Isso é bom! Você exigir um pouco mais é sempre bom.  
1.3) Já que você pode mais, tem projetos para a formação continuada para agora em 2010? 
R: É igual estou te falando. Acontece às vezes de projetos aqui. Sabe! Na academia. Tem hora que tenho vontade assim. 
Nossa! Eu acordo de manhã e tenho projetos... Quero aula de dança... Vou colocar artes marciais e não sei o que... Ai 
depois eu deixo passar... Sabe! Estes projetos que ficam no papel. 
Minha intervenção: Tem idéias! 
Professora: É tenho idéias! 
Minha intervenção: São planos soltos. 
Professora: São muitos soltos. Acho que ficam muito soltos. E referente a escola a cada ano que passa não tenho... 
Minha intervenção: E referente à sua formação continuada você tem projetos para agora 2010 e/ou cursos para fazer? 
Professora: Já olho! Porque na verdade eu recebo, como já participei de alguns cursos recebo muita coisa. Mas não 
procurei nada ainda não. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? A oferta de cursos? 
R: Eu acho que até tem muitos cursos. Mas a gente tem que selecionar um pouquinho. Porque agora se formos ver, 
alguns cursos ficaram muito banais. Qualquer um chega e faz! Não são muito específicos. 
Minha intervenção: Qualquer um chega e faz e não são muito específicos. O que você vai pagar não lhe proporciona tanto 
retorno. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Nossa! Então, principalmente está área de escola. E que não é uma área que estou fazendo nenhum projeto de 
participar de algum curso e tudo. Eu até já comentei! O ano passado dei três aulas para a Prefeitura junto com estes 
projetos... Estas palestras que fazia. Foi um acordo que fiz com a Prefeitura e este ano achei melhor não, pois me 
sobrecarregou muito. Sabe! Eu falava o tempo todo com a Supervisora para arruma alguns cursos na área do esporte e na 
área da escola. Eu queria! 
Minha intervenção: Você acha que aqui na região, no caso Piranga, deveria ter alguns cursos voltados para Educação 
Física Escola? 
Professora: Até porque hoje nós temos vários Educadores Físicos aqui, estudando e formados. E a maioria trabalha na 
área da escola. Todos começam trabalhando na área da escola. Então, acho que podia ter um foco maior para está área. 
Podia ter alguma coisa relacionada a isto. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? 
R:Sim! Sim! 
1.1.1) Por quê? 
R: Então! A questão de tempo acho que atrapalha muito. Eu gosto de projetos que envolvam os alunos. Que envolvam 
todos os alunos. Então assim, os alunos me pedem... Olha que loucura! Antes de formar achei que daria conta de fazer 
tudo isso. E hoje eu não dou! Eles me pedem... O Dona... Eles chamam a gente de Dona. O Dona vai treinar a gente 
handebol lá em cima. Vai lá treinar a gente handebol. Sabe assim! Eu não posso! Porque não tenho horário para isso. 
Então acho que isso... Nossa! Eles estão querendo e não tem quem faça isso por eles. Sabe! Isso é uma coisa que fico 
muito chateada. No início fazia muito... Hoje estava conversando com a Sãozinha, que conversou com você ontem. Ela 
me chamando... Porque ela era do PEIA, pois era ela quem coordenava. Tudo de projeto ela me chama. E não sei o que... 
Aloísia! Aloísia! E hoje ela estava me chamando para fazer uma Rua de Lazer aqui. Sabe! Então assim... Vamos! Como 
sempre... Vamos! Vamos sim! O ano que começamos Eu, Graciela e Cristiane. Lembra dela? 
Minha intervenção: Lembro! Hoje ela é diretora. 
Professora: Isso! Hoje ela é diretora. Nós fizemos uma Feira Cultural lá na escola. Deu super certo no primeiro ano. Eu 
tenho muita vontade de fazer um Festival de Dança, só que não acho tempo. Sabe! Então eu deixo e vou empurrando. 
Então, tem muitas coisas, muitos projetos que ficam assim. Nós fazíamos uma Corrida Rústica. Olha só! Está diminuindo 
muito em vez de melhorar. Nós tínhamos a Corrida Rústica Anual. Que nós fazíamos Eu, Ladinho, Graciela e Luciano com 
todas as escolas da região. Nós fizemos esta Feira Cultural de Educação Física só um ano. Eu fazia muitas caminhadas 
assim... Muitas caminhadas com os alunos durante o ano. Fazer trilhas. Sabe! 
Minha intervenção: Porque você acha que este batido, ritmo esta intensidade de projetos diminuiu? 
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Professora: Porque meus horários a cada dia estão aumentando com relação à academia. Eu estou trabalhando cada dia 
mais.E estes projetos ocorriam muito nós fins de semana. E no fim de semana eu quero é desligar do mundo. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: Aqui ou lá? 
Minha intervenção: Geral! Na sua trajetória profissional. Envolve escola, academia e licenciatura. Em que momento da sua 
trajetória você se sentiu sob maior tensão? 
Professora: Olha! Eu me cobro muito. Sabe! Então assim, um aluno reclamou que não sei o que esta ruim. Eu já... Fico 
muito... Isso me deixa na maior tensão! Eu acho... Que lembro agora... Quando estava começando a academia lá em 
baixo. Eu tinha poucos aparelhos que era da antiga professora. E não tinha... Não via condições nenhuma de crescer. Não 
estava pensando ainda nisso. Ai falaram que iriam abrir uma academia em Piranga. Então, tive que arrumar isso, comprar 
aparelhos novos e fiz uma dívida. Então falei... Eu não estava aqui. Estava na Pós-graduação e também pagando a Pós-
graduação. Então se optei por isto, não vou deixar isto sair das minhas mãos assim. Então tive que correr atrás. Então 
acho que foi um momento que falei assim... Nossa e agora? 
Minha intervenção: Ou vai ou racha! 
Professora: Ou vai ou racha! Então, hoje acho que foi muito bom para mim. Porque iria continuar lá em baixo com menos 
alunos e tudo. Teve um crescimento. Foi legal! 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Nossa! Olha! Difícil! O ano passado tive certo estresse com relação a isso. O que aconteceu! Esse meu jeito de pegar 
tudo! De pegar tudo! De querer fazer tudo! Então assim, esta eu e você, nós dois somos da mesma área. E este trabalho 
é para nós dividirmos, se ver que você está me ajudando ou não. Eu pego e faço sozinha. 
Minha intervenção: É por isso que você é empreendedora. 
Professora: Então o que aconteceu o ano passado. Por isso muitas vezes eu era... Tinha esta coisa... O Aloísia faz não 
sei o que... Aloísia faz não sei o que... O ano passado aconteceu uma coisa que foi uma Rua de Lazer. Aqui é uma região 
muito carente. Depois se você tiver oportunidade você dá uma passada lá. Muito carente! Então dei idéia para Diretora, 
porque a gente... Porque nós fizemos isto na faculdade. Porque a gente não faz uma Rua de Lazer lá... Nós fizemos aqui 
no primeiro ano todos os professores. Porque a gente não faz lá na Vila, porque é uma turma mais carente e precisam 
disto. E eles que participam aqui também. Então vamos até eles agora e tal. No ano passado a Diretora... Ela falava muito 
isso! Eu conversei com ela. Ela virou e falou na sala dos professores: “- Vamos espera a Aloísia chegar porque ela que via 
resolver.” Coisa do tipo! Pronto a Aloísia chegou. Aloísia estávamos esperando só você! Chegaram todos os professores, 
inclusive meus amigos. A Graciela e tudo. A Aloísia, ela disse que era você que iria fazer. Tipo assim! Sabe quando 
parece... Minha situação ficou... Eles me colocaram numa situação... Então falei com a Diretora. Então comecei a me 
afastar. Comecei a não fazer. Eu falei: “- Não vou faze mais não!” Então cheguei para a Diretora e falei: “- Olha não queria 
que você fizesse mais este tipo de coisa, porque está me atrapalhando. Esta me atrapalhando assim... Cheguei nela e 
falei: “- Dividi mais o trabalho entre a gente!” 
Minha intervenção: E isto influencia a sua prática no dia a dia da escola? 
Professora: Eu acho que sim! Eu acho que fez meu rendimento cair. Eu acho que... Não sei! Eu tenho uma impressão 
assim... Eu acho que influencia muito. Influenciou muito! Teve uma época que estava uma situação sem graça entre todos 
os professores. Eu estava! Não estava me sentindo bem. Sabe! 
Minha intervenção: Como se você quisesse passar sobre todo mundo. 
Professora: Como se quisesse ficar em cima. E não era! É porque gosto de fazer! Então acho que cai muito. Tenho esta 
sensação. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Eu tenho assim... Todo o diretor sempre gostei muito de falar o que esta acontecendo. O que vou fazer o que estou 
fazendo. Sabe! É segunda direção que pego nesta escola.  
Minha intervenção: Quais foram os dois últimos você lembra? 
Professora: Falando que você viria aqui na escola e na sala da direção, eu sozinha não, mas conversando com todo 
mundo sobre uma gincana que terá na escola. 
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Anexo 15.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 15.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 21 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Fazer com que os alunos consigam ter facilidade nos fundamentos do handebol. No caso, é o drible. Mesmo sendo 
uma 8º série, pois é o primeiro ano que eu trabalho nesta escola, percebi que os meninos sempre tiveram apenas o jogo 
em si e nunca trabalharam os fundamentos. Assim, eles nunca tiveram nenhum fundamento do drible e nunca tiveram 
nenhum fundamento do passe. Eles tem muita dificuldade no drible. Tem muitos alunos meus que não conseguem driblar. 
Eu já tentei dar quase um jogo, mas eles não aceitam tão fácil isso. Eles tem certa dificuldade com brincadeiras pré-
desportivas e atividades pré-desportivas, mas estou conseguindo introduzir isso aos poucos. No final da aula tenho um 
jogo que não é o handebol propriamente dito que faço com eles, mas até eu chegar lá no jogo propriamente dito estou 
tendo certa dificuldade, pois nem todos os alunos aceitam. Hoje darei o drible, isso para ver se consigo com que o jogo 
fique melhor, pois no jogo em si não vejo resultados. Muitos não conseguem estar legal durante o jogo, porque não 
passaram pelas etapas dos fundamentos. Já foram para o jogo direto. Então terei que ensinar passo a passo os 
fundamentos do esporte. Não só agora, pois tenho meu planejamento para todo ano. Assim, como todos os professores 
que trabalham na escola, só que nós começamos com o handebol. Hoje a minha preocupação é que eles aprendam os 
fundamentos do handebol. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Eles falam de coletividade, mas isso não acontece quando um aluno destaca mais que o outro. É claro que vou ter 
sempre um aluno que destaca mais num jogo ou em qualquer outra atividade. Quando acontece um jogo onde tenho uma 
diferença muito grande entre um aluno que joga bola na rua e que já tem facilidade e outro que só joga bola na escola, eu 
pego muito no pé do que já sabe jogar, pois quero ajudar mais os alunos que tem dificuldades no jogo. Isso para eles 
aceitarem o jogo e aqueles que tem mais facilidade ajudar-me a introduzir esses meninos com dificuldade. Porque existe 
muita discriminação e exclusão nas aulas. O aluno que sabe muito exclui o que não sabe. Então, ao mesmo tempo que 
tento essa inclusão colocando os que não sabem com os que sabem, estimulo eles a participarem das atividades. Então, 
eles têm que aprender passo a passo e os que sabem dar oportunidade para aqueles que tem dificuldades. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Avalio. Eles têm nota por participação. Quando comecei a trabalhar no estágio tive dificuldades com isso. Fazer 
relatório quando o menino não conseguia fazer a aula. Hoje não sei te falar o porque, mas é uma escola diferente que até 
o ano passado dei aula nela. Tem que fazer o relatório... Os meninos participam no geral. Mas eu falo com eles que estão 
sendo avaliados e que ganham nota de participação. Então, faço a chamada e se tiver algum aluno que não participa da 
aula anoto que ele não participou. Depois, tomo as medidas com a nota de participação, mas não tenho muito problema 
com isso. Não ainda, porque eu estou começando agora. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: De duas aulas para cá que estou conseguindo introduzir este tipo de aula que estou te falando com eles. Porque no 
inicio como é uma 8ª série não queria trabalhar com jogos pré-desportivos, porque trabalhei com este conteúdo na 5ª e 6ª 
série. Então, achei que até na 7ª e 8ª série não precisaria trabalhar com este conteúdo, porque eles teriam mais facilidade 
no jogo propriamente dito. Aí cheguei já introduzindo alguns jogos e grandes jogos, como por exemplo o hangarbol. Eles 
tem que jogar, pode ser a turma toda, mas eles tem que dar no mínimo 10 passes antes de mirar na garrafa e de 
arremessar na garrafa. Só que não deu certo de jeito nenhum porque eles tinham muitas dificuldades no passe e na 
recepção. Não tinham muita facilidade pra isso. Apesar deles já terem jogado handebol. Eu pensei assim, em ter que 
voltar lá no conteúdo, onde eu pensei que fosse para 5ª e 6ª série e deu tudo certo. Eu tenho alunos que eu falo assim, 
não sei se falo certo, mas digo que são alunos problemas. Eles têm dificuldades em colaborar. Talvez por destacarem em 
outros esportes que eu ainda não sei quais. Acham que são donos da situação, que sabem tudo e aí principalmente nas 
atividades pré desportivas. Ah, não! Essa brincadeira chata! Eles são os que me atrapalham. Eu falei que não tenho 
problemas, mas tenho sim. Agora que eles estão participando. Demorou, pois foi aos poucos. Eu tenho que no final da 
aula dar um tempinho e dar um jogo mais geral para eles, nem que seja um handebol no final. Às vezes tenho que fazer 
alguma coisa que seja do agrado deles. Então, tem um ou outro que eu tenho que fazer isso, senão eles vão me causar 
problemas como já me causaram. Hoje já estou começando a conquistar eles aos poucos. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Eu faço meu planejamento com base que a escola não oferece material nenhum. Então, eu apelo muito para os 
materiais que eu mesma tenho que fazer. Se vou dar aula de "Rouba Bandeira" faço uma bandeirinha própria para aquilo. 
Eu faço alguns matérias e a bola é minha. Eu tenho bola de meia que eu fiz. Então os meus materiais são preparados um 
dia antes da aula e no outro dia eu já estou indo pra aula com o material todo separado. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E porque? 
R: Às vezes, eu acho que falo demais. Eu quero explicar a matéria detalhadamente, porém tem aquele aluno com 
dificuldade de me entender, aí eu explico, mas o outro já compreendeu. Então, acho que ainda estou aprendendo. Estou 
pegando o jeito pra coisa. E eu melhorei muito já! Mas tenho dificuldades às vezes de me expressar. Então eu falo e falo 
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novamente. Porque eu quero explicar demais. Esse é um defeito meu. Eu falo, depois eu quero mostrar como que se faz, 
e às vezes acho que não tem necessidade. Eu já ouvi algumas professores falarem que é legal deixar o menino fazer do 
jeito dele, mas tenho mania de mostrar que é assim que se faz. Quando vejo já fiz, sendo que era para o menino ter feito 
do jeito dele. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Tenho atividades como o drible. Minha aula dura por volta de 40 minutos, sendo 5 minutos para chegar e 5 minutos 
para voltar da quadra, isso se não for mais. Nesta aula são 38 alunos, de modo que vou dividir a turma em duas fileiras. 
Depois vão quicar a bola normal, porque eles têm dificuldade nisso. Quicaram até uma referência que eu vou dar pra eles 
e cada hora vai um. Porque tem que ter essa competição que eles gostam muito, pois quem terminar primeiro ganha. 
Depois a mesma atividade realizo com obstáculos. Às vezes, misturo um pouco, porque na aula passada ensinei o 
arremesso. Então, hoje os meninos vão quicar e depois ter um goleiro e eles vão arremessar. Essa última atividade eu 
vejo muito de momento e se tiver tempo faço estafeta. Percebe que é mais fácil fazer aleatório e todos os meninos 
fazerem sem a competição. Por último tem que ter aquele tempinho do handebol ou de um jogo que quiser. Porque depois 
de certa experiência... Eu tive poucas aulas com este contéudo. Eu comecei com passe, já fiz o arremesso na semana 
passada e antes do arremesso eu ensinei... Agora não estou certa. Eu sei que estou seguindo meu planejamento. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Tem alunos que têm dificuldades e outros têm mais facilidades. Não vejo nada muito difícil nessa aula não. Eu não 
acho que essa aula será tão legal, pois não terá inicio, meio e fim. Por questão do meu tempo. Porque eles estão na 8ª 
série e na 5ª série que trabalho mais jogos pré-desportivos. Eu dou aquecimento, dou essa parte que seria a parte 
principal que é só drible e no final tem volta a calma. Eu dou aula de 5ª a 6ª série que são os meninos da zona rural. Fora 
de horário, num espaço bem melhor e coberto. De modo, que a aula rende muito mais que essa aula que eu dou 50 
minutos que dura 40 minutos ou menos. Então, quero que os meninos aprendam. Se vou dar o vôlei quero que os 
meninos peguem direito na bola e quero ensinar passo a passo. Eu acho que meu aluno tem que sair dando um toque 
legal. Eu estou falando muito de esporte, mas eu não sou muito disso não, pois gosto muito de atividades pré-desportivas. 
Dou pique e várias outras atividades diferentes. Gosto! Olho no livro e vejo as atividades de corrida. Porque os meninos 
têm que ser mais ágeis. Penso nisso. Nessa turma sei que não trabalho legal. Estou trabalhando o drible nessa aula e 
tenho que chegar logo. Porque tenho que terminar até o final de março. Em abril já começo outra modalidade. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu só estou tento mais problemas com a reforma da escola, pois eles fecham todos os portões. Porque não pode 
passar por causa da reforma. Então, nessa primeira aula como os alunos são da zona rural, chegam atrasados geralmente 
5 minutos porque eles vêm de ônibus. Então, menos 5 minutos na minha aula. Eu tenho que procurar alguém pra abrir o 
portão. Enquanto esses meninos da zona rural não chegam, vou falando para os outros meninos que estão na sala de 
aula o que vai acontecer na aula. Daí eles já saem sabendo e os meninos da zona rural vão chegando e eles vão falando 
para eles. Se tiver que dividir equipe, às vezes nesse caso não , mas às vezes dependendo se for de 7 alunos, já começo 
a dividir e marcar na quadra para ver se facilita a informação quando for explicar. 
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ANEXO 15.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 30 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Desenvolver o jogo propriamente dito do handebol. De forma, que já passei para os meninos alguns fundamentos nos 
anos passados, pois é uma turma que já trabalharam o handebol. A aula desenvolve de uma forma legal. Nesta turma o 
maior problema é a rivalidade entre os alunos. Mas esta competitividade não esta sendo tão acirrada nas minhas aulas 
mais não. Porque consegui incluir algumas estratégias. Tinham muitas alunas excluídas durante a aula. Aquela aluna que 
não gostava de fazer a aula de jeito nenhum. Desde última aula falaram comigo que estavam começando a gostar das 
aulas. Foi um alivio, pois para mim não tem nada melhor do que a satisfação dos alunos. Então, elas falaram que estão 
começando a gostar das aulas porque conseguem jogar. Então, começo a aula colocando as regras já no início. Uma 
destas regras é a bola ter que passar nas mãos de todo mundo antes deles arremessarem. Assim, todos participam. É 
uma maneira de incluir todos os alunos. Até conseguir ter o jogo fluindo de uma forma legal, dentro dos fundamentos que 
já passei e que eles já aprenderam antes. Incluindo aqueles alunos que às vezes ficavam de fora. Algumas alunas nem 
participavam da aula de Educação Física, pois me falaram que como tinham atestado médico não participavam no ano 
passado. Uma aluna falou comigo na última aula que não gosta, pois tinha complexo e medo de atrapalhar as outras 
meninas que ficavam nervosa com ela. Agora nas aulas não estou vendo isso mais não. Não sei se isso era negociado 
entre eles pelo que elas me falam. Hoje estou vendo uma participação maior e que estão gostando. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Igual te falei. Nós trabalhamos lá na escola o esporte em si. Nós dividimos o ano pelos esportes. Meu objetivo é a 
inclusão de todos nesse esporte que é o handebol. É eles conhecerem o handebol. Esta trabalhando a competitividade. 
Estar trabalhando tudo de forma que eles possam levar como experiência. Saber ganhar e saber perder. Participar em 
grupo. Algumas coisas do jogo em si. Do esporte em si. E aprender as regras daquele jogo. Eu cobro regra às vezes, 
porque acho que eles devem aprender. Mas olho muito para esse lado de inclusão e cooperação. Porque a vida hoje é 
muito competitiva, eles têm que sair dali aprendendo a trabalhar em coletivo. Para tudo na vida. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Olha! A minha avaliação em aula de início era a participação dos alunos. Hoje já não tenho esse problema. 
Principalmente com as meninas. Os meninos na hora do handebol falam assim: “- Ah não! Quando é que vamos jogar 
futsal? Tem que chegar o futsal.” Com as meninas não tive este problema ainda. É a primeira vez que trabalho na escola. 
Mas é o que elas gostam. Então assim, a participação para mim é tudo, mas não posso avaliar por quem se destacou ou 
não. Mas assim, avalio participação. Assim, como posso te falar. Aquela menina que tem mais dificuldade, se cruzar o 
braço na hora do jogo. Acabou comigo! Então assim, a minha avaliação não vai ser tão legal. Eu gosto que elas tentem. 
Eu empolgou elas para isso. Na hora do jogo é descruzar os braços e ir para o jogo. Ir para cima, então ali estou avaliando 
ela. Se ela esta saindo do cantinho dela ali. Esta fluindo legal na aula. Esta indo! 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma muito boa. Eu tenho até medo, porque professor quando gosta da turma. É uma turma que te pergunta 
muito. Se têm dúvidas querem saber os detalhes. É interessadíssima. “- Professora porque você apitou?” E já conversei 
com outros professores, pois são em outras disciplinas também. Olha que engraçado! Eu acho que todas tem. Com esta 
turma eu não tenho aquela preocupação de achar que não vai dar certo. Esta eu não tenho! Todas tenho! Todas! Se fosse 
a dos meninos eu teria. Esta turma as meninas se esforçam. Acho que o maior problema do professor de Educação Física 
para mim é o fato dos alunos conhecerem novidades. Se eu chegar lá e falar assim: "- Nós vamos fazer isto!" Esta turma 
em geral reage. Eles estão na 7ª e 8ª série e  já pegaram aula com outros professores. Eles nunca tiveram handebol, pois 
já comentaram isso comigo. Eles nunca tiveram nada antes do handebol. Se fosse o handebol seria apenas o jogo do 
handebol. Eu apresentei para eles vários outros jogos do handebol. Eles adoraram! “- Nó nunca tivemos isso professora. A 
outra professora só passava o handebol.” Eu gostei muito! É tão bom! Porque para mim não tem nada melhor quando 
chego e eles respondem a aula. Eu fico preocupada se aula esta sendo bom para todos assim mesmo. Mas até hoje com 
estas meninas eu não tive problemas não. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: No handebol propriamente dito tive bola. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Você falou da preocupação. Talvez o problema esteja nessa exclusão. Porque às vezes alguém não esta gostando e 
não estou sabendo. Porque ninguém nunca me falou. Eu num sei. Esta turma tem uma questão de carinho comigo que 
não entendo de forma alguma. Nunca tive contatos com eles, apenas na rua. Não sei os meninos que me tratam muito 
diferente, não sei se já me viram jogando bola, pois querem me infiltrar no jogo e ficam me pedindo para jogar com elas no 
jogo. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O jogo handebol. Porque no início do ano fizemos um planejamento onde o primeiro jogo seria o handebol. Vão ter 
ginásticas e outros jogos. Isso mais para frente, mas agora é o handebol. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Essa turma não tem como conversar muito não. Elas gostam de atenção, mas elas são práticas. Chegou na aula e 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
255 

vamos fazer. Sabe! Ontem por exemplo tinha um recado importante para dar, quase não consegui dar o recado porque 
elas já estavam eufóricas. “- O que vamos fazer!” Mas na aula em si não vejo nenhum problema não. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: O silêncio. Sento todos em circulo. Elas ficam nervosas. São todas mais altas que eu. Então digo: “- Calma! Vamos 
sentar, pois eu sou baixa. Vocês não vão me escutar assim.” Então todo mundo senta, só depois que começo a aula. 
Sempre no início da aula tem que sentar, porque têm sempre alguma coisa para conversar. 
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ANEXO 15.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 18 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Essa turma têm dificuldades de acatar regras. Eles têm dificuldades entender as regras. Assim, eles não conheciam a 
queimada e tiveram dificuldades em realizar a atividade. Eles tiveram que elaborar as regras comigo da queimada e que 
foi do jeito deles. Teve algumas coisas que tive que mudar as regras. Eles foram montando as regras comigo até eu 
conseguir realizar o jogo que gostaria. Estou falando da queimada, mas poderia ser outro. Só que nós passaríamos por 
várias etapas de fundamentos, isso para minimizar as dificuldades que eles tivessem com a bola. Essa turma foi feita 
depois do carnaval. Uma turma com poucos meninos, a maioria da zona rural e todos com muita dificuldades, mesmo em 
outras matérias eles têm muitas dificuldades. Diferentes dos outras turmas que tenho. Entretanto, todos participam com 
muito fervor. Gostam! Gostam! Mas têm dificuldades mesmo no jogo. Nesta turma tenho um aluno que é diferente, pois 
têm mais facilidade em apredender as atividades. A turma em geral é pequena com 20 alunos, dá para trabalhar legal, 
mas eles têm dificuldades. A aula demora um pouco mais até eles entenderem o contexto da aula, mas a gente conversa 
bastante com eles. Então minhas preocupações são essas, ou seja, deles estarem assimilando tudo que eu passar. Na 
maioria das turmas dou 2 horários de uma só vez. Mas nessa turma dou aula num dia e no outro dia a outra aula. Na aula 
de hoje estou com a idéia de ir para quadra com eles e fazer alguns jogos coletivos. São os grandes jogos. Mais de um. 
Pensei em começar com “Bobinho”, talvez meninos contra as meninas ou talvez dividir a turma pela metade. Porque eu 
não tenho nada para dividir. Talvez você tem que usar algumas coisas assim, meninos contra meninas. Eu não gosto de 
separar por gênero, porém não tenho uniforme para separar eles. Aí até isso com eles tenho mais dificuldades. Então 
começo meninos contra meninas e depois divido de outra forma. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Igual já te falei! Eu estou seguindo o planejamento que nós fizemos. Nós professores de Educação Física fizemos na 
escola. Além deles estarem aprendendo o esporte em si. Eles estaram aprendendo regras. Trabalhar em conjunto. 
Trabalhar em coletivo. Ter essa facilidade com as regras. Porque eles têm dificuldade com regras. Então hoje minha 
intenção era passar isso. Como terei que ficar em sala de aula farei com algumas turmas a “Dama” em sala e outras já 
fizeram em casa, dependendo da turma. Então vou passar para eles a “Dama” na sala. Eles não sabiam a Dama. Eu os 
coloquei de quarteto e ensinei a Dama. Apesar de ser um jogo de mesa e o outro um jogo coletivo. Eu estava trabalhando 
uma regra com eles. Porque eles têm dificuldade de assimilar regras, ou seja, de aprender o jogo em si. Eu acho que é 
uma questão importantíssima que os meninos têm que estar apreendendo. Porque na verdade a vida da gente é cheia de 
regras. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Sim. Avalio com a participação e força de vontade. Porque têm aqueles alunos que cruzam os braços na hora do jogo e 
ficam bravos. Eu converso e falo: “- Como você vai aprender assim?!” Igual hoje o que aconteceu na dama na turma 
anterior, tenho uma aluna que no jogo é assim. É aquela menina que não gosta e derrepente ela cruza os braços no meio 
do jogo. Porque ela não esta sabendo nem o que está acontecendo na aula. E na dama ela tentou fazer à mesma coisa. 
Aí eu falei: “- Agora você vai jogar comigo e vou te ensinar passo a passo. Isso para ela foi muito bom. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos com o raciocínio mais lento. Temos que falar, repetir e persistir nas orientações da aula. Têm dois alunos 
que estão na APAE. Um é “surdo e mudo”. Este já dei aula para ele antes. Ele era um aluno que sempre tinha uma 
pessoa ao lado dele desde quando começou a estudar. Ele não sabia fazer nada. Só sabia copiar. Eu lembro quando dei 
aula para ele da primeira vez, estava na 4ª serie em outra escola. Ele não aceitava competição. Ele tinha que ganhar de 
qualquer forma. Acho que lê também foi muito assim. Até mesmo em casa, pois tudo o que ele quer ele ganha. Então 
tenho que ter muito cuidado. E toda a turma em geral é assim. São aqueles meninos mais carentes. Têm aquelas 
dificuldades de competição. Alguns não querem, pois tanto vaz quanto vez. Outros só querem ganhar. Tem um aluno que 
não sei ainda ao certo que ele tem, já conversei com a outra professora que me disse, que acha que ele tem algum 
problema. Porque na aula ele é atrasado. É atrasado mesmo. Parece que no geral a turma toda é assim. São estes dois. 
Eu tenho que pensar às vezes se vai dar certo ou não a aula. Muitas vezes, tenho que ter eles mais próximo de mim. Igual 
esse menino, se ele não tiver me olhando e me escutando não vai dar certo. Então, sempre os tenho mais próximos ou ao 
meu lado. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Todos os materiais para aula agora temos na escola. Os materiais dos “Grandes Jogos” temos na escola, garrafas pet 
tenho guardada e bola. Agora se caso chover. Trabalho os jogos de mesa que arrumei na escola. Agora se não conseguir 
fazer com que todos os alunos apreendam. Na verdade não vão apreender em apenas um dia. Então tenho que continuar 
esses jogos nas próximas aulas. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? E por quê? 
R: Eu tenho medo que sim. Claro que não é 100%, às vezes penso muito se estou fazendo certo ou não as coisas. Mas 
tento fazer da melhor forma possível. Eu acho que é insegurança por estar começando a estagiar agora. Eu converso 
muito com as professoras de Educação Física que trabalham comigo e com meus colegas de sala e nossas opiniões 
batem muito e as idéias são as mesmas também. Nisto, vejo um ponto positivo, pois ao mesmo tempo tento fazer como 
foram as minhas aulas de Educação Física. Por exemplo, nunca tive aula de Educação Física como os meninos e adorava 
as aulas de Educação Física. Então me pergunto: “- Será que é ruim?”; “- Será que é bom?” Têm algumas coisas que 
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discordo do que aprendi na faculdade. Então fico meio dividida na hora de dar aula, às vezes não bate com o que aprendi 
na faculdade. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Primeiro será o “Bobinho” que é o inicio de um grande jogo. Dividirei a turma em duas equipes. Eles terão que estar 
passando a bola na mão de 10 crianças e esse será o time vencedor. E como eles são 20 alunos todos terão que 
participar. Depois desta atividade estarei fazendo um jogo que chamo de “Handgolbol”, onde eles terão que acertar dentro 
da área do goleiro 2 ou 3 garrafas pets. Eles terão que passar a bola e acertar. E depois se der tempo, porque geralmente 
não dá tempo, pois desloco da escola para ir até a quadra que é um pouco longe da escola. Eu daria um jogo ou uma 
volta à calma. Volta à calma que eu vou dar para eles amanhã. Eu nunca dei para eles é o “Arremesso de Cabra Cega”. 
Só para acabar! Porque eu estou seguindo desde o início um programa da escola que foi elaborado pelos professores. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Existem grandes aspectos, mas as regras é um aspecto específico. Eu grito! Às vezes, tem que montar regras na hora 
lá. Tem que começar por regras na hora. Não é ruim não, pois faço até com outras turmas. Mas com essa turma é mais 
complicado. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: É igual te falei! Eu vou aumentando as regras com eles. Eu deixo que eles montem as regras. Vejo que eles estão 
fazendo determinadas coisas que não seriam interessantes. Então vou cortando. Vocês acham que é melhor assim ou é 
melhor assado? 
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Anexo 15.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 15.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 
Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupações? Se vou conseguir direcionar e fazer meu trabalho do jeito que foi programado. Hoje vou trabalhar com 
basquete. Na verdade nossas aulas são revezadas uma vez aula na sala e outra aula na quadra. Então já é programado 
para semana o que vou passar. Caso acontecer algum imprevisto e termos que estar na sala eu também já sei o que vou 
fazer. Igual sempre têm imprevistos. Agora por exemplo, não estou dando aula porque tem palestra na escola. Às vezes 
tenho que mudar tudo o que vou fazer. Acho que vai dar certo o que programei. Também vai variar de aluno para aluno, 
pois já aconteceu de alguns conteúdos sofrer a maior repressão de alguns alunos. Sabe! Eu tenho está preocupação. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Bom! Hoje a Ed. Física para mim... Os efeitos que quero em todas as aulas é a participação de todos os alunos. Com o 
objetivo que eles assim... Como posso falar! Que eles sintam no corpo a atividade que tenho que passar e que eles 
possam conhecer um pouquinho mais daquilo. Eu falo no sentido daquele aluno que gosta muito do esporte que vou dar. 
Por exemplo, minha preocupação não é com ele. Também é claro! Mas assim, principalmente com aquele que odeia e 
que não quer fazer. Que ele seja um pouquinho motivado e que aquilo passe a ser alguma coisa interessante para ele 
naquele momento. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Minha avaliação é constante. Principalmente com relação à participação e interesse dos alunos. Igual aquele aluno que 
tem muita dificuldade. Entretanto, ele tentou independente de ter sido péssimo na aula, mas pelo menos ele tentou e fez a 
diferença. Agora aquele aluno... Eu tenho até certo problema com aquele aluno que fala assim: “- Eu não gosto, não quero 
e não vou fazer.” Eu acho que ele não pode isso. Eu entro até em conflito com o aluno quando ele fala que não quer fazer 
e nem tenta. Não quero, não gosto e não vou! Então assim, eu tenho certo conflito. Eu tenho está preocupação. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Bom. Eu trabalhei com muitos desses alunos quando estava na 4ª série. Hoje a turma deles dividiu-se em duas. Tem 
uma turma que o trabalho é mais fácil do que em relação com esta turma que vou trabalhar hoje. Nesta turma entrou 
aqueles alunos do tipo que não gosta, não quero e não vou professora. É o que me atrapalha na aula. Mas no todo são 
muito bons. Agitados. E são turmas que fazem. Eles fazem! Que lembre não. São agitados e participativos. Mas assim, 
como agora misturou-se e esta no início do ano tem uma turminha que estou conquistando. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Como está no início do ano aproveito o material que tem na escola. Tipo assim, escolhi o esporte basquete, porque 
tenho bola de basquete na escola. Até o final deste mês vou acabar o esporte basquete. Então, já tenho material e o 
espaço já tenho programado. Se não tivesse aula na quadra, já sei o que vou fazer com eles, pois vou para a academia 
fazer um trabalho com eles. Porque já estou fazendo com as outras turmas também que é um trabalho de dança. Tudo já 
tem o material certo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: A minha preocupação hoje é principalmente nesta questão, pois tenho muito medo de talvez estar fazendo a coisa 
errada quando forço o aluno a fazer a aula. Já tive muitos pontos positivos com esta atitude. Entretanto, ao mesmo tempo 
pode acontecer do aluno ter pavor de atividade física de tanto forçá-lo. Então, está é uma preocupação que tenho. Meu 
objetivo principal é fazer com que eles vivencie ao máximo uma cultura corporal do movimento. A minha idéia é que eles 
participem e sintam isso na pele. Quando aquele aluno que odeia vou forçar a barra um pouquinho. Eu tenho medo de 
como isso vai ser lá na frente, será que ele vai odiar mesmo ou vai agradecer de ter obrigado a fazer aula. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vou passar os fundamentos do basquete. Se tiver tempo no finalzinho da aula faço o jogo propriamente dito. Mas já 
trabalhei em outra aula outros fundamentos e nesta aula vou trabalhar outros. É o material que tenho em mãos agora. 
Tenho que trabalhar o esporte perante o CBC. Então, foi o primeiro esporte que optei. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Aqueles alunos que gostam do jogo. Então, eu gosto de passar os fundamentos do esporte, pois é etapa da aula muito 
legal. Já tive alunos que disseram assim: “- Dona nunca tinha feito isto.” Teveram aulas com outros professores e tinham 
apenas o jogo propriamente dito. Eles não gostavam. Sabe aquela historia “meninos da bola e meninas da sombra”. 
Ficava uma metade jogando e a outra na sombras. Tive um aluno agora que esta fazendo curso técnico. Ele chegou e 
disse: “- Não acredito, joguei bola pela primeira vez.” Isso devido estas brincadeiras, pois ele não queria o jogo 
propriamente dito, mas antes do jogo ele jogava. Porque todos participavam. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu tento dividir a aula. Se não der tempo de jogar o jogo propriamente dito. Vamos ter uma aula que eles irão jogar. 
Aquele que gosta do esporte vai poder ter a parte dele. E aqueles que não gostam, querendo ou não, às vezes assim, irão 
aos trancos e barrancos. 
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Anexo 15.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A aula será para uma turma de 9ª ano ou antiga 8ª série, alunos na faixa etária de 14 a 15 anos. A Professora entrou na 
sala de aula, realizou a chamada da turma e agora esta passando as primeiras instruções referene ao conteúdo e 
finalidade das atividades planejada para aula. Percebo que na turma existe aqueles alunos que querem fazer o handebol, 
outros o futsal, ou seja, alguns alunos demonstram o interesse em realizar a modalidade que mais lhe interessa, porém a 
Professora explica a importância dela ter que seguir o planejamento que foi passado para direção da escola. Também é 
notório que alguns alunos demonstram mais interesse em realizar a aula, comportamento característico desta faixa etária, 
além de ser uma turma muito grande com 33 alunos, no geral a turma é homogênea quanto ao gênero. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula com alongamento... 
Referente ao espaço de aula é mais fechado, não é bem uma quadra, pois não tem as marcações das linhas das 
diferentes quadras como de vôlei, basquete, handebol e futsal. Apos as instruções gerais dentro da sala os alunos vieram 
para quadra a Professora dirigiu-se para o centro da quadra com as duas Bolas de basquete debaixo do braço e realizou 
um apito alto como se estivesse chamando os alunos para o centro da quadra. Após o apito a Professora pediu aos 
alunos para organizarem um grande círculo ao redor do centro da quadra. Após os alunos realizarem o círculo no centro 
da quadra a Professora iniciou a aula passando alongamentos. Como o sol esta muito quente a Professora posicionou-se 
na sombra com os alunos para passar as instruções da atividade. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Após o alongamento, as instruções gerais da atividade a Professora pediu aos alunos para organizarem duas filas uma fila 
de meninos e outra de meninas e depois para irem para a linha de fundo da quadra. A atividade é basicamente uma 
estafeta onde um aluno e uma aluna de cada equipes deverão deslocar-se do fundo da quadra até a outra linda de fundo 
passando a bola uma para o outro e voltar realizando o passe picado do basquetebol. Não vejo até o momento a 
Professora cobrar ou prestar feedbacks aos alunos, basicamente os alunos realizam o passe de peito quando saem da fila 
e voltam para fila realizando o passe picado, mas a Professora não esta cobrando a realização do fundamento com base 
na técnica, ou seja, deixa correr solta a atividade. Até o momento percebo ser característico da Professora realizar suas 
instruções gerais no início da atividade, porém durante a atividade não fornece feedbacks das prestações dos alunos na 
atividade. São instruções de natureza mais generalistas voltadas para o contexto da atividade. De certa forma, a aula 
transcorre muito solta, além dos alunos demonstrarem entusiasmo pela atividade a Professora não delimitou regras no 
início da atividade. Agora a Professora paralisou a atividade e adverte os alunos de algumas regras da atividade, mas são 
instruções generalistas, de controle e gestão dos alunos. Percebo que a Professora esperou os alunos realizarem a 
atividade para posteriormente prestar os fedbacks de correção, ou seja, como foi a atuação deles na realização da 
atividade. Assim, além de explicar quais foram os erros mais comuns realizados pelos alunos durante a atividade, a 
Professora exemplifica junto com um aluno que possui mais habilidade e destreza no desporto, no caso o basquete. 
Porém, a Professora não realizou novamente a atividade para que os alunos pudessem corrigir seus erros segundo seus 
feedbacks de correção, dando por encerrada a atividade após realizar algumas cobranças da técnica referente aos 
fundamentos que passou na atividade. Neste momento esta explicando bem específicamente quais são as regras e os 
fundamentos básicos do basquete aos alunos. E enfatiza aos alunos que a técnica do passe tem que ser muito bem 
realizada. Percebo que a Professora esta um pouco nervosa com minha presença na sua aula, assim vou ficar um pouco 
mais distantes da sua interação com os alunos. Até o momento fica difícil descrever o que são as rotinas da Professora, 
até mesmo, por ser a primeira aula observada. Mas referente ao seu roteiro de aula da Professora pode-se considerar que 
suas primeiras instruções referente ao conteúdo e finalidade da aula são realizadas ainda na sala de aula, realiza a 
chamada dos alunos na sala de aula também, pede para os alunos irem para quadra, na quadra desenvolve as atividades 
que hoje inicialmente foi um alongamento com os alunos em círculo no centro da quadra e a seguir desenvolveu uma 
estafeta com os alunos. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Agora a Professora esta desenvolvendo a 2ª atividade que basicamente tem a mesma estrutura da primeira, onde os 
alunos continuam no fundo da quadra organizados em 2 filas uma de meninos e outra de meninas. Porém os alunos irão 
deslocar realizando o passos laterais e o fundamento será o passe de peito no basquete, ou seja, deslocam lateralmente 
até a outra linha de fundo e voltam realizando o passe de peito. Depois dos alunos executarem a atividade, a Professora 
esta explicando quais foram os erros mais comuns, sendo assim, podemos considerar ser rotina da Professora prestar os 
feedbacks de correção aos alunos após a realização da atividade. A Professora esta dizendo quais foram os erros mais 
comuns, quem conseguiu executar corretamente a tarefa e aqueles que não cumpriram as regras da atividade. Mas 
também esta tendo uma discussão entre os alunos com a Professora para definir quem ganhou a atividade, pois percebo 
que a Professora utiliza da estratégia da competição para motivar e interagir os alunos nas atividades. Até o momento a 
Professora não prestou feedbacks aos alunos durante a execução da atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Agora a Professora esta explicando outro fundamento que é o passe com o quique de bola. A estrutura da atividade 
mantém-se, as regras para motivar a competição também são as mesmas, porém os alunos deverão ir realizando até a 
outra linha de fundo o passe com quique de bola e quando lá chegarem tem que realizar um arremesso à cesta. Também 
pode-se considerar rotina da Professora realizar as intruções antes de cada atividade, além de explicar a finalidade do 
fundamento, exemplifica com outro aluno, geralmente aquele aluno que tem mais domínio do desporto. A Professora 
enfatiza que o aluno só poderá voltar quando conseguir realizar uma cesta, mas deverá voltar até sua equipe realizando o 
passe com o quique de bola. As atividades planejadas pela Pofessora são adequadas a faixa etária, possibilitam o 
trabalho em equipe e são motivantes pelo cariz competitivo entre as equipes.  

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O grau de dificuldade da atividade aumentou muito, pois alguns alunos apresentam muita dificuldade em realizar a cesta. 
Entretanto, a atividade ficou muito mais estimulante, porque quando um colega consegue realizar a cesta todos vibram 
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pelo seu sucesso e da equipe também. As meninas demonstram mais dificuldade do que os meninos. Mas todos alunos 
estão realizando a aula. A Professora demonstra uma postura mais tranquila, já conversa com os alunos, não demonstra 
mais ansiosa e preocupada com minha presença, pois esta mais solta e avontade para trabalhar com os alunos. Mas até o 
momento a Professora não presta feedbacks individualizados aos alunos, ou seja, específicos aos erros de cada aluno 
durante a realização do fundamento na atividade. Deixa que a atividade transcorra naturalmente, de maneira mais solta, 
onde os alunos possam se divertir e sentir motivados a fazer a aula. Mas a Professora é presente na aula a todo instante, 
pois é notório que existe um roteiro na estrutura da aula. De modo, que a Professora realiza suas instruções referente ao 
conteúdo no início de cada atividade e presta os feedbacks de correções no final da atividade, após a finalização da 
atividade. Então, a princípio podemos considerar ser rotina de instrução da Professora ensinar o fundamento, explicar e 
exemplificar a atividade aos alunos antes, após os alunos executarem a atividade que a Professora presta os feedbacks 
de correção, justificando os erros mais comuns, geralmente suas instruções são generalistas e coletivas. Não é 
característico da Professora realizar feedbacks individualizados e especifícos aos alunos durante a atividade e até mesmo 
no fim quando esta realizando o balanço das atuações dos alunos na atividade. 

7º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Agora na 4ª atividade a Professora dividiu a turma em duas equipes, pediu cada equipe para formar um círculo e colocou 
um aluno no centro para fazer o papel de bobinho da atividade. Assim, os alunos irão realizar o passe picado uns para os 
outros, enquanto o aluno que esta no centro tentará pegar a bola. No geral a conduta dos alunos desta turma é muito 
positiva, com excessão do Aluno F que é muito engraçadinho, pois constantemente esta a brincar, caçoar ou zombar dos 
colegas, demonstrando ser muito infantil em relação aos seus colegas, mas mesmo assim participa da aula. A Professora 
esta constantemente advertindo o Aluno F das suas brincadeira e gracinhas, mas não é enérgica e tão pouco agressiva 
nas suas palavras, apenas adverte pedindo que pare com a brincadeira. O Aluno F respeita as ordens da Professora numa 
boa. No geral a Professora demonstra um bom controle dos alunos. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 5ª atividade... 
Agora a Professora dividiu a turma em duas equipes para realizar um pré-desportivo do basquetebol que é o jogo dos 10 
passes. A Professora não esta enfatizando o cumprimento das regras ou dos fundamentos durante a atividade. As regras 
basicamente é realizar os 10 passes com base nos fundamentos que foram ensinados na aula, seja, passe de peito, 
passe picado, passe com quique de bola e somente depois realizar a cesta para marcar 1 ponto. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio na aula que 
permitisse caracterizar este aspecto no perfil da Professora. No geral a aula transcorreu com muita tranquilidade, mesmo 
a maioria dos alunos não demonstrando afinidade com o basquete realizaram todas as atividades planejadas pela 
Professora. Principalmente a atividade coletiva que esta sendo desenvolvida agora pelos alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Também não presenciei nenhum episódio que 
demonstra-se esta particularidade no perfil da Professora. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, mas como constatamos são generalistas e coletivas. Sendo rotina realizar os 
feedbacks aos alunos após os mesmo realizarem a atividade, ou seja, no final a Professora realiza feedbacks de correção 
dos erros mais comuns referente a técnica do fundamento que os alunos realizaram durante a atividade. Não é 
característico da Professora realizar feedbacks individualizados e específicos sobre as prestações dos alunos durante a 
atividade. Seus feedbacks são mais de organização, controle, instrução e correção dos fundamentos do conteúdo 
planejado. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, demonstra um 
postura firme e segura, porém não é característico da Professora ser disciplinadora ou enérgica, consegue estabelecer um 
diálogo de igual para igual com os alunos, ou seja, sua estratégia é ser amiga e conversar abertamente com os alunos 
para conseguir o respeito e participação dos mesmo na aula. Sendo recíproco o respeito dos alunos com a Professora, 
pois possuem a liberdade de negóciar, sugerir e organizar suas equipes nas atividades proposta pela Professora. É 
comum a Professor ouvir e aceitar a opinião dos alunos nas atividade da aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Talvez seja uma concessão ou estratégia da Professora para cotrole 
dos alunos devido a faixa etária dos mesmo. A Professora mesmo disse que prefere ser amiga dos alunos para que eles 
gostem de fazer as suas aulas, prefere ter o respeito e carinho dos alunos, em vez dos alunos terem o recentimento, 
medo e sentirem obrigados a realizar a aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio que 
caracteriza-se este aspecto no perfil da Professora. No geral os alunos demonstram um bom relacionamento entre eles, 
não existe discriminação entre os alunos durante a aula,as meninas interagem com os meninos nas atividades e vice 
versa, no geral é uma aula muito positiva e alegre, pois a Professora conseguiu o envolvimento de toda turma. Obvío que 
existem alunos que não demonstram tanto entusiasmo pela atividade, outros já são mais motivados e gostam de fazer a 
aula de Educação Física 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, podemos constatar 
isto pelo próprio planejamento da Professora que na sua estrutura constou basicamente de 5 atividades mais o 
alongamento. Além do enstusiasmo, da capacidade de interação e gestão dos alunos e do tempo das atividades da aula. 
É uma turma com 36 alunos. E a maneira como a Professora organiza e desenvolve a aula, criando atividades que são 
adequadas ao conteúdo planejado e capaz de interagir e motivas alunos na faixa etária de 14 a 15 anos demonstra 
conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação da turma. Tendo também a entrevista prévia 
constamos que a Professora caracteriza muito bem os alunos, além de conseguir cumprir com o planejamento proposto. 
No geral a turma muito boa,e contribuí para o desenvolvimento de uma boa aula e de um ambiente propício para 
aprendizagem, não há aluno com perfil divergente ou discrepante dos demais, apenas o Aluno F que é muito 
engraçadinho e esta sempre brincando, caçoando dos colegas e principalmente das meninas, mas realiza com muito 
interesse as atividades proposta na aula pela Professora. 
Tem sentido de humor: Sim, principalmente na sua forma de relacionar e nas suas instruções com os alunos. Tem uma 
postura engraçada, estrovertida, talvez pelo fato de ser proprietária e professora da única acadêmia de ginástica da 
cidade. Então, acredito que sua maneira de relacionamento fora do contexto escola favorece seu relacionamento com os 
alunos dentro da escola e nas suas aulas. Também nesta primeira aula percebo que naõ é postura da Professora ser 
muito disciplinadora ou enérgica com os alunos, mas também as características da turma contribuiram para um bom 
ambiente de aula. 
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Motiva a participação dos alunos: Motiva e negocia como presenciamos no início da aula ainda dentro da sala de aula, 
onde os alunos tentavam negociar o conteúdo da aula com a Professora. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, a Professora aceita a opinião dos alunos, pois dentro da sala de aula 
presenciamos os alunos a tentar negociar com a Professora o que permite compreender que é rotina ocorrer momentos 
em que a Professora deve ceder aos caprichos dos alunos, seja, para tê-los como amigos ou por outras razões. Mas nesta 
aula a Professora foi determinada e deixou bem claro a importância de cumprir o seu planejamento, apresentou as 
justificações de cumprir com o conteúdo do basquetebol na aula. Segundo a Professora ela optou por realizar no 1º 
bimestre o basquetebol, por não haver bola de futsal na escola, assim adequou seu planejamento com base no material 
disponível na escola até que se resolva a situação dos materiais. Também percebe durante a aula que os alunos possuem 
a liberdade de negociar com a Professora alguns episódios polémicos da atividade, caso não estiver presente no lance e 
comum a Professora aceitar a opinião dos alunos. 
Síntese: Referente a dimensão relações humanas nesta 1ª aula observada vejo uma professora muito acessível, 
comunicativa e amigavél nas suas relações com os alunos, existindo uma recíprocidade dos alunos para com a 
Professora. Às vezes, quando o Aluno F adota uma postura divergente os próprios colegas o chama atenção da sua 
postura na aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Isso depende da disponibilidade da quadra para 
realizar a aula na escola, pois como são vários Professores de Educação Física na escola existe um rodízio do espaço da 
quadra, sendo assim numa semana a Professora trabalha na quadra em outra semana não. Mas a Professora demosntra 
ser uma ótima gestora do tempo, pois organiza sua aula desde buscar os alunos na sala de aula, realizar a chamada dos 
alunos, realizar as primeiras instruções ainda na sala referente as atividades e o conteúdo planejado, trazer os alunos para 
quadra, iniciar a aula com alongamento, transmitir as primeiras instruções aos alunos no centro da quadra, divide as 
equipes para realização das estafetas ou atividades, nesta aula foram realizadas no total 5 atividades, uma atividade com 
o passe de peito, passe picado, passe com quique de bola e o arremesso a cesta, passe lateral com arremesso a cesta e 
por fim um pré-desportivo do basquetebol. Desenvolvendo 4 atividade que progrediram quando ao grau de dificuldade e 
concluíu a aula com um pré-desportivo onde era cobrado os fundamentos ensinado na aula. Quanto aos materias ficam 
numa sala ao lado da quadra, onde a Professora pode levantar os menteriais necessários, mas não é muito organizado o 
almoxarifado, no caso foram duas bolas de basquete utilizadas na aula. Suas instrução são coletivas e generalistas. 
Rotineiramente ocorrem antes das atividades e ápos os alunos realizarem as atividades. Antes são instruções referentes 
ao procedimentos e a técnica específica para realização do fundamento do conteúdo da aula, no caso o basquetebol. 
Após os alunos realizarem a atividade são feedbacks de correção do erros mais comuns realizados pelos alunos durante a 
execução da atividade. Mas não é característico da Professor prestar feedbacks individualizados e específicos aos alunos 
referente as suas prestações durante a realização da atividade. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, as instruções da Professora são claras e adquadas, pois é estratégia ser amiga 
dos alunos e demonstrar acessível a todos eles, assim conquistando-os e tendo a participação de todos na sua aula. A 
Professora demonstrou uma grande facilidade na comunicação com os alunos, pois é alegre e demonstra entusiasmo nas 
suas orientações e prestações de feedbacks aos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas são estratégias o diálogo e a negóciação 
com os alunos, pois a faixa etária exige este tipo de estratégia com os alunos. Mas no geral todos alunos participaram da 
atividade e demonstraram entusiasmo, obvío que exite alunos mais e outros menos motivados para realizar determinado 
tipo de conteúdo. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, no geral todos alunos são 
motivados, respeitam as decisões da Professora e demonstram gostar de realizar sua aula, até mesmo pelo respeito e 
carinho que demonstram ter pela Professora. Mas a Professora não interage diretamente participando das atividades com 
os alunos. Apenas na exemplificação ou demonstração da realização do fundamento com aquele aluno mais habilidoso no 
desporto. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Nesta primeira aula não presenciei episódios de improvisação, até 
mesmo porque a aula da Professora estava muito bem planejada e o tempo das atividades bem distribuídos, além da 
Professora demosntrar significativo controle dos alunos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, podemos constatar pelo próprio planejamento e estrutura de aula da 
Professora. Foram no total 5 atividades desenvolvidas, além do alongamento no início da aula. A Professora planejou 3 
atividade em forma de estafetas onde desenvolveu alguns fundamentos bases do basquetebol como o passe de peito, 
passe picado, passe de peito com deslocamento laterial e passe com quique de bola e arremesso a cesta, ainda outras 
duas atividade coletivas, sendo a última um pré-desportivo do basquetebol onde cobrou todos os fundamentos ensinados 
na aula. A Professora demonstra também muito enstusiasmo nas suas orientações aos alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, durante a transição das atividades, pois a 
Professora conseguiu desenvolver praticamente 4 atividades e demonstrou controle nas suas transições, pois é rotina 
transmitir as orientações no início de cada atividade. Foram no total 5 mudanças de situações nesta aula primeiramente 
da sala para quadra, introdução da 1ª atividade que consideramos o alongamento, a seguir a divisão das equipes e 
realização de três atividades focando os fundamentos do handebol, atividades que demonstraram certo grau de 
progressão das tarefas, a posteriore um pré-desportivo e por fim a finalização e conclusão da aula. Sendo assim, requer 
uma capacidade de controle e gestão do tempo significativa para planejar uma aula com tantas atividades, principalmente 
para uma turma de 9º ano que são alunos que não demonstram tanto entusiasmo, o que não foi o caso desta turma. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino a Professora demonstrou apresetar algumas rotinas sistematizadas principalmente 
as que estão relacionadas com a sua forma de realizar instruções aos alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não é perfil da Professora ser disciplinadora e energica, mas o perfil da 
turma demonstrou também muito favorável para construção de um ambiente agradavél para aprendizagem. Com 
execessão do Aluno F que costuma fazer das suas gracinhas em alguns episódios da aula, mas nada que fuja do controle 
e gestão da Professora, além dos próprios colegas às vezes o advertirem das suas palhaçadas. No geral são bons alunos 
e respeitam as ordens da Professora. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: A postura carismática, segura na maneira de realizar as intruções e 
amigável possibilitam um ótimo controle da Professora na gestão dos alunos, mas nesta turma não ocorreu episódios com 
alunos que caracterizassem problemáticos. Apenas, o Aluno F que é um pouco mais engraçadinho em relação aos seus 
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colegas. 
Trata os alunos com justiça: Sim, trata todos alunos iguais, não ocorreram episódios de diferenciação da Professora com 
alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, mas dentro das condições que a Professora possui, pois o 
espaço de aula é adequado quando a dimensão, mas nao muito propício para a aprendiagem, porém as atividades e a 
capacidade de interação da Professora com os alunos possibilitam um excelente ambiente para aprendizagem, até 
mesmo pelo interesse e motivação dos próprios alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tiveram acesso aos materiais. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Somente se considerarmos a estrutura e atividade planejadas pela 
Professora, pois o espaço não é muito adequando no sentido de não ter as quadra bem marcadas, ou seja, pintadas, o 
alambrado esta defasado, porém as atividades são muito estimulante, além do cariz de competitividade que a Professora 
constrõe durante a aula nas atividades. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, mas 
são mais feedbacks coletivos e generalistas, pois não é característico da Professora prestar feedbacks individuais e 
específicos aos alunos durante a realização da atividade pelos alunos. Entretanto esta presente em todos os episódios da 
aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, até mesmo porque pelo que constatei até o 
momento a imagem do Professor é respeitada nesta escola pelos alunos. E os alunos demonstram muito carinho e 
respeito pela Professora que demonstra ter um relacionamento muito amigável com os mesmos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, sendo rotina da Professora realizar as primeiras instruções 
referente ao conteúdo e finalidade das atividades da aula dentro da sala de aula após realizar a chamada dos alunos. Na 
quadra realiza as instruções antes de cada atividade, rotineiramente a Professora explica, exemplifica como realizar o 
fundamento junto com outro aluno que geralmente tem domínio do basquete para depois dar a voz de comando. Após os 
alunos realizarem a atividade a Professora realiza os feedbacks de correção ao alunos referente ao erros mais comuns 
ocorridos. Entretando, não repete a atividade para os alunos poderem corrigir seus erros com base nas suas orientações. 
Mas durante a atividade a Professora mantém prestando mais feedbacks de supervisão e controle da atividade para que 
os alunos cumpram as regras pré- estabelecidas no início da aula. Talvez a Professora adota esta estratégia devido o 
tamanho da turma, pois se corrigi-se aluno por aluno perderia muito tempo e não conseguiria cumprir com seu 
planejamento. De modo, que nesta 1ª aula observada não presenciei em momento algum um feedbacks individualizado e 
específico aos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, demonstra preocupação mais com o relacionamento entre os 
alunos e dos meninos em relação as meninas durante as atividades devido a força dos meninos ser maior do que das 
meninas. 

10º MOMENTO: Considerações finais... 
No geral verifique que as rotinas da Professora estão relacionadas com o seu roteiro de aula e rotinas relacionadas na sua 
forma de prestar os feedbacks aos alunos após a realização das atividades e de intrução no início de cada atividade. 
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Anexo 15.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 15.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Todos os dias eu penso nesta pergunta. Preocupação? Hoje na verdade tenho um aluno inclusivo. Então, tenho que me 
preocupar um pouco mais com a inclusão dele na aula junto a turma. Tanto ele na aula. Quando dele com a turma. E que 
todos participem e que de certo a aula. Por ser um aluno diferenciado penso que tem que ter um tratamento diferente. Mas 
não posso esquecer-me dos outros alunos. Ele tem que ter um tratamento diferente, mas não posso esquecer-me dos 
outros alunos. Mas no geral é que todos participem e tenham uma vivência prazerosa também. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: É igual falei! Esta questão de ter prazer não apenas pelo esporte em si. Porque acho que eles têm a opção de vivenciar 
diversas atividades motoras que podem estar direcionando o gosto deles. Que eles não deixam de participar e tenham 
alguma motivação pela aula. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim! Todas as aulas são avaliadas. Está avaliação é a questão da participação. Aqueles alunos com mais facilidade 
avalio se tem alguma melhora. Para mim é mais interessante. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos de uma turma menor. A turma que foi escolhida é menor. Ela foi escolhida por causa desse aluno 
deficiente. Esta turma tem que ter um tratamento diferente por causa deste aluno especial. É uma turma especial posso 
assim dizer. São alunos mais carentes e que não deixa de participar. Um aluno leva o outro a participar. Tem aquele aluno 
mais tímido, mas ninguém tem vergonha de ninguém. Todos são mais tímidos, mas se divertem e aproveitam. Esse aluno 
que disse! Nesta turma tenho um aluno que não pode participar da aula. Mas ele ama Educação Física. Como ele tem um 
atestado médico na escola dizendo que ele tem um problema de coração não pode fazer aulas. Então assim, tento incluir 
ele para me ajudar nas aulas. Mas muitas vezes quando começa a aula ele disse: “- Professora eu posso fazer aula agora, 
pois o médico falou que coisas leves posso fazer”. Fui conversar com a mãe que me disseque ele não podia. Ele quer 
participar da aula. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Bom! Como é um material que tem na escola não tive muita preocupação. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu tenho medo de excluir algum tipo de aluno por qualquer motivo que seja. Porque acho que a aula de Educação 
Física tem que ser inclusiva. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Fundamentos do basquete. Passe e arremesso. E provavelmente por ser uma turma pequena no finalzinho da aula, ela 
pode estar vivenciando o jogo propriamente dito. Porque está no CBC. É um dos esportes que vamos trabalhar durante o 
ano. E hoje é o material que tenho na escola. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Talvez aquele aluno que não goste do esporte e fica atrapalhando a aula. Puxando para trás para fazermos outra coisa. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Na verdade eu acabo influenciando o aluno a participar da aula. 
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Anexo 15.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Professora mantém a rotina de entrar na sala de aula, realizar as primeiras intruções referente as atividade e finalidade 
da aula e a chamada dos alunos. As primeiras instruções passadas pela Professora, ainda na sala de aula estão 
relacionadas com o conteúdo da aula passada em relação ao conteúdo e atividades da aula de hoje, no caso o conteúdo é 
o basquetebol. Em síntese foram quais serão os fundamentos trabalhados no conteúdo da aula que é o basquetebol. É 
uma turma contituída por 15 alunos, ou seja, um turma pequena. Entretanto, temos nesta turma um aluno com 
Necessidade Educativas Especiais que pelo visto é surdo. Este aluno com NEE é acompanhado por uma professora que 
transmite as instruções da Professor referente a aula, ou seja, tudo que a Professora descreve esta Professora de Libras 
transmite na língua dos sinais. A Professora é muito ocupada no seu cotidiano, pois possuí uma acadêmia de ginástica e 
musculação na cidade, funções públicas e atua como professora nesta escola. Então a Professora possui muitas 
ocupações no seu cotidiano de trabalho e que possívelmente interferem nas suas rotinas de planejamento e ensino. Agora 
esta finalizando a chamada dos alunos e pede para que todos dirigem-se para quadra para fazerem a aula. Antes de ir 
para quadra a Professora dirigiu-se até a sala de materiais para buscar as bolas de basquete, porém agora aqui com a 
Professora posso dizer que é muito desorganizada. Também percebo que não existe muita união ou colaboração entre os 
professores de Educação Física da escola, pois cada professor possui seu material próprio de trabalho e não 
desenvolvem trabalhos em conjunto. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A Professora mantém sua rotina de chegar na quadra dirigir-se para o centro e chamar os alunos para iniciar o 
alongamento, alguns alunos já esperam a Professora no centro da quadra. A Professora pede para eles organizarem um 
círculo sobre o círculo central da quadra. Acredito que a estrutura da aula será semelhante a 1ª aula observada, pois o 
conteúdo é o mesmo, no caso o basquetebol. Até o momento percebo que a Professora tem a preocupação em relacionar 
o conteúdo das aulas anteriores com aulas futuras. A Professora cobra dos alunos para realizar os alongamentos 
corretamente. Acredito que a Professora manterá sua rotinas de instrução que são coletivas e generalistas. Comunicações 
verbais e exemplificação dos fundamentos e gestos técnicos do basquetebol. A princípio acredito que a Professora 
desenvolveu estas rotina devido sua outra atividade profissional como professora de ginástica de acadêmia, onde mantém 
constantemente o contato visual e verbal com suas alunas durante a aula de ginástica. O conteúdo é o basquete e as 
bolas encontram-se na lateral da quadra. Agora a Professora pede aos alunos para organizarem duas filas. Nessa turma 
temos um aluno com NEE que é surdo e mudo que é acompanhado por uma Professora de Libras contratada 
específicamente pelo Estado para transmitir ao aluno todas as informações que a Professora realiza na aula, ou seja, 
atráves da linguagem dos sinais. Neste momento o aluno com NEE e a Professora de Libras estão um pouco afastados da 
Professora e dos alunos, porém ele participa da aula. Também consigo perceber que a Professora de Libras está 
explicando para o aluno de NEE que o conteúdo da aula de hoje será o basquetebol e todas as instruções da Professora 
para os demais alunos são transmitidas para o aluno com NEE imediatamente. Mas voltemos ao nosso objeto de estudo 
que são as rotinas da Professora de Educação Física. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Considerando a observação da 1ª aula podemos considerar ser rotina da Professora realizar as instruções antes da 
realização da atividade. A Professora pediu aos alunos para organizarem duas filas, que foram divididas em duas filas 
paralelas e se posicionarem no final da linha de fundo de um dos lado da quadra. Onde os alunos deverão deslocar-se 
realiazando o passe de peito até o final da outra linha de fundo da quadra. Também percebo que o aluno com NEE é 
muito interativo com seus colegas durante a realização da atividade, além dos próprios colegas demosntrarem bastante 
interagidos com o mesmo, ou seja, não vejo discriminação entre os alunos da turma. Mantém sua rotina de realizar os 
feedbacks dos erros mais comuns durante a realização da atividade aos alunos, também não específicou quem cometeu 
os erros, porém apresentou seus feedbacks de correção de maneira coletiva e generalista aos alunos. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Agora a Professora esta ensinando o passe picado aos alunos, outro fundamento do basquetebol. Nesta aula a Professora 
demonstra ser mais criteriosa nas suas instruções, ou seja, transmite as instruções referente ao fundamento mais 
detalhamente quanto a técnica dos fundamentos. Característica que não constatei na aula anterior. Mas no geral as 
rotinas de instruções mantém-se, ou seja, são de instruções de natureza académica referente ao conteúdo planejado. 
Sendo assim, a Professora realizou uma variação da atividade, que apresentará a mesma estrutura que a primeira 
atividade, porém nesta deverão realizar o passe picado até o final da quadra e quando lá estiverem terão que realizar a 
cesta. Até o momento a Professora cumpre com seu planejamento que foi a realização do alongamento, atividades que 
são adequadas ao conteúdo que pretende-se trabalhar, no caso o passe de peito, passe picado, arremesso e 
deslocamento com a bola de basquetebol. Mesmo sendo uma turma pequena os alunos são muito motivados e 
interessados em fazer a aula. A Professora e alunos estabelecem constantemente um diálogo construtivo e positivo dos 
episódios da aula, mas até é momento não é característico da Professora prestar feedbacks aos alunos durante a 
realização da atividade. Mas dentre os alunos, o aluno com NEE se destaca pela sua motivação e vibração na realização 
das tarefas, pois é muito esforçado e entusiasmado nas suas prestações na aula. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Levando em consideração a 1ª aula observada e até o momento desta observação, podemos considerar que a Professora 
habitualmente realiza suas instruções ainda dentro da sala de aula referente ao conteúdo e atividades que serão 
desenvolvidas na aula, antes das atividade referente aos procedimentos, regras e as técnicas do fundamento a ser 
trabalhado e depois da prestação dos alunos, ou seja, no final de cada atividade realizada a Professora realiza feedbacks 
de correção dos erros mais comuns realizados pelos alunos durante a atividade. Não é característico do perfil da 
Professora prestar feedbacks durante a realização da atividade, pois até o momento seus feedbacks limitam-se a motivar 
e impulsionar a participação dos alunos. Estas instruções seja no início ou fim da atividades são focadas no conteúdo e 
ensino da técnica do fundamento do basquetebol, são instruções mais generalistas e coletivas e não específicas a cada 
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aluno. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Agora a Professora esta realizando outra variação da atividade, ou seja, trabalhando outro fundamento que é o drible no 
basquetebol. A Professora esta cumprindo com o seu planejamento proposto como relatou na entrevista prévia, ou seja, 
trabalhar os fundamentos do basquetebol como passe, brible, arremesso e deslocamento de bola na quadra. Assim, os 
alunos deverão sair do final da quadra em direção até a outra linha de fundo driblando a bola e quando chegarem próximo 
a cesta de basquete terão que arremessar a bola na cesta. Mesmo sendo pequena a turma é muito favorável para um 
ambiente propício para aprendizagem, pois todos alunos interagem, fazer e querem realizar as atividades corretamente 
conforme orientações da Professora. Os próprios alunos criam entre si um certa competição para motivá-los, ou seja, um 
competição lúdica entre eles mesmo. No geral as rotinas da Professora se mantém, pois agora encontra-se no final da 
quadra aquardando os alunos concluírem a atividade para realizar os feedbacks de correção, seja, referente ao gestos 
técnicos do fundamento. Mas como já mencionamos não é característico do perfil da Professora específicar as instruções 
aos erros e dificuldades individuais dos alunos, ou seja, não específica suas intruções a cada aluno, pois são instruções 
coletivas e generalistas que serve para toda a turma. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Assim, podemos constatar que as rotinas da Professora mantém-se, pois nas quatro atividades desenvolvidas após o 
alongamento a Professora transmitiu as instruções antes das atividades como realizar cada fundamento, ou seja, explicou 
o passe de peito aos alunos, este realizaram e no fim da atividade explicou os erros mais comuns realizados durante a 
atividade procedendo assim, para os demais fundamentos. Porém a Professora não repete a atividade para que os alunos 
possam tentar corrigir os erros que a Professora opontou durante sua prestação de feedbacks aos alunos no final da 
atividade. Também podemos constatar que o planejamento das atividades apresentam uma progressão quanto ao grau de 
complexidade da atividade. Outro aspecto interessante de mencionar é que quando a Professora quer transmitir as 
informações ao aluno com NEE, ela passa para a Professora de Libras que transmite as instruções ao aluno com NEE. 
Em contrapartida o aluno com NEE além de compreender todas as instruções da aula, também participa motivadamente 
das atividades na aula. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Agora a Professora esta dividindo a turma meninos contra meninas para realizar um coletivo de basquetebol. Um 
comportamento novo da Professora nesta aula é sua participação na atividade, ou seja, a Professora completou o time 
das meninas para equilibrar o jogo. Acredito que deve-se ao tamanho da turma, além das características dos alunos 
serem muito positivas na sua aula. Nesta aula existe uma grande interação entre Professora e alunos. Inclusive a 
Professora de Libras esta participando da aula juntamente com os alunos. Agora durante o jogo já presencio a Professora 
prestar feedbacks aos alunos, ou seja, mesmo participando da atividade constantemente presta feedbacks aos alunos 
para realizarem a marcação, manter a distância do colega para não cometer falta e lembrando dos fundamentos 
ensinados na aula. A Professora pediu para Professora de Libras ficar no lugar dela no time das meninas para que possa 
realizar os feedbacks aos alunos durante o jogo. Assim, a Professora esta neste momento na lateral da quadra prestando 
feedbacks aos alunos. 

9º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Nesta 2ª aula observada podemos observar que a Professora manteve suas rotinas de ensino e apresentou novas rotinas 
nesta aula que surgiram devido as características da turma. Agora estou vendo a Professora improvisar novas regras para 
tornar o jogo mais competitivo, pois os meninos são mais habilidosos que as meninas. A Professora mantém na lateral da 
quadra realizando a contagem dos pontos. 

10º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, a Professora é sensível com as necessidades 
dos alunos, porém não presenciei nenhum episódio que demonstra-se este aspecto com mais rigor por parte da 
Professora. Já com o aluno NEE, a Professora demonstrou sensibilidade, mas não tornou isto um fator de diferenção, até 
mesmo porque o aluno NEE é muito participativo e entusiasmado com a aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não, pois não tiveram episódios nas aulas que 
possibilitassem considerar esta atitude da Professora para com os alunos, seja, numa situação de diálogo onde tivesse 
que motivar ou construir uma segurança no aluno para participar ou intergir com os colegas. No geral é uma turma muito 
positiva, mesmo sendo uma turma pequena e alunos mais velhos são muito interagido, unidos, participativos e propíciam 
uma ambiente favorável para aprendizagem. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, hoje nesta aula presenciei a Professora realizar feedbacks supervisão e correção 
durante as atividades, porém apenas no jogo coletivo de basquetebol. Porque durante a realização das atividades dos 
fundamentos do basquetebol a Professora manteve sua rotina de realizar as instruções antes de cada atividade e que são 
instruções mais coletivas, generalistas e acadêmicas. Também manteve a rotina de prestar os feedbacks de correção dos 
erros mais comuns cometidos pelos alunos durante a realização da atividade. Mas nesta 2ª aula a Professora prestou 
feedbacks aos alunos durante a realização do jogo, onde cobrou dos alunos a realização dos fundamentos trabalhados 
nas atividades na aula e realizou as correções durante as prestações dos alunos no jogo. Porém, durante a realização das 
atividades específicas para trabalhar os fundamentos a Professora não prestou nenhum feedback aos alunos, apenas no 
final de cada atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o respetio é 
recíproco entre Professora e alunos. A Professora é muito calma e educadas nas suas orientações com os alunos. 
Inclusive percebo que é entusiasmada em trabalhar com esta turma. A Professora é muito comunicativa com os alunos, 
pois existe um diálogo muito positivo e contrutivo na aula entre professor e alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Este diálogo propícia um relacionamento amigável, onde alunos 
possuem a liberdade de falar abertamente com a Professora sobre seus pontos de vistas sobre a atividade ou outros 
assuntos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio, mesmo 
tendo na turma um aluno NEE, porém todos alunos são muito unidos e interagem entre si nas atividades. Inclusive o aluno 
NEE é muito participativo na aula e interativo com seus colegas, que muitas das vezes conversam com ele na linguagem 
dos sinais. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pela sua estrutura e 
organização das atividades na aula. Foram desenvolvidas contando com o alogamento e jogo coletivo um total de 6 
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atividades na aula, o que demonstra a Professora ter um bom planejamento do tempo das atividades. Também temos que 
levar em consideração ser uma turma pequena e motivada a realizar a aula. A Professora demonstrou controle da turma 
desde as primeiras instruções na sala de aula, durante o alongamento no início da aula na quadra, nas quatro atividades 
onde trabalhou-se os fundamentos do basquetebol e que demonstrou uma progressão quanto ao nível das atividades, 
também na gestão e controle do jogo coletivo que foi uma atividade que possibilitou a Professora cobrar e corrigir os 
alunos com base nos fundamentos do conteúdos ensinados na aula. 
Tem sentido de humor: Sim, a Professora em momento algum foi enérgica ou disciplinadora nesta aula. Possibilita um 
diálogo seguro, agradável e muito positivo com os alunos. É alegre, motiva os alunos que não demonstram tanto 
interesse, mesmo sendo poucos os casos. 

11º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora esta introduzindo uma nova regra no jogo, onde o time dos meninos poderão realizar apenas 3 passes 
de peito e deverão arremessar a bola à cesta, pois se não perdem a posse de bola para as meninas. Esta é uma 
estratégia da Professora para manter o equilíbrio entre as equipes, pois os alunos são mais fortes e habilidosos que as 
meninas. Ser um jogo mais justo entre as equipes. Assim, a Professora esta estabelecendo as regras com base nos 
fundamentos ensinados na aula. Então hoje já observo uma aula mais rica e mais criativa. Porque na 1ª aula observada a 
Professora não prestou feedbacks aos alunos durante as atividades específicas e na atividade coletiva, já nesta aula ela 
possibilitou constatarmos novas rotinas de ensino que são características dos seu perfil. Todas as intruções que a 
Professora transmite para a turma é repetida a Professora de Libras que transmite para o aluno NEE. Mas o alunos NEE 
esta sempre atento as intruções da Professora e percebo que a compreende muito bem, mesmo sem a orientação da 
Professora de Libras. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, quando ocorre episódios polémicos na aula referente as regras do jogo. Mas 
como a aula esta muito bem estruturada poucas são as intervenções dos alunos durante as atividades específicas dos 
fundamentos do conteúdo. Apenas no jogo coletivo no caso de ocorrer algum lance que a Professora não acompanhou. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A aula apresenta uma estrutura e organização por 
fases, ou seja, a Professora busca os alunos na sala de aula, realiza a chamada dos alunos, transmite as primeiras 
instruções referentes ao conteúdo e atividades da aula, além de estabelecer relação do conteúdo da aula anterior com a 
aula de hoje, pede aos alunos para dirigirem-se para quadra, na quadra pede aos alunos para formarem um círculo no 
centro da quadra onde realiza o alongamento com os alunos, depois pede aos alunos para formar duas filas e desenvolve 
atividades especifícas aos fundamentos do conteúdo da aula que no caso é o basquetebol, nesta aula forma o passe de 
peito, passe de peito e arremesso, passe picado, passe picado e arremesso, brible e arremesso, passe picado com brible 
e arremesso e um jogo coletivo onde a Professora cobrou todos os fundamentos ensinados na aula. No início do jogo 
como um aluno não podia participar a Professor integrou uma das equipes participando junto com os alunos. Quando o 
aluno volto ela pediu a Professora de Libras para ficar no teu ligar e manteve-se na lateral da quadra prestando os 
feedbacks e controlando o jogo através da introdução de regras na atividade. Estas regras foram improvisadas para 
manter o equilíbrio do jogo, pois os meninos são mais forte e habilidosos que as meninas. Então por exemplo, enquanto 
os meninos tinham que realizar 8 passes de peito para arremessar a bola à cestas, as meninas realizavam apenas 4 
passes de peito e podiam arremessar. Assim, com base nos fundamentos que a Professora trabalhou na aula foi 
improvisando regras para tornar o jogo mais justo compensando assim as diferenças entre meninos e meninas. Não 
presenciei os alunos questionarem as decisões ou regras improvisadas pela Professora, pois ficaram mais motivados 
ainda com o jogo. Quando ocorre uma falta a Professora apita, caso seja um episódio polémico os alunos tem a liberdade 
de questionar a decisão da Professora, ou seja, existe um diálogo entre a Professora e os alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, rotineiramente a Professora realiza suas instruções antes das atividades referente 
as técnicas para realização do fundamento do conteúdo planejado, após os alunos realizarem a atividade é rotina da 
Professora prestar feedbacks aos alunos referente os erros mais comuns durante a execussão da atividade. Mas nesta 2ª 
aula observada constatamos que a Professora presta feedbacks durante a realização da atividade, pois durante o jogo 
coletivo a Professora cobrou dos alunos a realização dos fundamentos ensinados na aula, através da improvisação de 
regras com base nestes fundamentos. Sendo assim, a Professora manteve-se na lateral da quadra prestando feedbacks 
de supervisão, correção e motivação aos alunos durante o jogo de basquetebol. Assim, nesta aula já presenciei uma 
Professora mais interativa, comunicativa e gestora em relação a 1ª aula observada. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mais com aqueles alunos que estão menos 
motivados que os demais, mas no geral são alunos muito bons de trabalhar, animados, participativos, respeitadores e que 
propíciam um ótimo ambiente de aula. Agora sua princípal estratégia é o diálogo com os alunos. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, principalmente feedback 
verbal, seja, de supervisão, correção e orientação das técnicas e procedimentos de realização do fundamento do conteúdo 
planejado. Quando necessário a Professora demonstra como realiza o fudnamento. Nesta aula no jogo coletivo a 
Professora participou da aula com os alunos, pois um aluno não pode iniciar a atividade, assim quando o aluno retornou a 
quadra a Professora foi para lateral da quadra para gerir e controlar a atividade através da improvisação de regras com 
base nos fundamentos ensinados nas atividades da aula. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, constatamos esta rotina no perfil da Professora durante o coletivo 
do basquetebol, onde introduziu diversas regras com base nos fundamentos ensinados durante a aula. A Professora esta 
sempre atenta as regras que introduz no jogo, por exemplo, se pede para os meninos realizarem 8 passes de peito antes 
do arremesso, ela conta até que realize os 8 passes para eles poderem arremessar e assim procede com as meninas. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pela sua própria forma de estruturar e organizar o conteúdo, a seleção das 
atividades planejadas e sua postura interativa durante a aula com esta turma. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois foram no total 6 atividades planejadas 
considerando o alongamento e jogo do basquetebol. A Professora demonstrou gerir bem o tempo e a organização das 
atividades planejadas na aula. Também temos que considerar que a turma é muito boa de trabalhar, são participativos, 
comunicativos respeitadores e interativos. O que favorece muito a gestão do tempo de aula. 
Síntese: Observei uma aula mais estruturada em relação a 1ª aula, porém temos que considerar que a faixa etária desta 
turma é outra, pois são mais velhos, mesmo a aula apresentando estrutura identica que a 1ª aula foi mais positiva na 
minha percepção. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Não presenciei momento de indisciplina, mesmo os dois alunos que não quiseram 
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participar da aula. Também a Professora não os obrigou a fazerem a aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios divergente ou problemáticos durante a aula. 
Também é uma turma muito boa de se trabalhar. 
Trata os alunos com justiça: Sim, quando a Professora buscou organizar os times, nas improvisação das regras na 
tentativa da minimizar a diferença entre os meninos das meninas, no caso os meninos são mais fortes e habilidosos. 
Assim, a Professora buscava sempre colaborar com o time das meninas durante o jogo de basquetebol. 

12º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora finaliza o jogo e pede aos alunos para reunirem-se no centro da quadra onde esta passando as últimas 
intruções da aula. As instruções são referentes ao conteúdo de hoje que foi ensinado e o conteúdo que será trabalhado na 
próxima aula. Agora vejo a Professora conversar com os dois alunos que não participaram da aula. Esta dizendo a 
importância da participação dos dois na aula e perguntando o porque eles não gostam da aula, mas não coloca de forma 
agressiva ou rígida com os alunos, mantém seu perfil amigável e o diálogo como estratégia para aproximação dos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, como já mencionamos o ambiente de aula é muito propício 
pelas atividades planejadas, pela postura amigável e alegre da Professora, mas principalmente pelas características dos 
alunos da turma que são muito participativas, interativos e comunicativos entre si e com a Professora. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, foram duas bolas de basquete que a Professora utilizou na aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: O espaço de aula é grande e seguro, mas não é uma quadra bem marcada, 
com aspectos um pouco depredado já pelo tempo. Entretanto, a aula se torna atraente pelas atividades planejadas e o 
entusiasmo dos alunos em fazer a aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, sua 
estratégia para garantir a participação dos alunos é através do diálogo, feedbacks verbal, visual e na sua participação com 
os alunos na atividade como constatamos nesta aula. Além de estar constantemente motivando os alunos a participar da 
aula, no caso daqueles menos interessados. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é notório o respeito que a Professora demonstra 
com os alunos, seja, na sua forma de orientá-los, corrigir e diálogar. Não presenciei momento algum da aula episódios de 
contigência ou agressividade entre os alunos e a Professora. É recíproco o respeito entre alunos e Professora. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são intruções bem claras e explícitas que ocorrem rotineiramente 
no início da aula dentro da sala de aula, ou seja, instruções referentes ao conteúdo e atividades que serão desenvolvidas 
na aula. Antes das atividades instruções referentes as regras, procedimentos e técnicas dos fundamentos do conteúdo 
planejado. No final de toda atividade desenvolvida pelos alunos suas instruções são referentes aos erros mais comuns 
realizados pelos alunos. Nesta aula a Professora realizou instruções referente as regras dos basquetebol aos alunos 
durante a realização do jogo que desenvolveu no final da aula. A Professora demonstra muito boa capacidade de 
comunicação para transmitir as instruções aos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não, porque são alunos já mais velhos, então a Professora não 
tem que se preocupar com a questão da segurança, seja, relação ao espaço ou em relação dos alunos com eles mesmo. 
Também os meninos demonstra respeito por suas colegas meninas, não são agressivos nas suas atitudes na aula com 
elas. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
269 

Anexo 15.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 15.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Eu já pensei nesta pergunta hoje, mas eu não estou preocupada com a aula. Minha preocupação é que a aula de certo. 
Que todos participem e tirem proveito disto. Que possa facilitar o processo de aprendizado dos alunos. O objetivo final é o 
esporte basquete. Que eles tirem proveito da aula para ajudar eles no esporte. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Que eles vivenciem os fundamentos desse esporte que está dentro do CBC. De qualquer forma teríamos que passar 
por este esporte. Mas além disso não fico somente no esporte, pois trabalho questões de coordenação motora e 
facilidades do dia a dia. Essa questão de motricidade penso que eles precisam melhorar. Dificuldade de locomoção 
também. Têm alunos que a corrida não é legal. No geral minha preocupação é que eles tenham facilidade no processo da 
aula. Porque acredito que o esporte ajuda no contexto social para fazer as coisas do dia a dia. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. De forma subjetiva. No caso a participação dos alunos para mim hoje será a minha avaliação. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Super participativos. Foi a primeira aula que você assistiu aqui. Porque eles não estavam participando, então precisei 
cutucá-los. Porque agora eles estão bem empolgados com a aula. São alunos que precisam de atenção. Eu tenho alguns 
alunos que destacam mais que os outros nas aulas. Tenho que tomar cuidado, porque eles interferem naqueles que não 
têm muita facilidade. Então digo assim: “- Ou! Pelo amor de Deus olha o que você fez.” Tipo alguma coisa de disputa. Eu 
acho que isso pode ser um ponto muito preocupante para aquele aluno que não gosta de competição. O fato de alguém 
ficar tirando ele na aula. Então, tento corrigir este tipo de aluno: “- Fulano! Não faz assim não. Porque ele está tentando e 
dando o máximo dele.” E é isso. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais tem na escola já, não tive preocupação. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Sim. Pode ter algum problema está questão de competição. Porque pode ter um aluno que não se saia tão bem. E 
como o grupo vai precisar do auxilio dele para ganhar a competição e o fato daqueles alunos que se sai bem e ficam 
incomodados com os alunos que tem dificuldade. Se não trabalhar um pouco isso e não segurar um pouco esse aluno. 
Esse aluno vai acabar com este que tem dificuldades. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Alguns fundamentos do basquete. E no final da aula deve ter um jogo grande. Não o basquete propriamente dito. 
Porque faz parte do CBC. Eu tenho que trabalhar o basquete. Eu acho a forma mais prática de que todos vivenciem esta 
prática sem ser no jogo. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: O controle da euforia dos alunos. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Esperar eles acalmarem para continuar a aula. 
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Anexo 15.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Professora mantém sua rotina de entrar na sala de aula, porém os alunos estão muito dispersos pela sala, assim estarei 
entrando na sala para observar seus procedimentos com os alunos. A Professora mantém sua rotina de buscar os alunos 
na sala, realizar a chamada e passar as primeiras instruções referente ao conteúdo e objetivos da aula aos alunos. Nas 
instruções na sala a Professora estabeleceu relações entre o conteúdo da aula anterior com a aula de hoje. Quando a 
Professora entrou na sala alguns alunos pediram na para ser futebol na aula, porém a Professora lembrou-lhes que tinha 
que cumprir com o planejamento que era passado para direção da escola, mas que teria o momento dos alunos 
realizarem o futsal no seu planejamento. Neste momento os alunos estão saindo da sala em direção a quadra junto com a 
Professora. Assim, vamos agora para quadra observar as rotinas da Professora na tentativa de estabelecer algumas 
conclusões com base nas outras duas aulas observadas anteriormente. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
É rotina da Professora quardar a bola na sala de materiais e buscar os alunos na quadra. Quando volta para quadra com a 
outra turma, a Professora novamente busca as bolas na sala de materiais. Acredito ser um procedimento de segurança da 
Professora para evitar qualquer episódio constrangedor e desagradável na sua aula, por exemplo, as bolas serem 
furtadas. A Professora mantém a rotina de colocar as bolas próximo do local onde costuma iniciar as atividades 
específicas dos fundamentos do basquetebol. Agora a Professora mantém a rotina de ir para o centro da quadra, pedir aos 
alunos para realizarem um círculo sobre o círculo central e começa a passar os alongamentos. Esta é a primeira atividade, 
ou fase do roteiro de aula da Professora nas aulas que observamos até agora. Acredito que esta aula apresentará 
estrutura muito semelhante as duas aulas observadas anteriormente, assim será importante observamos a relação dos 
alunos com a Professora para constatarmos suas rotinas de gestão e controle para execução do planejamento de aula. É 
uma turma grande com 32 alunos, na faixa etária de 14 a 15 anos, ou seja, uma turma de 9º ano. A Professora pediu 
alguns alunos para na próxima aula virem com o uniforme de aula. Como são 16:00 o sol esta menos a pino, assim temos 
mais sombra no espaço de aula, o que possívelmente irá contribuir para evitar os contratempos dos alunos em relação a 
posição da fila, ou seja, quem fica na fila na sobra e quem fica na fila no sol. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A princípio posso afirmar que as características dos alunos da turma influência diretamente nas rotinas de ensino da 
Professora. Após terminar o alongamento com os alunos a Professora imediatamente pediu aos alunos para realizarem 
duas filas e os alunos responderam imediatamente ao comando formando uma fila de meninos e outra de meninas, nesta 
atitude dos alunos a Professora ganha tempo de aula. Agora ela esta dividindo as filas em duplas para realizar as 
atividades específicas dos fundamentos do basquetebol. É notório que são alunos mais motivados, participativos e 
interessados em realizar a aula. Os alunos também demonstram gostar e respeitar muito a Professora e suas orientações 
durante a aula. É rotina estratégica da Professora é dividir a turma em duas filas, uma fila de meninos e outra fila de 
meninas e depois divide cada uma fila desta em outras duas, assim forma duplas de meninas e duplas de meninos para 
realizarem as atvidades dos fundamentos do basquetebol. Além de estimular uma competição entre as equipes. Nesta 
turma nenhum aluno reclamou de ficar no sol como os alunos da turma anterior, no geral é uma turma mais motivada e 
que colabora com a aula da Professora facilitando assim seu trabalho. O que ocorre são questionamentos naturais de 
alunos como um querer fazer dupla com outro ou ser da equipe de fulano. É uma turma mais fácil de gerir, pois já 
organizou as filas para realizar as atividades específicas do basquetebol. Agora como é rotina esta passando as 
instruções gerais da atividade aos alunos, além de mencionar os objetivos gerais da atividade também. A Professora 
mantém sua rotina de realizar as intruções antes das atividades aos alunos. Agora vou me aproximar da Professora para 
gravar sua orientações aos alunos. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Professora: Hoje nós vamos trabalhar o passe. E começaremos pelo passe de peito. Em dupla você irão passando a bola 
um para o outro na direção do peito do colega. Faz comigo Fulano para eles verem. Não pode andar com a bola nas 
mãos, tem que passar para o colega com o passe de peito, chegando na linha de fundo volta realizando o passe de peito. 
Das duas equipe que todos realizarem o passe, voltarem e sentarem aqui é a vencedora. 
Minha intervenção: As instruções da atividade são a seguinte, os alunos deverão realizar o passe de peito até o final da 
quadra, ou seja, na outra linha de fundo, voltarem realizando o passe de peito e entregar a bola para próxima dupla da sua 
equipe e sentar na lateral da quadra, a equipe que terminar primeiro será a vencedora, porém terão que sentar na lateral 
da quadra. Acredito que a Professora pede aos alunos para sentarem na lateral da quadra onde há sombra para que em 
seguida possa passar as inStruções da próxima atividade. Então é uma estratégia da Professora para ganhar tempo na 
aula, ou seja, é uma rotina de gestão do tempo e de controle das atividades. Naquele canto a Professora já orienta os 
alunos do próximo fundamento do basquete, ou seja, da próxima atividade. É um outro perfil de turma, pois os alunos 
fazem a aula com intuíto de recreação e diversão, propíciam uma ambiente muito positivo e agradável de trabalho, isso 
fica claro nas atitudes da Professora que esta muito mais solta e tranquila em relação aos alunos. Também na turma 
anterior numa observação complementar havia uma aluna que atrapalha muito o contexto da aula. Nesta aula já vejo outra 
Professora, ou seja, mais animada, mais motivada, mais alegre e próxima dos alunos. Nesta turma a Professora esta 
prestando feedbacks aos alunos durante a realização da atividade, ou seja, esta próxima das duplas orientando como 
realizar corretamente o passe de peito. Este é um comportamento que não constatei nas outras aula, mas dentre as 
turmas observadas esta é a mais interativa e participativa. Acredito que a Professora irá cumprir todo seu planejamento 
com esta turma. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Realmente é um outro perfil de turma, os alunos são muito alegres, as equipes vibram quando vencem, comemoram e 
brincam com a equipe perdedora, ou seja, é um ambiente alegre e descontraído esta aula. A turma proporciona um 
feedback muito positivo a Professora, que demonstra outra postura com os alunos. Agora vou me aproximar da Professora 
para gravar suas instruções aos alunos no final da atividade. Porque é rotina da Professora realizar feedbacks no final de 
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cada atividade desenvolvida, são feedbacks de correção dos erros mais comuns realizados pelos alunos durante a 
atividade. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Professora: Agora vocês irão fazer o passe picado. Este passe realiza na altura da linha da cintura, não é do alto. Vou 
fazer para vocês verem! Você tem que jogar a bola na mão do colega. Eu não posso fazer assim porque é a continuação 
do passe dele. Então é muito mais seguro realizar o passe com as duas mãos do que com uma mão apenas. Eu jogo na 
mão do meu colega, ele me devolve na minha mão. Assim, você vão tentando melhorar o passe. Vamos lá!  
Minha intervenção: Realmente é outra turma, outra postura da Professora, ou seja, literalmente esta muito mais avontade 
para transmitir as instruções das atividades. Então a Professora mantém sua rotina de transmitir suas instruções antes 
das atividades aos alunos. Nas três aulas observadas a Professora realizou a mesma estrutura, as mesmas atividades, 
manteve suas rotinas mais marcantes nas três aulas, porém é nítido que o perfil dos alunos da turma influenciam nas suas 
rotinas de gestão da aula. Nesta turma vejo outra Professora que apresentou novas rotinas, além das que já constatamos 
nas aulas anteriores. Por exemplo, nesta aula a Professora mantém a rotina de realizar feedbacks de supervisão, correção 
e motivação aos alunos durante a atividade, além de manter a rotina de realizar as instruções referente as regras, 
procedimentos e técnicas do fundamento antes da atividade e prestar feedbacks de correção das prestações dos alunos 
após a realização da atividade. E posso afirmar que 80% da produtividade desta aula deve-se a motivação dos alunos 
desta turma que se diferenciam muito das outras que observei, alé do grande interesse da Professora em desenvolver 
uma boa aula com estes alunos. Porque é uma aula muito positiva, onde os alunos gostam e querem participar da aula, 
além de existir uma competição muito sadía entre os alunos. Agora vou aproximar novamente da Professora para ouvir 
suas instruções referente a atividade. 

7º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Professora: Agora você irão até lá, seja, com o passe de peito ou passe picado, quando chegar lá na cesta a dupla só 
poderá voltar depois que os dois acertarem a bola na cesta. Tem que ser os dois. 
Minha intervenção: Agora a Professora introduz o arremesso na atividade, mais a condição a dupla só poderá regressar 
para a fila após os dois realizarem a cesta. Interessante é constatar que a Professora não prestou feedbacks aos alunos 
após a realização da atividade, mas no geral todos alunos apresentam um bom desempenho nas atividades. Mesmo 
sendo a mesma estrutura de aula, esta é uma aula mais rica e produtiva, também os alunos são muito colaborativos com 
as orientações da Professora. Nesta aula a Professora interage mais com os alunos, realiza feedbacks individualizados 
para cada dupla que executa o fundamento, talvés a razão de não prestar feedbacks após algumas atividades na aula de 
hoje. É notório como as características dos alunos da turma influenciam nas rotinas da Professora. 

8º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O nível de dificuldade desta atividade é maior, pois realizar a cesta para aqueles alunos que não são muito habilidosos no 
basquete leva mais tempo e com isso a equipe perde tempo. Mas mesmo assim, os alunos mantém-se motivados e 
animados com a atividade. Em todas as aulas a Professora planejou as atividade com uma ordem gradativa de 
dificuldade, além de combinar 2 ou 3 fundamentos na mesma atividade. Por exemplo, nesta atividade os alunos devem ir 
até a cesta realizando o passe de peito ou o passe picado e quando lá chegarem âmbos realizarem a cesta para regressar 
até sua equipe. Se forem realizando o passe de peito até a cestra deverão voltar realizando o passe picado, além de 
realizar o arremesso. Até a postura dos alunos com seus colegas nesta turma é diferente, pois são mais alegres, 
motivantes e respeitosos nas suas brincadeiras uns com os outros. É um ambiente muito mais favorável para 
aprendizagem. Mas no geral a aula transcorre muito bem. Ficou claro nesta aula que as características dos alunos da 
turma influenciam significativamente as rotinas de gestão e controle da aula. Principalmente o interesse e motivação da 
Professora em desenvolver uma boa aula. Em síntese influenciou suas rotinas de estratégia, rotinas de instrução, rotinas 
de relacionamento, rotinas de gestão e controle e na própria motivação da Professora estar realizando a aula. 

9º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente esta dimensão nesta aula observei outra Professora que trabalhou muito mais tranquila, alegre, motivada e 
entusiasmada em desenvolver seu trabalho. Nesta aula a Professora já conseguiu realizar o mesmo número de atividades 
desenvolvidas na turma anterior antes de terminar a aula, isso porque teve a colaboração da turma. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não ocorreu nenhum episódio que permitisse 
verficar esta conduta por parte da Professora. Porque no geral os alunos são muito positivos, animados, respeitadores, 
colaboradores e unidos entre eles, além de todos terem participados da aula. Estas características favorecem uma 
ambiente mais que propício para uma boa aprendizagem. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Também não presenciei nenhum episódio, 
pois são alunos mais que positivos na sua maneira de relacionar entre eles e com a Professora. Uma turma muito 
motivada que favoreceu a Professora melhor suas prestações de feedbacks aos alunos. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, como constatamos nas duas aula observadas anteriormente é rotina da Professora 
realizar as instruções antes de cada atividade referente as regras e técnicas do fundamento a ser trabalhado e após os 
alunos realizarem a atividade, onde presta feedbacks de correção dos erros mais comuns ocorridos durante a atividade. 
Nesta 3ª aula a Professora apresentou um nova rotina que é prestar feedbacks durante prestação dos alunos na atividade, 
ou seja, realizou feedbacks individualizados a cada aluno e sua dupla enquanto executavam a atividade. No geral seus 
feedbacks são coletivos e generalistas antes na explicação da atividade e após na correçaõ dos erros dos alunos. Ainda, 
apresentou nesta aula a rotina de realizar feedbacks individualizados durante a prestação dos alunos nas atividades. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a Professora mais 
justa e atenciosa com os alunos. Não ocorreu nenhum momento que a Professora tivesse a necessidade de ser energíca, 
seja de gritar ou chamar a atenção com os alunos. Exite o respeito entre Professora e alunos. A aula transcorreu muito 
bem, com gestão e controle do tempo e das atividades. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, o respeito é recíproco entre Professora e alunos. Mas a 
Professora possuí uma postura séria, focada nas fases e atividades planejadas para não perder o controle do tempo da 
aula. Além dos alunos colaborarem muito para o sucesso da Professora, pois são respeitosos e seguem suas orientações. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio na aula, 
pois os alunos não apresentam a necessidade de trabalhar este aspecto. São alunos muito respeitadores, interessados, 
participativos, motivados a fazer a aula. Não presenciei nenhum episódio em que os alunos caçoassem uns dos outros, 
mas o contrário motivam os colegas nas suas prestações na atividade, vibram com a atuação dos colegas e estabelecem 
um clima de competitividade entre as equipes muito positivo e sadío o que favorece muito o ambiente de aprendizagem da 
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aula. Esta características possíbilitam a Professora estabelecer um ambiente muito amigável entre os alunos da turma. 
Não que a Professora não tome estas rotinas nas turmas mais divergentes, porém o perfil dos alunos contribuem para o 
sucesso da aula. 

10º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora a Professora esta finalizando as atividades específicas para trabalhar os fundamentos. Agora acredito que a 
Professora irá desenvolver com os alunos um coletivo do basquetebol. Agora a Professora realiza as instruções aos 
alunos da próxima atividade, já divide as equipes para realizar o jogo ou coletivo do basquetebol. Será o grande jogo que 
ela descreveu na sua entrevista prévia. 
Exige e motiva a participação dos alunos: Nesta turma não foi necessário esta atitude pela Professora, pois todos alunos 
participarão da atividade, sem excessão. Mas em outras aulas que realizei uma observação complementar constatei que o 
diálogo e o feedback de motivação para os alunos participarem da aula são as rotinas estratégicas da Professora. 

11º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade.... 
A atividade que a Professora desenvolveu com os alunos não foi o coletivo, mas sim uma atividade onde pediu cada 
equipe para realizar um círculo e colocou no centro um bobinho que tentará pegar a bola. Os alunos terão que jogar a bola 
uns para os outros realizando os fundamentos trabalhados na aula, seja, o passe de peito ou passe picado. Assim, a 
Professora conseguiu desenvolver outra atividade nesta turma que não trabalhou nas turmas anteriores, isso devido lógico 
as características colaborativas destes alunos. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, como já mencionamos 
diversas vezes, as características dos alunos influenciam diretamente nas rotinas de ensino da Professora. Nesta turma a 
aula da Professora esta sendo muito mais produtiva e proveitosa devido a colaboração e motivação dos alunos 
participarem da aula. 
Tem sentido de humor: Sim, mesmo mantendo sua postura séria, compenetrada no planejamento e desenvolvimento das 
atividade no tempo planejado, esta é outra rotina da Professora. A Professora não deixa de ter um senso de humor e tratar 
os alunos com muita simpátia e respeito nas suas intruções. Principalmente nesta turma, onde demonstrou estar super 
motivada. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas nesta turma não ocorreu este episódio porque os alunos são muito 
participativos e colaboram com a Professora. Em momento algum questionaram suas instruções ou regras das atividades, 
pelo contrário demonstraram muito motivados em fazer a atividade e principalmente competir entre eles. É um clima muito 
extrovertido a aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Referente a esta dimensão nesta aula constatei 
novas rotinas. Uma nova Professora com muito mais prazer de ensinar. Que organizou e distribuiu melhor o tempo de aula 
nas atividades planejadas. Explorou mais os recursos materiais disponíveis realizando outras atividades. Mas no geral a 
Professora manteve sua rotina de buscar os alunos na sala de aula, realizar a chamada e as primeiras instruções 
referente o objetivo e as atividade planejadas para aula. Pedir os alunos para irem para quadra e neste percursso ir até o 
almoxarifado e pegar as duas bolas de basquete. É rotina da Professora quardar os materiais no final de toda aula e pegar 
novamente no início da próxima aula, assim evitar qualquer episódio constrangedor na sua aula. Na quadra realizar o 
alongamento com todos alunos no centro da quadra formando um círculo. Após divide a turma em duas filas, em seguida 
estas filas seram novamente dividida em outras duas filas para formar as duplas que realizaram as atividades específicas 
dos fundamentos do basquetebol. Nesta aula foram trabalhados o passe de peito, passe picado, drible e arremesso. É 
rotina da Professora variar as atividade combinandos os fundamentos, além de estabelecer uma progressão no nível de 
dificuldade das atividades. Nesta aula como a turma colaborou a Professora desenvolveu outra atividade que não 
trabalhou nas outras turmas, pois como já mencionamos o perfil da turma contribuí para a gestão do tempo de aula. E por 
fim, realiza um coletivo do basquetebol. A aula da Professora é bem planejada, pois apresenta um roteiro com fases e 
etapas com distribuição bem controlada do tempo disponível de aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Como verificamos é rotina da Professora realizar instruções antes das atividades aos 
alunos, referente as regras, procedimentos e técnicas dos fundamentos que serão trabalhados. Também é rotina prestar 
feedbacks de correção aos alunos após suas prestações nas atividades, referente aos erros mais comuns ocorridos 
durante as prestações dos alunos. Estes feedbacks seja antes ou após as atividades são geralmente coletivos e 
generalistas, pois na 1ª e 2ª aula a Professora não realizou feedbacks individualizados aos alunos nas atividades 
específicas dos fundamentos. Entretanto, nesta 3ª aula observada a Professora já demonstrou a rotina de realizar 
feedbacks individualizados aos alunos durante as atividade, ou seja, prestou feedbacks aos alunos e as duplas quando 
realizavam a atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não foi necessário porque os alunos já são 
motivado e todos participaram da aula sem criar nenhum problema. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, mas isso ocorre mais para 
manter o clima que já é característico desta turma, ou seja, clima de interação, entusiasmo e alegria. Mas não é 
necessário a Professora preocupar com a interação dos alunos, pois estes já são interagidos entre si e com a Professora 
também. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não ocorreram porque sua aulas estão muito bem planejada, apresenta 
uma estrutura muito segura e com etapas a serem executadas. Mas é rotina da Professora improvisar regras que 
permitam aumentar o grau de dificuldade das atividades ou manter o equilíbrio entre as equipes durante o coletivos. Por 
exemplo, na atividade do círculo a Professora iníciou com um aluno no centro, agora inseriu dois alunos para aumentar o 
grau de dificuldade daqueles alunos que estão realizando o passe e facilitar para aqueles que tentam pegar, assim 
aumenta a rotatividade entre os alunos na atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, podemos considerar o entusiasmo da Professora pela sua estrutura de aula, 
seu planejamento e postura durante a aula. Principalmente nesta turma onde demonstrou grande interesse e motivação 
em trabalhar com os alunos. Como já mencionamos as características dos alunos influenciam diretamente as rotinas da 
Professora. Porque na turma que observei anteriormente a Professora não demonstrou tanto entusiasmo, pois antes de 
finalizar o horário da aula já tinha levado os alunos para sala. Nesta turma a Professora esta explorando ao máximo o 
tempo de aula, desenvolvendo outras atividade com esta turma além das planejadas, além de prestar feedbacks 
académicos constantemente referente suas prestações na realização da atividade. Entretanto, não presenciei nenhuma 
aula que a Professora preocupasse em diferenciar as tarefas pelas características dos alunos ou diferenciação de 
objetivos. É uma planejamento rotineiro que possui suas etapas e atividades rotineiras que são desenvolvidas para todas 
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turmas, porém conforme as características dos alunos da turma a Professora é mais entusiasmada e motivada. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Nesta aula ficou muito marcante esta característica 
no perfil da Professora, pois demontrou aproveitamento do tempo de aula na realização de atividade que não estavam no 
seu planejamento, mas isso deve-se ao perfil da turma que colabora muito com as orientações da Professora. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas nesta turma não ocorreu nenhum episódio que a Professora tivesse que 
chamar atenção dos alunos, em momento algum. Já numa aula complementar que observei anteriormente a Professora 
chegou ao ponto de ficar estafada, pois um grupo de alunos não colaboravam com sua aula, não demonstravam interesse 
e entusiasmo com as atividades e muito menos seguiam as orientações da Professora. Apenas bagunçavam, criavam 
episódios divergente e desnessários que apenas desmotivava a Professora e seus colegas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Nesta aula não foi necessário, pois os alunos são muito colaborativos e 
interessados em participar da aula. São alunos de 14 a 15 anos, alguns mais altos que a Professora, então a estratégia da 
Professora é negociar com os alunos, não é característico da Professora brigar ou exigir a participação dos alunos. O 
diálogo é sua rotina de controle e motivação dos alunos. 
12º MOMENTO: Descrevendo a 5ª atividade.... 
Agora a Professora irá desenvolver o jogo com os alunos, dividiu a turma em quatro equipes, onde ficará duas equipe em 
cada quadra, pois a turma é muito grande. Então ocorrerá dois jogões ao mesmo tempo. 
Trata os alunos com justiça: Sim, desde que os alunos respeitem as regras das atividades e principalmente sua imagem 
como Professora. Não é característico da Professora aumentar a voz com os alunos, não é agressiva, mas não perde o 
controle da turma, pois sabe impor respeito aos alunos. Por exemplo, no final da aula anterior um aluna não queria 
entregar a bola de basquete, então a Professora agiu com indiferença e severidade com aluna, que imediatamente 
entregou a bola. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: As características dos alunos da turma possibilitaram o ambiente 
favorável da aula, o enstusiasmo, interesse e motivação da Professora desenvolver as atividades com mais critério e 
individualização nas suas prestações de feedbacks. Mas ficou claro como as características influenciam nas rotinas de 
gestão da Professora durante a aula. Além do alongamento que é rotina no início da aula da Professora foram 
desenvolvidas outras 4 atividades, além de uma atividade que apenas foi trabalhada nesta turma que colaborou muito com 
o tempo de aula na execussão das outras atividades. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, nesta aula foram utilizadas duas bolas de 
basquete. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o aspecto físico é limitado devido as condições da escola, porém é 
muito espaçoso. Atraente e seguro deve-se mais pelas características dos alunos desta turma que contribuem muito para 
o sucesso da aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina constante da Professora prestar feedbacks verbal e visual aos alunos. Nesta turma já verificamos ser hábito da 
Professora prestar feedbacks aos alunos durante a realização das atividades. Quando necessário exemplifica como 
realizar o fundamento com apoio de um aluno mais habilidoso, no caso do esporte basquetebol. Mantém-se próxima aos 
alunos prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação. E nas atividades de grupo a Professora presta 
feedbacks coletivos referente as gestos técnicos do fundamento.  
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre Professora e alunos, 
principalmente nesta turma que os alunos demonstram muito gostar da Professora e das suas aulas. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, as intruções da Professora são claras e explícitas, geralmente 
estão relacionadas a feedbacks académicos, coletivos e generalistas, porém nesta aula a Professora realizous instruções 
ou feedbacks mais individualizados durante a execussão das atividades pelos alunos. Mas é rotina da Professora realizar 
as primeiras instruções na sala de aula referente as atividades e objetivos da aula. Na quadra realiza as intruções antes 
das atividades aos alunos, referente as regras, procedimentos e técnica do fundamento a ser trabalhado na atividade. É 
rotina da Professora exemplificar com um aluno mais habilidoso o fundamento, ou seja, demonstra para toda turma como 
realiza a técnica do fundamento. Após as atividades a Professora presta feedbacks de correção ao alunos, estes estão 
relacionados aos erros mais comuns ocorridos durante execussão do fundamento na atividade, ou seja, a forma correta de 
realizar o fundamento ou porque não pode ser feito daquela forma. E nesta 3ª aula a Professora constantemente prestou 
feedbacks individualizados as duplas e aos alunos durante a execução de todas as atividades da aula. No geral é rotina 
prestar feedbacks de supervisão, correção e motivação. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Como são alunos mais velhos não presenciei episódios que a 
Professora demonstra-se este aspecto. Além do mais, o ambiente de aula é muito positivo, alegre, construtivo para uma 
excelente aprendizagem. São alunos muito colaborativos que propíciam uma aula muito extrovertida e alegre. 

13º MOMENTO: Considerações finais... 
A Professora possui rotinas de instrução muito seguras, pois é característico paralizar a atividade para realizar estas 
instruções, são no geral instruções coletivas, generalistas e académicas. É característico da Professora organizar 
atividades que gradativamente aumentam seu grau de dificuldade. Em síntese suas rotinas se mantiveram desde a 1ª aula 
observada, sejam, rotinas de organização, instrução, transição da atividades, controle e gestão da aula, rotinas de 
percursso e roteiro de aula como buscar os alunos na sala de aula, chamada dos alunos, instruções iniciais, o 
alongamento, as atividades específicas e coletivo no final da aula. Também verificamos que as características dos alunos 
da turma influênciam muito nas rotinas da Professora durante a aula. 
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Anexo 15.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 15.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

7º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. 
1.1.1) Poderia descrevé-lo? 
Professor: Roteiro que você fala é durante o ano? 
Minha intervenção: Não. É mais especificamente na aula? 
Professor: Na aula seriam as rotinas de como começo e realizo a aula? 
Minha intervenção: Exatamente. 
R: As rotinas são chegar em sala e encontrar com todos os alunos em sala de aula. Espero que eles se acalmem antes de 
sair para fazer a chamada. Depois da chamada chegamos na quadra. Na quadra geralmente eu começo com o 
alongamento, mas isto pode variar, em algumas aulas isto muda um pouquinho em relação ao tempo. Sabe. Às vezes o 
tempo esta curto, mas falo para eles da importância de estar trabalhando antes com o alongamento e depois passo o 
conteúdo. O contéudo do dia. 
1.1.2) Com base neste conteúdo, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: O ideal para mim que deveria ser passado para os alunos. Seriam atividades que trabalhassem, com relação por 
exemplo, a coordenação dos alunos para estar facilitando para um esporte final, que no caso falando das minhas aulas 
que você assistiu, com relação a dança que eles tenham todo aquele contexto de estar coordenando, organizando as 
idéias e no final tenha um fechamento daquilo. 
Minha intervenção: Que é o produto da sua aula. 
Professor: Que é o produto da aula. 
Minha intervenção: Nas aulas que observei você ensinou os fundamentos, as atividades e depois o coletivo com o jogo 
propriamente dito. 
Professor: Isso. Mas muitas turmas que estou não tenho como. Não tenho tempo de fazer isto. Então, às vezes eu deixo 
uma aula para o jogo propriamente dito. No caso da turma de hoje como ela é enorme não tem como. É difícil. 
1.1.3) Por quê esta forma de organizar estas atividades na aula? Esta forma de organização de aula? 
R: Eu acho que a graduação tem uma forte influência em relação a isso. E eu acredito que assim, referente a quela 
questão que escutamos muito na faculdade do “professor rola bola”, quando eu estou apitando o jogo propriamente dito eu 
me sinto rolando bola. Mas eu sei que não é, porque os menino tiram muito proveito desta aula. Alguns têm certas 
dificuldades que só no jogo mesmo que eles vão tirar. Mas assim, eu acho importante pelo todo, pela turma toda, pela 
dificuldade de alguns de estar passando passo a passo assim. E eu acredito que isto veio da formação. 
1.2) Costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não. 
1.2.1) E no estágio conseguia seguir à risca o seu planejamento? 
R: Piorou! 
1.2.2) E hoje? Você consegue descrever quais as principais diferenças? 
R: Agora eu tenho uma carta na manga. Agora na época do estágio já aconteceu de chegar e falar: “- Joga a bola aí!” Tipo 
assim, não tinha o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Então hoje já tenho uma carta na manga. Só que assim, às vezes 
nem tão planejado assim, você muda um pouco o contexto da aula. Preciso até de mudar um pouco o contexto da aula. 
1.2.3) No estágio porque você acredita que não conseguia seguir a risca o planejamento? 
R: Às vezes por falta de disciplina dos alunos. Quando eu chegava na aula o aluno fazia cara feia porque que não queria a 
aula e não gostava da aula. Aquilo acabava comigo e eu já ficava totalmente desmotivada da aula. Falava assim: “- Aí 
meu Deus eu não vou conseguir dar esta aula.” Eu começava no meio da aula assim: “- Agora você podem jogar bola.” 
Tipo assim, eles não estão gostando da aula, isso não está legal e eu não tinha argumentos para levar aquilo em frente. 
1.2.4) E hoje você têm estas preocupações? 
R: Tenho a preocupação do aluno não estar gostando. Por exemplo, se eu tiver a reclamação de um lá na aula: “- Ah não! 
Isso não estou querendo fazer isto não.” Eu sei que muitas vezes ele vão acabar fazendo e eu tento mostrar para eles a 
importância de alguns alunos estarem fazendo aquilo. Porque alguns têm mais dificuldades que os outros. 
Minha intervenção: Quando você adquiriu esta segurança? Você consegue me dizer? 
Professor: Até hoje muitas das vezes eu fico insegura. Acontece. Por exemplo, eu tenho turmas dificeis e eu acho que o 
ano passado eu tive turmas muito participativas e isto facilitou um pouco o processo. Porque têm turmas que não estão 
acostumadas com aquele método de aula. Eu já tive turmas assim, muito dificeis e quando eu chegava e não conseguia 
passar o conteúdo aquilo acabava comigo. Então o ano passado eu percebe que era possível. E eu pensava assim, nossa 
minha aula é um porre, minha aula é muito chata e estes meninos estão certos. Então eu vinha para casa martirizada. Eu 
tive vontade de sair da escola. Tipo assim, me sentindo a pior professora do mundo. E no anos passado quando eu via a 
participação dos meninos e parecia que eles gostavam da aula. Falava assim: “- Opa! O problema não é comigo.” Eu 
estava com dez turmas o ano passado. E as dez turmas participavam e gostavam. Opa! O problema não é tanto comigo. 
Tavez tenha outro problema ai, não sou eu. Pode até ser uma das partes. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) Não perguntei porque não ocorreu nas aulas. 
1.2) Não perguntei porque não ocorreu nas aulas. 
1.3) Referente à turma do aluno portador de necessidade especiais, a segunda turma, do aluno surdo e mudo percebe que 
tem uma professora que transmite para ele as informações. Você preocupa em diferenciar os objetivos da aula para ele? 
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Ou as tarefas da aula para ele? 
R: Não. Olha, desde o início como já tinha dito que dei aula para ele na 4ª série. Ele gosta muito de esporte. Muito. E se 
sai super bem nas aulas. No primário tinha problemas com ele porque não sabia perder. Até chorava assim. Ficava 
nervoso quando perdia e queria brigar com todos os colegas. Hoje ele é uma pessoa assim, mudou muito, parece que foi 
muito trabalhado isso nele. Provavelmente dentro da escola ou fora da escola. Não sei! Quando ele voltou para mim que 
foi no ano passado. é o segundo ano que estou com ele. Ele esta de outra forma assim, mais atencioso, aceita tudo, acha 
legal, quando ele faz ponto comemora e tudo. Então eu não vejo esta necessidade. Eu tenho a necessidade de querer... 
Na verdade esta professora esta apenas um mês com ele, começou agora. Então, antes eu tentava sempre explicar para 
ele. Mas antes que eu explicasse muita das vezes ele era o primeiro a fazer a atividade e fazia corretamente. Sabe. 
Minha intervenção: Ele já compreendia seus comportamentos? 
Professor: É! Só deu falar, porque eu falo muitas das vezes fazendo gestos, eu acho. Mesmo nas outras turmas eu falo e 
faço gestos. E ai eu acredito que isso pode ter ajudado um pouquinho porque ele vê e faz. Agora não é o mesmo caso 
daquele outro aluno que é também portador de deficiência física. Você viu? Que também é portador de uma deficiência 
física e ele, assim eu quero e ainda estou na querência porque não estou fazendo que é preparar uma aula mais 
específica para ele estar fazendo. Eu tenho muita dificuldade que ele participe. Ele é daqueles tipo que não quero, não 
gosto e não posso. Sabe assim, é um aluno que têm muitas dificuldades. 
1.4) O que você costuma a fazer hoje quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados 
para aula? 
R: Ah! Eu me atrapalho um pouco com isto ainda. Eu me atrapalho. Eu tento chamar atenção. Talvez eu uso um pouco de 
voz. Levanto e falo mais grosso. Sabe assim, chamo a atenção deles para ter atenção na aula. Mas eu não sei te falar se 
tenho uma estratégia certa para isto não. Depende da turma. Depende se a aula é em sala ou se a aula é fora de sala. Isto 
muda um pouco. 
Minha intervenção: E referente as duas últimas aulas do basquete que nós assistimos. Praticamente o conteúdo que você 
esta trabalhando é com base no CBC. 
1.4.1) O que você faria para manter aqueles alunos concentrados na aula para conseguir alcançar os objetivos planejados 
que é ensinar os fundamentos? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Você ensinou o drible, arremesso e passe no basquetebol nas aulas que eu assisti. Correto? 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: E depois passou um coletivo onde você cobrava estes fundamentos. Se você percebesse que eles não 
estavam conseguindo fazer as atividades e os fundamentos planejados o que você faria? 
R: Na verdade teve dificuldades muitos alunos que não conseguiram fazer legal e de forma correta. Só que eu não cobro 
tanto a perfeição. Eu acho que nem devo, porque não penso que a aula de Educação Física seja perfeição. Eles tem que 
vivenciar aquilo. Porque muitas das vezes não tem a perfeição por falta de estimulo para aquilo. Não quero dizer 
perfeição! Tipo assim, sabe por exemplo, quicar a bola. Você fala às vezes para um menino que nunca pegou uma bola e 
nunca quicou. Então assim, você percebe na aula que têm alguns que não conseguem. A minha idéia é que eles 
vivenciem aquilo. E assim, outras aulas eu posso estar passando isto novamente. Porque eu vou estar repetindo isto em 
outros esportes como o handebol. Então assim, a idéia é que até o fim do ano isto seja melhor que os outros anos. 
1.4.2) Você fazia assim no estágio? 
R:Não. 
1.4.3) Você consegue descrever as principais diferenças? Eu fazia assim e agora estou fazendo assim. 
R: Olha! Hoje eu ainda acho minha aula um pouco solta. Sabe assim, estou trabalhando o basquete, mas tenho que 
colocar outra aula no meio, por causa daquela confusão de quadra e tudo. 
Minha intervenção: Mas o conteúdo na quadra se mantém? 
Professor: Se mantém. Quando eu dava aulas no estágio era assim, hoje futebol e amanhã outra coisa. Sabe! Era uma 
mistura. Uma salada de fruta na verdade. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: No seu caso aqui na escola o que complica um pouco é ter que fazer o rodízio da quadra. Então uma 
aula sua é teórica e outra aula é na quadra. Então você tem que ter praticamente dois planejamentos. Um planejamento 
para sala de aula numa semana e outro para quadra, onde estes alunos irão somente para quadra daqui a 15 dias 
praticamente. 
Professor: Isso. 
1.1) Entre as três aulas que observamos você consegue me dizer qual possui mais rotinas de ensino? Mais 
comportamentos rotinizados? Comportamentos que você sempre faz? 
Professor: Das três turmas? 
Minha intervenção: Das três aulas que observamos o conteúdo foi o basquete. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Qual das três você possui mais comportamentos rotinizados? Eu serpre faço aquilo. Naquela aula, eu 
acho que repeti mais vezes a minha maneira de trabalhar. A minha maneira de trabalhar foi mais marcante naquela aula. 
Se foi na primeira aula? Ou se foi na segunda que tivemos o aluno portador de deficiência física que era surdo? 
Professor: A primeira aula aquele aluno que estava... Pode ser qualquer jeito ou é o dar aula? 
Minha intervenção: Apresente situações de aprendizagem. Comportamentos seus. 
Professor: Eu gosto, por exemplo, de explicar a aula antes deles começarem. Às vezes eu não tenho a atenção de todos 
os alunos, eu cobro dizendo que vai cair na prova teórica. Porque eu gosto de passar prova teórica. A minha prova teórica 
é basicamente eles descreverem o que eles fizeram na quadra. Então é assim: “- Cite um fundamento do basquete que 
nós trabalhamos na quadra.” Então eles terão que fazer a aula. Então aquela explicação ali antes eu gosto que eles levem 
alguma coisa para eles. 
1.2) Referente as tarefas de aprendizagem. No estágio como selecionava as tarefas? As atividades de aula? Por exemplo, 
como você selecionaria as atividades para o basquetebol? 
R: Se aprendesse uma brincadeira nova na faculdade, eu chegaria no estágio e colocaria ela na aula. “- Ah! Eu vou fazer 
isto hoje!” 
Minha intervenção: Porque hoje você tem que seguir o CBC? 
Professor: Sim. 
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Minha intervenção: Você tem que ter um planejamento das aulas. 
Professor: Na verdade eu não sigo o CBC. 
Minha intervenção: Mas agora é obrigatório? Não é? 
Professor: Não é obrigatório porque cada um organiza do jeito que quer. Na verdade nós somos avaliados. Com relação a 
avaliação eu vou ser bem sincera, pois quem avalia a gente hoje, se a gente ficar quietinho com os alunos dentro da sala 
de aula eles acham muito melhor do que a gente ficar fazendo barulho na quadra. 
1.2.1) E hoje como você seleciona as atividades? 
R: Olha! Eu vejo assim em relação... Eu vou trabalhar os fundamentos, eu me preocupo muito em atividades que possa... 
Eu tenho muito medo de rotina, sabe aquela coisa desanimada. Eu quero a aula que eles gritem mesmo. Eu gosto que 
eles gritem e fiquem assim vibrando. Aquela aula mais fácil, morosa eu não gosto. Tipo, eu gosto de por competição nas 
atividades com a idéia que eles fiquem motivados. Me entristesse muito aquela aula que um aluno não faz, outro diz que 
não quero isso. Entendeu? Eu ainda brigo. Converso muito com eles assim, antes da aula quando eu sei que tem dois ou 
três alunos que pode acabar não querendo participar da aula. E com isso o time perde por causa deles. Se tiver problema 
com alguma coisa, se tiver problema de alguém não querer participar. Por exemplo, uma pessoa no time não quer 
participar ou desiste da atividade dizendo que esta com dor de cabeça. Eu já aviso antes: “- Não venham com dores de 
cabeça. E não venham atrapalhar a atividade por causa de um ou outro não.” 
Minha intervenção: É uma forma de você manter eles participando da aula? 
Professor: Eu quero que eles participem. 
1.3) Como você assegura a sequência e a continuidade das tarefas nessa atividade? 
Minha intervenção: Como você assegura a transição de uma atividade para outra. Da sequência de uma atividade para 
outra na aula para não perder o ritmo ate chegar ao final da aula. Como você assegura esta continuídade. Quais as suas 
estratégias? 
R: Muitas das vezes tipo assim, passei uma atividade depois deixo eles acalmarem para retomar a aula, explicar e passar 
a próxima. Porque eu gosto muito de começar explicando a atividade que eles irão fazer. Por mais que seja parecida a 
atividade tenho que dar algum toque. Então, sempre eu acho que utilizo esta forma de comunicação que é chamar os 
alunos e falar da atividade. Então, tem aquele aluno que vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com a aula. Ai eu 
aguardo ele e alguns alunos ficam inquietos. “- O fulano vêm se não vamos ficar aqui a tôa.” 
1.3.1) E no estágio fazia assim? 
R: Não. No estágio tinha alunos longe eu ficava gritando no meio da quadra. Eu não tinha esta coisa de chamar eles para 
conversar 
Minha intervenção: E como você fazia? 
Professor: Eu gritava. 
Minha intervenção: E como era a transição das atividades? 
Professor: Como era a transição? Eu nem lembro se existia, mas provavelmente aos gritos também. Gritava muito! 
Gritava muito! 
Minha intervenção: Como gritava? 
Professor: Berrava com os alunos. “- Vêm aqui!” Eu ficava nervosa. Sabe! 
Minha intervenção: Porquê? 
Professor: Não tinha controle. Não sabia reger os alunos. 
Minha intervenção: E quando você começou a ter controle destas situações? 
Professor: Quando eu percebe que eles gostam da aula e eles querem fazer. Então aquele zumzumzum não leva a nada. 
Tipo assim: “- Você estão perdendo tempo para participar da aula.” Ai deu o clik. Então eu comecei a usar isto. Às vezes 
pode acontecer de não conseguir. Ai eu utilizo umas táticas assim, começo a contar, quem estiver me ouvindo bate uma 
palma ou quem estiver me ouvindo barte duas palmas. Ai todo mundo ficou quieto eu começo de novo. 
1.4) Você me disse que no estágio você não tinha a preocupação de relacionar as aulas anteriores com aulas futuras, pois 
suas aulas eram uma salada mixta. São palavras suas agora. 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: E você colocou que era um incômodo o fato de ter que realizar o rodízio da quadra porque tinha que ter 
outro planejamento para trabalhar na sala de aula uma vez por semana pelo menos com cada turma. 
Professor: Tinha uma coisa também, na época do estágio eu amava dar aula dentro de sala. Era teória, mesmo teória. 
Assim, teória, teória, teória e os meninos escreviam, escreviam sobre, tipo assim, deu basquete ai tinha a teória. Além 
disso, às vezes, eu arrumava um vídeo. Então, tinha a teória e o vídeo. Hoje eles tem a parte teorica, mas quando eu 
trabalho com os mais velhos, como eles já tiveram muita teória do basquete, do handebol. Então tem a prática e apartir da 
prática eu gosto de fazer uma síntese. Sabe! Porque alguns não sabe mesmo. Alguns não sabem, pois têm alunos de 3º 
ano que já tiveram aula com vários professores de 5ª a 8ª série e comigo já tiveram aula. Ai chega no começo do jogo, 
todos nos seus lugares e ele de frete para cesta me pergunta aonde que faz a cesta. Eu tipo assim, o lá átras né! Para me 
fazer uma pergunta deste tipo. Então, eu acho que a teória talvez se ela mais... Sabe! A teória da prática uma coisa mais 
elaboradas. Regras básicas. Então eu chego assim, do basquete não passei nada de teória ainda para eles. Depois vou 
sentar com eles, porque eles vivenciaram aquilo e eles podem vir a ter dúvidas. Alguns já sabem e outros não. Não sei se 
utilizo a estratégia certa, mas eu sento com eles na sala e faço a quadra de basquete e vamos colocando as regras. 
Posso isso e não posso aquilo. Explico o que pode e o que não pode. E eles tiram as dúvidas. Porque eles terão dúvidas 
concretas. Sabe de uma coisa, às vezes é muito abstrato para aquele aluno que não faz. Ele nunca jogou basquete e já 
começo entrar com um monte de teória lá. Em oito segundos... Você tem que passar a bola em 24 segundos. Sabe. Ai o 
aluno não sabe nem o que estou falando na sala, como se estivesse falando grego. 
Professor: Você me perguntou isto? 
Minha intervenção: Peguntei isto. 
Professor: É porque eu começo a falar e não paro. 
Minha intevenção: Mas tranquilo. Se fugir do assunto vou lhe interrromper. Tudo bem! Não preocupe e fique avontade. 
1.4.1) Voltando a relação das aulas anteriores e futuras. Hoje você tem esta preocupação? Ou suas aulas hoje continuam 
uma salada mixta? 
R: Por ser aulas dentro de sala e fora de sala. A salada esta entre estas duas aulas. Porque igual, eu poderia estar 
passando o conteúdo de basquete agora, eu vou passar, eu ainda não passei porque têm outras atividades que estou 
passando. Mas eu busco focar minha aula de sala, já aconteceu muito no início... 
Minha intervenção: Agora! Quando você trabalha a prática, por exemplo, você passou estes fundamentos na aula de 
basquete. A próxima aula para esta turma que fundamentos serão? Você estabele uma relação dos fundamentos que 
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ensinou nesta aula com uma evolução para a próxima aula? 
Professor: Sim. Eu até, no caso lá, eles já tiveram o trabalho mesmo do passe, do arremesso, então a gente tem uma 
evolução. Como se fossemos evoluindo. Entendeu? E depois, eu trabalho os gestos do arremesso com eles. Porque 
agora eles estão arremessando de qualquer forma. Ensino cada tipo de arremesso. E trabalho com eles. 
1.5) Como você distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos no estágio? 
Minha intervenção: Como você organizava suas atividades no estágio? 
R: O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus! 
Minha intervenção: E quando chegava no estágio como era esta organização das aulas? Tinha o alongamento, depois a 
aula? 
Professor: É! Muitas das vezes tinha o alongamento. 
Minha intervenção: Você lembra como organizava estas atividades e porque não dava certo? 
Professor: Eu acho que era falta de domínio meu mesmo. Era como estivesse uma aluna dando aula para eles. Sabe, é 
como se eu fosse da idades deles. Querendo aos gritos ganhar a turma. 
1.5.1) E a organização destas tarefas se assemelham com a organização das tarefas da sua aula hoje? 
R: Não. Claro que existem algumas atividades que podem estar se repetindo. Mas eu não lembro como. 
Minha intervenção: Referente as suas intruções e maneira de comunicar as tarefas aos alunos. 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Como você passa as intruções? Correções? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Como você costuma corrigí-los? Como supervisiona se estão fazendo corretamente? Como passa a 
instrução da atividade? 
R: Às vezes no meio da atividade eu tento gritar e falar. Por exemplo, quica mais baixo a bola ou coisa parecida. Depois, 
muita das vezes eu esqueço de parar e conversar com o aluno, porque alguns têm mais dificuldades do que outros. Muita 
das vezes eu chamo eles e falo assim: “- Você esta quicando a bola muito alto, se acontecer no jogo corre o risco de você 
perder a bola, melhor você driblar mais baixo.” Ai eu converso com o aluno. 
1.6.1) Fazaia assim no estágio? 
R: Não. 
1.6.2) Como que era no estágio? 
R: Não tinha esta preocupação. No estágio muita das vezes eu jogava muita bola com os meninos. Muito! 
Minha intervenção: Você era mais participe? 
Professor: Muito mais. 
Minha intervenção: Porque você fazia isto? 
Professor: Gostava. 
Minha intervenção: E porque parou? 
Professor: Não parei totalmente. Eles gostam que a gente participe. Então assim, em turma enormes é impossível porque 
têm meninos sobrando e falta tempo de todos participarem no jogo propriamente dito. Mas se precisar e estiver faltando 
um eu entro no jogo. Não com tanta frequência para não perder o foco que estou dando a aula. 
1.6.3) Quando na aula costuma fazer estas comunicações? Em que momento da aula? Você consegue me dizer? 
R: Muita das vezes depois que acaba a atividade. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Por exemplo, estava treinando o fundamento e acabando a atividade, se perceber alguns problemas ou os 
alunos não realizaram com tanta perfeição, ou seja, eles podem ter uma melhora. Eu chego e falo: “- Tem que ser mais 
assim ou assado.” 
1.7) Você costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Não. 
1.7.1) Fazia assim no estágio? 
R: Muito menos. 
1.7.2) Por quê você nunca teve esta preocupação? 
R: Eu tenho. Não estou sabendo administrar isto. Assim, tento mas não consigo. Igual já te falei a respeito deste aluno 
deficíente que não participa e eu não vejo caminhos para estar colocando ele na aula. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de atividades, de abordagens com os alunos e de 
estratégias de ensino? 
Professor: Nas minhas aulas o quê? 
Minha intervenção: Como você faz esta diversificação de abordagens? Com base em quê? As mudanças do conteúdo 
você disse que é o CBC, onde organiza em cada bimestre uma modalidade. Entretanto, nas abordagens com os alunos, 
nas estratégias de aula, na metodólogia de aula referente ao andamento da aula, fundamentos e o jogo na aula. 
Professor: O que você quer saber? 
Minha intervenção: Você costuma fazer esta diversificação ou mantém esta estrutura sempre? 
R: a estrutura da aula é muito parecida. Muito parecida. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você ja rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Olha eu acho muito importante a questão do professor ser o motivador da aula. Por exemplo, se eu não gostasse de 
esporte e chegar na aula desanimada, porque acontece às vezes deu não estar bem e chegar na quadra. Eu acredito que 
do jeito que o professor chega na quadra ele leva a turma para o resto da aula. Então, se eu chego nervosa terei 
automáticamente uma resposta. Então, eu me preocupo muito com a forma que vou chegar perto deles. E até a questão 
deu participar com eles na aula. Eu acho isso legal. Isso é uma forma de fazer com que eles queiram participar. 
Minha intervenção: Se eles não estão motivados a fazer aula, o que você faz? 
Professor: Eu tento mudar a estratégia da aula. Mudo a aula. 
Minha intervenção: Específicamente com estes alunos, o que você faz para motivá-los? 
Professor: Bom. Eu converso para participar da aula. 
Minha intervenção: Se eles não quiserem? 
Professor: Se não quiser eu tento fazer com que participem. E muitas das vezes eu força a barra com eles para 
participarem. Complicado. 
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Minha intervenção: Como que você força esta barra? 
Professor: Tem que participar. Vocês tem que participar. Tem a avaliação, se você não participar como vou te avaliar. 
Coloco muito a questão da avaliação para forçar a barra. 
Minha intervenção: E você avalia os alunos? 
Professor: Subjetivamente eu falo com eles isso. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
Professor: Você fala na aula no momento que estava na quadra? 
Minha intervenção: Exato. Você criou regras. 
R: Mas estas já eram da atividade. 
Minha intervenção: Sim. Mas teve momentos na aula que você ensinou os fundamentos como o drible e arremesso. Você 
pedia que eles realiza-se o passe e o arremesso com base nos gestos corretos dos fundamentos. E observei que alguns 
alunos não estavam fazendo isto. Correto? 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Então você disse que antes de fazer o arremesso os alunos tinham que passar a bola um para o outro 
X vezes, porque se não um aluno iria até a cesta do adversário e arremessava e pronto. Então você coloca esta regra. 
Não foi isto que aconteceu? 
Professor: Foi. 
Minha intervenção: Então a questão de você colocar deles terem que passar a bola três ou quatro vezes antes de 
arremessar é uma regra de improvisação. Correto? 
Professor: Isso. Correto. 
Minha intervenção: Você fez isto? 
Professor: Fiz. 
Minha intervenção: Como você costuma estabelecer estas regras? Com base em quê? Quando na aula? 
Professor: Na verdade isto já é uma coisa pensada. Eu me preocupo muito com a participação de todos. Igual estava no 
final da aula, se eu joga-se o basquete naquele momento não teria como todos participarem, mas eles estariam 
trabalhando todas as regras. Mas meu objetivo era de uma forma geral que o grupo todo fizesse uma atividade em que 
todos podessem participar, se não pudesse passar a bola para todos, todos não participariam. 
1.3.1) Que tipo de abordagem ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir os comportamentos 
desviantes? Ou seja, os comportamentos que costumam atrapalhar a sua aula ou que podem prejudicar o transcorrer da 
aula. 
R: Eu não faço nada para que não aconteça. Eu acredito que não. 
Minha intervenção: E se acontecer de uma aluno ter este tipo de comportamento, o que você faz para que isto não 
aconteça? 
Professor: É uma coisa muito de momento.Sabe! Depende do aluno. Depende das características do aluno. Muitas das 
vezes passo e prefiro deixar e outras já chamo a atenção. 
Minha intervenção: Se acontecer um comportamento desviante onde o aluno esta atrapalhando a aula ou o transcorrer da 
aula, o que você faz? 
Professor: Já aconteceu de ter que chamar alguém da direção da escola e dizer que não tinha como trabalhar com aquele 
aluno. 
1.3.2) Fazia assim no estágio? 
R: No estágio! Nossa! Eu ia atrás da diretora o tempo todo. 
Minha intervenção: E no calor da aula, como que era? 
Professor: No calor da aula eu acho que se não me segurasse eu até batia no menino de tão nervosa que ficava. Nunca 
batia não. 
Minha intervenção: Já aconteceu algum episódio que posso relatar? 
Professor: Já aconteceu um episódio, eu estou falando muito de Pinheiros Altos e esquecendo da escola de baixo, mas 
porque lá foi um estágio em tanto e lá era os alunos menores. Foi bem mais difícil. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Porque não tinha controle nenhum. Aquela meninada eram 30 alunos pequenininhos e eu não tinha nem voz 
para dominar. Eu lembro como se fosse hoje, eles me pediram para ensaiar a quadrilha, eu estava ajudando no caso a 
professora que era mais velha, e a turma dela era pior que eu achava, aquela turma que lhe falei que eram duas lá na 
outra escola. E a sala dela era impecavél de tão quieto que todos os alunos eram. Muito quietos. Muito quietos. E quando 
chegavam na minha aula eles queriam me matar porque eles berravam e queriam tudo. Sabe aquela coisa tipo, como eles 
passavam cinco horas quietinho e quando chegava na minha aula. E como descobri que esta professora conseguia o 
silêncio dos meninos. Nós estavamos lá trabalhando e derrepente ela pegava no bracinho do menino e falava: “- Senta 
aqui agora.” O menino arregalava um olho e ficava quietinho. Ai depois disso eu até pensei em utilizar esta tática. Na 
época era o Cristiano o professor de capoeira que dava aula para a gente. Eu perguntei ele se podia fazer isto, ele me 
responde: “- Professora pelo amor que você tem a Deus. Coloque as mãos para trás, mas não pegue nos meninos.” Ele 
falava comigo. Mas estava com aquilo na cabeça. Estes meninos só ficam quietos se eu bater neles. Se apertar eles. 
Porque eu vi que esta professora tinha o toral domínio da turma. Os meninos tinham medo dela. 
Minha intervenção: É. Tinham medo dela e não respeito. 
Professor: Mas depois passou esta idéia. Só cheguei a pensar nisto, mas não cheguei a fazer nada não. 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e ensino? 
Professor: O espaço da escola? 
Minha intervenção: Sim. 
R: Totalmente, pois dependo do espaço. Muitas atividades acabei criando fora de sala de aula para não ficar monótono. 
Porque a aula de Educação Física também a gente não pode distorcer ela tanto, por mais que ela tenha que ter a teória, 
porque é legal os meninos ficarem sabendo. Porque se eu ficar o tempo todo na sala, isso passa a ser desmotivante para 
os alunos gostarem e querer Educação Física. 
Minha intervenção: E na quadra você têm alguns comportamentos em relação ao espaço? 
Professor: Ao espaço. 
Minha intervenção: Seja a maneira de posicionar, de ficar ou de conversar? 
Professor: Não. Não. Você fala como assim? 
Minha intervenção: É dentro do espaço que você desenvolve a aula? Tipo assim, às vezes você gosta de ficar em algum 
lugar específico naquele local. 
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Professor: Não. Assim, no horário da tarde eu procuro a sombra. Se precisar eu fico no sol e eles na sombra. 
1.4.1) Em relação a seleção e organização dos materiais? Como você procede? 
R: Olha. Eu procedia melhor do que hoje. No início eu tinha mais preocupação com o material do que hoje. Eu queria 
inovar, então por exemplo, eu queria peteca, então pedia meu pai para fazer. Como meu pai solda mandei meu pai fazer o 
aro da cesta de basquete, porque lá na escola não tinha. Ai levava para escola. Depois de ter o material para peteca e do 
volei, eu inventava um outro material. No grupo de baixo eu fazia bolinha de meia com os alunos. 
Minha intervenção: Por quê você perdeu esta empolgação? 
Professor: Hoje, sabe o que eu acho? Eu estou mal acostuma é uma. Outra coisa, eu penso o seguinte, todo professor de 
todas as meterias ele tem o que precisa. Por exemplo, o quadro, uma sala com cadeiras e mesas, giz e livro didático ele 
tem. O professor de Educação Física precisa de uma quadra, bolas e material. A escola não arruma, então eu não vejo 
retorno finaceiramente falando para me desgastar tanto como já me desgatei e tinha tempo para isto. Isto me desmotiva!  
Minha intervenção: Eu presenciei uma aula sua na sala. Em relação ao dias chuvosos como você aqui na escola já fazem 
este rodízio entre sala e quadra percebe que todos os professores tem que ter um planejamento para sala de aula. 
Professor: Isso. 
1.5) Entretanto, no estágio quado você tinha que realizar a aula dentro da sala de aula. Você consegue discenir as 
diferenças da sua aula no estágio e agora? 
R: Sim. Eu não falava muito não. Era uma teória massante. 
Minha intervenção: E o controle da turma? 
Professor: A minha voz só saía para corrigir alunos. “- Cala boca, fica quieto e senta.” 
Minha intervenção: E quais as principais atividades que você desenvolvia no estágio dentro da sala de aula? Você lembra? 
Professor: Eu só levava filme. E muita das vezes o filme não tinha nada a ver com a Educação Física. 
Minha intervenção: E você passava estes filmes? 
Professor: Era loucura a aula. 
Minha intervenção: E hoje? 
Professor: Hoje os filme tem alguma relação com a Educação Física, mesmo que isto varie bastante. Acho que já 
comentei com você estão muito relacionado à saúde e qualidade de vida. Então, a pouco tempo eu passei para eles várias 
revistas, ainda tem turma que estou passando, várias revistas direcionadas à atividade física e saúde. Então, todos eles 
leram em grupo e apresentaram a reportagem. Falaram da reportagem. Sempre direcionado muito a este tema. A materia 
que eles estão fazendo, por exemplo, 3º ano passar teória de esporte não vejo ser viável, pois já estão no final do curso. 
Se ele não aprendeu até hoje é porque não quis. 
Minha intervenção: Você têm algumas rotinas na aula, pois percebe ao observá-la. Então, agora vou pedir você que me 
lebre elas para confirmar nossa observação. 
1.6) Algumas atitudes que você sempre realiza? Você consegue lembrar? 
R: Esperar eles perceberem que eu estou ali. Sabe assim, eu não estou correndo atrás de dar aula. Porque antes eu 
queria que o meu planejamento tem que dar certo. Eu tenho que fazer tudo até o final da aula. Não corro. Deixo as coisas 
acontecerem. 
1.6.1) Atitudes de instrução? 
R: De instrução eu já te falei assim, de estar explicando as atividades. 
Minha intervenção: Em que momento você costuma fazer? 
Professor: Antes das atividades e depois da correção em alguns casos e com alguns alunos. 
1.6.2) Tarefas que você sempre inclui no planejamento? Por exemplo, no handebol atividades que você sempre gosta de 
passar para os alunos? Que costuma passar sempre que trabalha com este conteúdo? 
R: Eu detesto futsal. Vou começar pelo que eu detesto. Detesto, porque todos os alunos ficam achando que sabem mais 
do que a gente. Todos os alunos querem de mais o futsal e eu não aceito eles quererem somente o futsal. Quero que eles 
vivenciem outras coisas. Então começamos pelo o que eu não gosto. Tirando isto, principalmente falando de esporte, eu 
gosto de basquete. Basquete é o primeiro ano que estou passando porque a gente não tinha cesta. Primeiro não, porque 
ano passado teve no final do ano. Mas o handebol adoro. Adoro mesmo. E o vôlei que gosto também. 
Minha intervenção: Sempre tem no seu planejamento? 
Professor: Sempre tem no planjamento. 
1.6.3) Dinâmicas de interação, de correção ou alguma dinâmica que você sempre utiliza no calor da aula com os alunos? 
Que você possa dizer que sempre faz? É uma hábito seu. 
Minha intervenção: Seja para manter a atenção deles ou para eles não se dispersarem. Consegue me descrever? 
R: Não. 
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Anexo 16.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 16.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Domingo, 21 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Desde sempre queria ser professor de Educação Física. Desde quando formei no Magistério. 
Minha intervenção: Isso foi em que ano? 
Professor: Foi em 1993. Em 93. Só que não tive oportunidade de trabalhar e de estudar. Porque era muito difícil entrar na 
Faculdade Federal e Lafaiete não tinha faculdade. A gente não tinha acesso à faculdade, pois era muito difícil mesmo 
conseguir uma faculdade para Lafaiete. Eu consegui entrar na faculdade foi em 2003. 
Minha intervenção: Dez anos depois. 
Professora: Dez anos depois. E sempre trabalhando no ensino como Auxiliar de Secretária. 
Minha intervenção: De 1993 até? 
Professor: DE 1992 até 2000. 
Minha intervenção: Você trabalhou com quais cargos dentro da escola. 
Professor: Auxiliar de Secretária Nível I e professor de Ed. Física de 1ª a 4ª série ensino fundamental. Depois lecionei de 
5ª a 8ª série e 2º Grau três anos depois. 
1.2) Quem o influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas para você optar em fazer uma 
licenciatura em Educação Física. Quais os motivos, razões e expectativas que você tinha nesta Licenciatura e as 
mudanças na sua vida profissional? 
R: Primeiro a facilidade que achava ter na área. Achava que o perfil que enquadrava era Educação Física. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Porque sempre gostei muito de esporte, atividade física e praticava futebol. Então achava que era mais fácil 
para eu fazer este curso. O que me levou mesmo de verdade a fazer o curso foi que quando comecei a trabalhar eu não... 
Comecei a trabalhar porque tinha tempo no estado. Então pintou uma vaga para trabalhar com Educação Física. Eu 
entrei! E dois anos depois tinha que já ter um curso ou estar matriculado em um curso de graduação. 
Minha intervenção: Quando surgiu está vaga para você dar aulas de Educação Física? 
Professor: Foi no ano 2000. 
Minha intervenção: Em 2002 você iniciou? 
Professor: Em 2002 já tinha que entrar na faculdade. 
Minha intervenção: Então você fez o vestibular? 
Professor: Conselheiro Lafaiete ganhou uma Faculdade de Educação Física. Primeira faculdade de Educação Física que 
teve. Primeiro semestre... No primeiro ano não pude entrar, pois não consegui fazer o vestibular por dificuldades 
financeiras. No segundo semestre também não consegui. Foi no ano de 2003 realizei o vestibular e entrei para a 
faculdade. 
Minha intervenção: Boa! 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Durante a sua Licenciatura, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? Teve algum 
professor ou disciplina que você lembra e que gostou? 
R: Sim! Nos primeiros períodos. Handebol por exemplo. Vôlei! Voleibol! O aprendizado sobre o voleibol, apesar de ter sido 
muito pouco. Porque a gente não tem este contato aqui em Piranga. A cultura é o futebol. E que vamos jogar com os pés! 
Quando fui para a faculdade tive contato com o voleibol e aprende um pouco do voleibol. Basquetebol! Então, um dos 
professores que me marcou muito foi o professor de basquete, o Emílio, que conseguiu passar muita coisa para a gente. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor? 
R: A facilidade com que ele passava os conteúdos e a preocupação que ele tinha com cada um se aprendeu. A 
preocupação se o aluno estava assimilando ou não aquele conteúdo. Ele realmente ensinava os conteúdos do basquete 
para a gente. Enquanto, teve outros professores não tinham esta preocupação. Muitos chegavam e dava às apostilas você 
estudava e pronto. Depois você ia lá e fazia a prova. Mas ele não queria saber se você aprendeu ou não. Este Professor 
de basquete não! Ele por se muito experiente! É uma pessoa muito experiente! Ele queria saber se realmente a gente 
aprendeu. E ficou bastante! Destas aulas dele ficou muita coisa boa que não tinha contato e vim ter na faculdade. Muito 
bacana! 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividade extra-acadêmicas? Cursos, formações e/ou palestras? 
R: Sim a gente... Participei. 
2.2.1) Você lembra às áreas? 
R: Mesmo na área do esporte. Não sei mais o tema. 
2.2.2) Quais eram as abordagens destas formações que você realizou? Lembra o conteúdo? 
R: Foi à questão do... Está me fugindo aqui! 
Minha intervenção: Foi na área da Educação Física Escolar ou nas áreas mais técnicas da Educação Física como o 
treinamento e a fisiologia? 
Professor: Não! Foi mesmo na área da Educação Física Escolar, porém foi sobre o esporte. 
Minha intervenção: O esporte na escola? 
Professor: O esporte na educação. É o esporte na educação. Sobre campeonatos, jogos interescolares e até o JEMG foi 
muito falado no curso. Como participar dos jogos, nós tivemos estas instruções lá no curso. 
Minha intervenção: Teve outros cursos que você realizou? Que a faculdade ofereceu ou que tenha realizado em outras 
Universidades? 
Professor: Não! Que me lembro foi só este na área do esporte. 
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Professor: Espera ai Francis, eu fiz outro curso. Este curso que estou te falando foi com o Cristiano lá na UNIPAC no final 
do Curso de Educação Física. 
Minha intervenção: Como o professor? 
Professor: Com o Professor de Capoeira. 
Minha intervenção: Capoeira na Escola? 
Professor: Capoeira na Escola era isso ai! Como ensinar capoeira na escola. 
Minha intervenção: Boa! E você utiliza este conhecimento? 
Professor: Utilizo! 
2.3) Como estas duas formações que você realizou contribuíram para a sua formação? 
R: Você fala na minha formação ou no meu trabalho na escola? 
Minha intervenção: Na sua formação e no seu trabalho também. De maneira geral! 
Professor: Foi muito bom, principalmente este da Capoeira, porque hoje é um dos tópicos obrigatórios. Um dos eixos 
temáticos do CBC, que fala que a capoeira é um dos conteúdos obrigatórios a serem trabalhados na escola. 
Minha intervenção: O que é o CBC? É um Currículo Básico Comum tendo por referencia os PCNs. Então a capoeira hoje 
é um dos conteúdos obrigatórios a ser trabalhada na Educação Física. 
Professor: Hoje ela é obrigatória, pois fala lá que temos que trabalhar a capoeira na escola. Porque tem os tópicos 
obrigatórios e os complementares. E a capoeira é um dos tópicos obrigatórios. Tem que trabalhar! A história da capoeira, 
por ter auxiliado na história do Brasil e por fazer parte da formação do legado da cultura negra. 
Minha intervenção: Faz parte da cultura negra, pois faz parte da história do povo, da raça que construiu o Brasil. 
Professor: E a gente trabalhando isto, eles falam que estamos trabalhando um pouco da história do nosso povo. 
Minha intervenção: Tem a questão da interdisciplinaridade entre a História e a Educação Física. É sem duvida é uma das 
características da Educação Física. 
Professor: Com certeza! 
2.4) Minha intervenção: Agora outra pergunta Professor referente a sua história. O seu Estágio Supervisionado ocorreu 
com sua prática profissional, ou seja, a sua prática foi seu Estágio Supervisionado. Teria como você partilhar uma 
experiência do seu início profissional. Quando você assumiu sua primeira turma. Uma passagem que marcou sua 
passagem no início da sua prática como professor de Educação Física. Na prática letiva que mais lhe marcou, pode ser 
uma passagem positiva ou negativa e que até hoje lhe marca. 
Professor: Não estou entendendo ainda a pergunta. 
Minha intervenção: Quando você começou a ser professor de Educação Física? No caso você disse que foi em 2002. 
Professor: É 2002. 
Minha intervenção: Você nunca tinha assumida uma turma. Correto? E quando assumiu uma turma ocorreu algum 
episódio marcante que você nunca esqueceu? 
Professor: Sim! Com certeza. 
Minha intervenção: Você poderia dividi-lo conosco? 
Professor: Olha! Eu tinha uma preocupação muito grande com a disciplina dos alunos. Então, achava que o que falasse 
tinha que ser ouvido e aceito por eles. Então, aconteceu uma vez que perdi as estribeiras com um menino, ele era muito 
levado, acabei empurrando este menino e ele caiu lá. Ele fingiu que estava... Fingiu que estava machucado. Depois 
deixei... Depois num determinado momento me arrependi, porque percebe que tinha feito errado. Depois fui lá e tentei 
consertar aquilo que tinha feito. Conversei com o aluno e consegui que ele voltasse para fila. E fiquei preocupado a 
semana inteira. Mas eu não sei o que tinha feito naquele momento atingiu muito ele, porque ele mudou completamente. 
Ele nunca mais fez o que ele estava fazendo. Ele se tornou um aluno bom. Entendeu! Mas se fosse para fazer isto hoje eu 
não faria. Entendeu! É complicado a gente falar: “- Há o que eu fiz foi errado!” Eu não sei se foi errado, sei que valeu a 
pena, porque ele mudou completamente. Ele se lembra disso... E hoje ele é homem! Ele se lembra disso até hoje. Ele 
chega fala para mim: “- É Ladinho aquele empurrão que você me deu lá consertou a minha vida.” Que isso rapaz, você era 
criança... Era menino. Mas nunca mais fiz nada de errado. Entendeu! E isto aconteceu lá em Pinheiros Altos uma escola 
de roça. 
Minha intervenção: Nós vamos conhecer Pinheiros Altos. 
Professor: Então! Eu consegui formar naquela escola ali Francis uma turma disciplinada. Eu era tido como o melhor 
professor de Educação Física de lá. Porque não deixava menino bagunçar na minha aula. Hoje já sou assim é... Talvez 
por causa das Leis de hoje, você não pode estar gritar com o aluno. Você não pode falar mais alto. Você tem que estar 
sempre tomando muito cuidado com o que fala. Hoje estou muito mais preocupado com a Lei vigente. O que vai pesar no 
meu dia a dia, o que vai ser voltado contra mim. Antes não, pois não tinha formação! Eu achava que tinha que consertar 
os meninos e colocá-los para fazer aquela atividade. Se fosse futsal, eu queria aquele menino jogando futsal. Eu não tinha 
essa visão da Educação ou da Educação Física. Eu queria... Se fosse para formar um time de futsal na escola. Eu 
formava um time de futsal mesmo! 
Minha intervenção: E seu estágio em sim! Mesmo que você iniciou sua prática antes da formação você teve que cumprir o 
Estágio. Você teve que cumprir o Estágio Supervisionado. Correto? 
Professor: Cumpri! 
Minha intervenção: O Estágio influenciou depois na sua prática ou não? 
Professor: Sim! 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Olha! O Estágio influenciou porque tinha que escrever. Entendeu! Aquilo que fazia... Aquilo que acontecia nas 
minhas aulas tinha que... Como é que fala? 
Minha intervenção: Registrar! E realizar o planejamento escrito daquela aula. 
Professor: Eu tinha registrar e depois planejar. Planejar o que saiu de errado naquela aula e o que tinha que fazer para 
melhorar estas aulas. Entendeu! 
Minha intervenção: Este hábito de escrever e de planejar por escrito, como mudou a sua prática? Em que? 
Professor: Mudou muito! Porque antes não planejava. Eu chegava... Vou dar uma aula de futsal hoje! Pronto! Chegava lá 
e dava a aula do meu jeito. Hoje não! Busco informação e tenho livros como suporte. Hoje já sei que para trabalhar uma 
atividade de futsal, posso trabalhar uma brincadeira antes sem fugir do objetivo da aula. Então, mudou muito sim! 
Minha intervenção: No estágio na escola houve alguma experiência que lhe marcou muito? 
Professor: Não! Não me lembro. Uma experiência marcante durante as minhas aulas não me lembro não. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
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R: Como? Fala novamente. 
Minha intervenção: Durante seu percurso profissional, pois estamos falando da sua vida profissional Prof. Ladinho. O que 
ocorreu neste percurso todo, até o dia de hoje. Quais foram às dificuldades e obstáculos que você encontrou ao longo 
deste percurso profissional? 
Professor: Nossa! 
Minha intervenção: Teria como exemplificar alguns? 
Professor: Você fala assim... Desde quando comecei? 
Minha intervenção: Pode ser desde quando pensou em ser professor de Educação Física. 
Professor: Nossa! Foram muitos obstáculos. Primeiro a dificuldade de encontrar uma faculdade. Acesso a uma Faculdade 
de Educação Física. E quando veio para Cons. Lafaiete era 140 Km a percorrer, 70 Km para ir e 70 Km para voltar. Então, 
era um obstáculo muito grande para uma pessoa que já tinha 40 anos.  
Minha intervenção: Você saia que horas de Piranga para aula? 
Professor: Cinco horas da tarde. A gente pegava o ônibus na praça e viajava até Lafaiete. No início não tinha ônibus, pois 
tínhamos que correr atrás de condução. Carro emprestado! Você tinha que alugar um carro para chegar até Catas Altas. 
Depois de Catas Altas pegar o ônibus que ia para Lafaiete e depois voltar até Catas Altas. De Lafaiete até Catas Altas era 
tranquilo, agora de Catas Altas para Piranga tínhamos que contar com o ônibus que levava os alunos de Piranga até Pau 
Grande que é próximo a Catas Altas, pois ainda é município de Piranga. Então, o ônibus chegava e esperava a gente lá e 
voltava à noite. Tinha dia que chegávamos à 00:00 o ônibus não estava lá, tínhamos que procurar transporte para chegar 
em Piranga. Para no outro dia dar aulas às 7:00 da manhã. Pra trabalhar no outro dia às 7:00. Era muito complicado, pois 
era uma correria muito grande. 
Minha intervenção: Além das dificuldades de transporte e financeira tiveram outros obstáculos? 
Professor: Família, esposa e filho pequeno. Quando meu filho nasceu estava na faculdade. Primeiro período de faculdade. 
No final do primeiro período nasceu meu segundo filho, o Lucas. Já tinha uma menina pequena, a Poliana. Minha Mulher é 
da zona rural estava em Piranga há pouco tempo. Porque casei... Que dizer, aqui em Piranga há pouco tempo não! A 
casa para onde mudei era casa nova. Então, a Mulher tinha medo de ficar sozinha porque eram poucos vizinhos. Tinha dia 
que 00:00 estava chegando... 00:00 ou 1:00 às vezes o carro furava o pneu na estrada. Ela ficava na janela me 
esperando, não dormia. Então, nós enfrentamos muitas dificuldades neste sentido também. 
Minha intervenção: E algumas dificuldades na faculdade você teve para se habituar? 
Professor: Nossa! Claro! 
Minha intervenção: Com alguns professores? 
Professor: Vixe Maria! Porque é... Dificuldades para ter acesso ao xerox. Porque o que ganhava era muito pouco, mal 
dava para pagar a faculdade em dia. Eu não consegui Crédito Educativo nós dois primeiros anos. Recebia por exemplo R$ 
540,00 de salário e pagava R$ 402,00 de faculdade, tinha filhos para criar, e ainda tinha que pagar o transporte de Piranga 
a Lafaiete. Minha vida na faculdade foi... Quando conversava com algum colega meu, ele falava para mim, que fui um 
exemplo de vida e persistência. Quando entramos na faculdade eram 65 ou 67 alunos, pois a sala não cabia. Quando 
formamos... Formamos 30 e poucos alunos. 
Minha intervenção: E você foi até o final! 
Professor: Eu fui até o final! Consegui ir até o final. Depois de dois anos consegui o Crédito Educativo. E consegui com 
isso pagar um pouco das minhas dividas. Depois também consegui aulas. Mais aulas! Aumentou um pouquinho. Eu pude 
estudar com um pouco mais de facilidade. Mas era muito difícil chegar na faculdade e no outro dia trabalhar. Era muito 
corrido! 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R:Não! 
Minha intervenção: Você é somente professor? 
Professor: Só professor. 
Minha intervenção: Você tem quantos cargos no Estado? 
Professor: No Estado 1 cargo. 
Minha intervenção: E na Prefeitura você tem também cargo? 
Professor: 1 cargo na Prefeitura. 
Minha intervenção: São no total de quantas aula na semana? 
Professor: 36 aulas. 
Minha intervenção: Você dedica a sua vida a docência e ao ensino? 
Professor: Sim! 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? É 
possível hierarquizar os vários aspectos por ordem de importância? 
R: Olha! Você fala assim... Aspectos pode ser família? 
Minha intervenção: Pode ser! Seus sonhos ou ideais. 
Professor: Proporcionar uma educação de qualidade para minha filha. Estudar os meus filhos. Continuação da educação 
deles e do estudo deles. É isso, viver para eles! Fazer para eles! 
Minha intervenção: Como o Curso de Educação Física mudou a sua vida profissional e pessoal no contexto da cidade. 
Considerando o fato de ser uma cidade pequena. Mudou alguma coisa? 
Professor: Mudou a questão de visão de mundo. Muda muita coisa! Mudou muita coisa! Hoje por exemplo, quero fazer um 
curso de aperfeiçoamento ou ampliar o meu ramo de atuação. A minha maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro. 
Mas o que pesa ainda, por enquanto a família estar nova e os meninos pequenos. Mas mudou sim! Eu sei... Visão, por 
exemplo, sei que preciso melhorar no que faço. Eu preciso estudar! Preciso buscar mais para fazer melhor do que faço. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos você realizou algum curso de formação? Ou você não realizou por isso? 
R: Não! Não fiz pelo que estou te falando. Não fiz pela dificuldade de chegar até este curso. Por não ter acesso a este 
curso. O acesso a este curso fica muito difícil por causa da distância, a gente não ser totalmente livre, família, pois não 
tenho ninguém para ficar para mim. Eu não conto com ninguém da minha família para me ajudar, a não ser minha esposa. 
Então, é complicado de mais deixar dois meninos pequenos. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? Como você se atualiza hoje? 
R: Olha! A atualização hoje tem que buscar em livro e na internet. Às vezes estar acessando internet para buscar algum 
conhecimento e livros que adquire destes vendedores. Livros que são suporte. Servem de suporte para melhorar nossas 
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aulas. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? 
R: Não! Em vista... Eu pretendo fazer um curso. Porque trabalho também na área... Com crianças de 4 a 6 anos e não 
tenho muita prática nesta área. Eu não tenho muita prática. Minha experiência é muito pouca. É experiência de vida 
mesmo nesta área. Apesar de termos trabalhado muito com ludicidade na faculdade, pois tivemos bons professores. Isto 
que me ajuda um pouco administrar minhas aulas. Mas eu preciso... Eu vejo que preciso muito de um curso para eu 
aperfeiçoar e conseguir um tipo de apoio técnico no que faço. 
1.4) O que deveria ser feito para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: Eu acho que os órgãos competentes deveriam trazer os cursos para Piranga. Porque fica muito mais fácil deslocar 2 ou 
3 professores de lá para aqui. Porque hoje a gente já tem um hotel descente. Nos já temos 2 ou 3 hotéis descentes para 
hospedar as pessoas. Do que fazer o que... Transportar com dificuldade 20 ou 30 professores para fazer um curso em 
Belo Horizonte que é 250 Km daqui. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Gostaria muito de fazer um curso na área de Psicomotricidade. Curso de motivação. Não sei! Algum curso que 
oferecesse um suporte maior para trabalhar com crianças de 4 a 6 anos; Porque é muito gratificante! Pelo pouco que faço 
com elas temos um reconhecimento muito grande. Então, isto leva a gente a querer melhorar a qualidade do nosso 
trabalho com estas crianças. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? 
R: Sim! 
1.1.1) O que? E por quê? 
R: Olha! Na escola partindo para cidade mesmo. A gente deixa muito a desejar nesta parte, talvez por falta de orientação 
técnica. Promessas que o Estado faz também e não cumpre. Já chegaram aqui em Piranga fizeram palestras com a 
gente. Disseram que iriam dar cursos para a gente melhorar a maneira de dar aula e trabalhar com pessoas deficientes. 
Crianças portadoras de deficiência. Nós somos obrigados a trabalhar com estas crianças sem formação. 
Minha intervenção: E vocês não tiveram formação? 
Professor: Muito pouca formação. Só com informação, não com formação. O que nós temos... Na maioria das vezes o que 
temos é muita informação. Formação é diferente! É colocar a mão na massa. Os cursos que vem sendo administrado é só 
falar. Então... Ajuda? Ajuda! Um pouco! Mas onde você viu isto? Mas você fez? Experimentou? Eu acho que a gente só 
aprende fazendo! 
Minha intervenção: E algum projeto dentro da escola, alguma coisa que gostaria de ter feito no âmbito da Educação Física 
e que você não fez, tem alguma coisa? 
Professor: Tem! Eu acho... Por exemplo, na parte cultural aqui em Piranga gostaria muito de fazer no carnaval. Eu não 
consigo fazer... Também preciso procurar ajuda... Eu preciso de ajuda... O carnaval, por exemplo, você vê pessoas... Aqui 
tem um bloco... Uma escola de samba! O prefeito mantém aqui uma escola de samba. E as crianças e nossos alunos 
tocam na escola de samba. E na hora do carnaval mesmo e de aproveitar o carnaval como bloco de rua, eles não tem 
isto. Ninguém tem este bloco. E a escola vê, mas não faz nada. 
Minha intervenção: O que você gostaria de fazer? 
Professor: Criar o bloco da própria escola. O Bloco das Crianças. 
Minha intervenção: E por que você não fez isto ainda? 
Professor: Não fiz porque não tive ajuda. Não tive... 
Minha intervenção: Que tipo de ajuda você está esperando? 
Professor: Ajuda financeira, ajuda por parte até mesmo dos colegas de Educação Física que tem dificuldade de reunir. De 
reunir com a gente. Quando estou dando aula num horário a Aloísia, a Graciela que são nossos colegas de trabalho e o 
Julho que é um colega que mora em outra cidade e vem aqui só para dar aula e volta. Entendeu! Uma dificuldade muito 
grande para a gente estar se encontrando e colocando estas idéias em prática. Entendeu! Mas é uma coisa muito 
interessante que deveria ser feito. Não somente na escola, mas na comunidade escolar. É na comunidade como os pais e 
filhos. Porque não o bloco, pois tem tanta coisa interessante aqui em Piranga que passa despercebida. 
1.2) Em que momento da sua trajetória você sentiu-se sob maior tensão? Pode apresentar situações reais? 
R: Quando estava cursando a faculdade. Para estudar, trabalhar e conseguir conciliar as duas coisas. Foi uma tensão 
muito grande. 
Minha intervenção: Na escola você já viveu algum momento de tensão? 
Professor: Sim! Já passei momento de tensão na escola. Quando trabalhava primeiro com turmas de 1ª a 4ª. Eu era 
professor de 1ª a 4ª série. Derrepente ganhei uma turma de 5ª a 8ª série, foi mais fácil trabalhar porque já havia trabalhado 
em Pinheiros e tinha certa experiência. Agora quando me deram uma turma do 2º Grau para trabalhar quase que rejeitei. 
Falei assim... 
Minha intervenção: Você trabalha com turmas de 2º Grau hoje? 
Professor: Trabalho com turmas de 2º Grau hoje. 
Minha intervenção: Tem algum problema de trabalhar com estes alunos? 
Professor: Não! Problemas com eles não. Acho que falta um pouco de experiência. Talvez até por falta de um profundo 
conhecimento dos conteúdos que são ministrados. É difícil porque temos que estar sempre estudando e lendo. Assim, 
você enfrentar... Quando você entra numa sala de 1ª a 4ª série, por exemplo, o perfil dos alunos é um, de 5ª a 8ª série é 
uma continuidade. Quando você chega no 2º Grau, por exemplo, você já tem outra forma... Você tem que ter outra 
postura, outra forma de atender estes jovens. Porque eles pensam assim... Estes jovens adolescentes pensam que já 
sabem tudo. Então, às vezes você fica com aquele medo e naquela tensão. Será que vou agradar... Será que vão gostar... 
O que tenho que fazer meu Deus para mudar isto ou aquilo. É uma preocupação muito grande constantemente. 
Minha intervenção: E nós realizaremos uma entrevista e observação para o 2º Grau. Suas idéias e concepções do 2º Grau 
são muito importantes para nosso trabalho. Está idéias que você faz a respeito do 2º Grau e da aula que você ira trabalhar 
com eles. 
Professor: Não é por que... É assim! A idéia que faço do 2º Grau é que são pessoas maduras e que já passaram por 
aquilo que sei fazer. Eles já sabem por que... Educação Física muita gente fala... O que eles colocaram aqui no CBC, por 
exemplo, que no 6º e 7º ano deverá ser trabalhada a história e os fundamentos básicos do esporte que estiver sendo 
passado para os alunos. 
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Minha intervenção: Estes conteúdos você trabalha com eles dentro de sala de aula? 
Professor: Tem que trabalhar dentro da sala de aula. Por exemplo, os elementos técnicos e fundamentos do esporte... 
Então, são várias coisas que estão ali que já foram trabalhadas com os meninos desde 5ª série. De alguma forma você 
trabalha isto com eles. Agora, quando chega no 2º Grau ela já viu aquilo tudo. Você entendeu? Porque vejo assim, ele já 
viu aquilo tudo, porém assimilou muito pouca coisa. Apesar dos alunos acharem que sabem muito sobre o assunto na 
prática... Nossa Senhora é tanta coisa que ficou para trás. Então, vamos tentando colocar... O gente vocês estão 
precisando aprender isto! E vamos colocando tudo para os alunos. Se você chegar numa turma de 2º Grau e falar assim: 
“- Hoje vou dar aulas de futsal para você.” É muito difícil! É muito difícil você trabalhar numa turma de 2º Grau. O que os 
alunos de 2º Grau querem hoje é jogar bola. Eles querem fazer a brincadeira deles que tem nome de esporte. Se você 
colocar o esporte com regras mesmo, eles não aceitam. Então, isso gera uma tensão muito grande na gente. Você quer 
fazer o melhor para eles, porém não aceitam. Então, você fica inseguro. O que vou fazer? 
Minha intervenção: Porque você aceitou estas duas turmas de 2º Grau? 
Professor: Porque fui efetivado com 13 aulas. Eu tinha... Porque trabalhava com 1ª a 4ª série que tinha somente 13 aulas. 
Como estudava não tinha como ter um cargo completo. Então fui efetivado com 13 aulas. Então quando formei veio a 
efetivação. Esta efetivação neste sentido veio só me prejudicar. Você entendeu? Por que... O que acontece, posso 
estender a minha carga horária até 18 aulas. Mas para isso tive que pegar duas turmas de 2º Grau. Porque eles tiraram 
uma aula do 2º Ano e uma aula do 1º. Então trabalho... Não! É uma aula do 2º e outra do 3º Ano. Então para bater as 18 
aulas. Para completar as 18 aulas fui obrigado a pegar uma no 3º e outra no 2º Ano. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Eu... Sinceramente pelo que é falado os outros me vêem como um bom professor. Parece que me vêem como um bom 
professor. Pelo menos é o que eles comentam comigo que dou aula direitinho, que minhas aulas são boas, que os alunos 
gostam muito de mim e do meu trabalho. Professor de Ed. Física parece que todos são muito queridos. Porque os 
meninos têm muita liberdade de se abrir com a gente, de falar, a aula é em campo aberto outras vez em sala. Eu acho que 
a gente não tem que ficar cobrando igual aquela disciplina rígida como a Matemática, Português ou outra disciplina, 
porque se não o menino não aprende aquela coisa toda. Na Ed. Física ela não tem aquela preocupação muito grande de 
aprender. Eu acho que... Até hoje na Ed. Física você esta trabalhando um conteúdo de esporte, por exemplo, qualquer 
esporte. Se o aluno tivesse aquela preocupação mesmo de aprender, quando ele chegasse no 2º Grau ele estava era 
dando aula. 
2.1.1) Esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Sim! Isso eleva a auto-estima da gente. A gente pensa assim, por mais que pense que tenha que melhor, que tenha 
que buscar algo a mais, por mais que ache que minha aula não foi 100% e o que estou ensinando não esta surtindo tanto 
efeito nos meninos ou atingindo tanto como gostaria. Apesar disto os outros professores pensam e vêem no meu trabalho 
um bom trabalho. A própria escola na avaliação de desempenho, por exemplo, em 100 pontos deram-me 93,5 pontos, pois 
não pedi nada e não influenciei em nada. Então, não é uma nota muito ruim. Sei que preciso melhorar muito para chegar 
aos 99 ou 100 pontos. Mas não sei se realmente estejam falando porque esta na presença. A gente só não faz mais por 
falta de cursos e aperfeiçoamentos, pois gostaríamos de melhorar as nossas aulas. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Reuniões. 
Minha intervenção: Quais foram às abordagens das reuniões? 
Professor: Reuniões foram sobre os padrinhos da turma. Porque na escola é assim, cada turma é representada por um 
professor que se diz padrinho da turma. 
Minha intervenção: Por que isto? 
Professor: Ela espera que com isto, nós professores possamos ajudar a diminuir a evasão escolar. Porque os alunos não 
chegam... Eles não conseguem... Eles saem da escola... Defasagem! Por qualquer motivo eles saem da escola, por 
exemplo, se perdeu nota o menino vai para casa e alguns não voltam mais para escola. 
Minha intervenção: O padrinho tem a responsabilidade? 
Professor: O padrinho tem a responsabilidade de resgatar este aluno, de estar observando a sala e de estar passando 
para Supervisão da escola. Entendeu? E com isto tentar elevar o número de alunos da escola e diminuir a evasão escolar. 
Minha intervenção: Todos os dois últimos contatos com a Diretora foram a respeito deste assunto? 
Professor: Não! Eu encontro com ela, dou bom dia e conversar um pouco. 
Minha intervenção: E referente à disciplina ou outro assunto, você teve outro contato com a Diretora? 
Professor: Não. 
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Anexo 16.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 16.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 
Segunda-feira, 16 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1ª) Quais as suas preocupações para a aula de hoje? 
R: As preocupações para aula de hoje são o tempo. O local onde vou dar minha aula, se amanhã vai estar com chuva ou 
com sol. Porque a aula é em campo aberto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, tenho que levar duas 
atividades. Uma para dentro de sala de aula e outra para fora. O meu planejamento e para campo aberto, se chegando lá 
não tiver como, vou desenvolver atividades dentro de sala de aula. 
 

2ª)Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Nessa aula tenho o objetivo de trabalhar com eles o tempo de reação de cada um. Com a atividade que tem o nome de 
“Gato e Rato”. Eu vou dividir a turma em 2 blocos. Fala bloco mesmo ou em 2 equipes. Uma vai ter o nome de gato e a 
outra o nome de rato. Com essa atividade vou desenvolver vários exercícios. Vou dar 3 exercícios só com essa atividade. 
Porque é um teste que eu vou fazer com eles para ver o tempo de reação de cada aluno. É uma coisa prazerosa e que 
não gera tanto desgaste para os meninos. É uma coisa que eles gostam de fazer. Vão ser colocadas duas linhas. Cada 
equipe numa linha de costas para a outra. Eu fico do lado da quadra. Primeiro vou ter que explicar isso para os meninos. 
Quando eu disser “gato” a turma que foi colocada para ser os ratos vão correr até a linha de fundo da quadra. Ultrapassou 
aquela linha de chegada os gatos não vão poder tocar ninguém. Se antes de atravessar essa linha final da quadra alguém 
for tocado eles passam a fazer parte do outro time. E com isso a gente trabalha o tempo de reação. Porque eles tem que 
estar preparados para ouvir a palavra "gato". Tempo de reação é atenção. Acho que a parte de motricidade também. 
 

3ª)Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Eu avalio observando. Vou observar quem esta com dificuldade de reagir na hora que falo. Vou anotando no papel 
que fica comigo. E no final da aula também, no caso daquele menino que foi pego e ficaram mais vezes. Isso é porque ele 
não esta com uma boa atenção ou então o tempo de reação dele esta ruim. Então, vou fazer com ele um trabalho 
diferenciado. É isso que eu pretendo. Não sei se vou ter tempo para isso, pois é uma aula só por semana. Já nos tiraram 
uma aula. Agora sei que o professor é cobrado. Só que com uma aula apenas, ele não tem como desenvolver um trabalho 
de jeito. Porque sendo 2 aulas por semana tinhamos pouco tempo com os alunos. Agora sendo um só, fica muito limitado. 
 

4ª)Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Nessa turma eu levo em consideração o nível dos alunos. Por exemplo, não posso propor uma atividade para os alunos 
e cobrar deles outra que esta acima do nível deles. Aqui no caso que estou falando que vou avaliar. Então eu não posso 
cobrar deles se eles não têm um nível para desenvolver aquela atividade. 
 

5ª)Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Sim eu preocupo. As preocupações é saber o que vou utilizar na aula que vou dar agora. Por exemplo, vou usar o apito. 
Porque tenho que levar o apito? Porque vou usar o apito? Porque vou desenvolver vários exercícios dentro dessa 
atividade referentes ao tempo de reação, atenção ou distinção de sons. Então, vou usar o apito. Eu vou usar um furinho 
que bate no outro. Por exemplo, se é o apito é o gato que corre. Se bater no ferrinho é o rato que corre. E vou dificultando 
a atividade do mais fácil para o mais difícil. Eu vou dificultando até... 
 

6ª)As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu acho que é conforme o tempo. Em função do tempo de aula. Por exemplo, estou desenvolvendo essa atividade lá 
na quadra e derrepente tenho que fazer uma linha de giz no chão. Porque na quadra não tem uma marcação adequada. 
As linhas serão diferenciadas com o giz. E se derrepente chove e apaga as linhas, então isto dificulta meu trabalho. 
Quando ocorre o fato de algum aluno não gostar da atividade tento mudar o rumo da atividade. Ocorre porque acho que 
nem todo aluno esta preparado para receber ou desenvolver aquela atividade. Por exemplo, no caso dessa atividade se o 
menino não tem uma boa atenção ele vai dispersar. Aí se eu quero manter a disciplina da aula até chegar ao final da 
atividade. Tentando ter sucesso no objetivo da aula. Isso pode atrapalhar muito, porque vou ter que bater de frente com 
esse aluno e o tempo passa. 
 

7ª)Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: A socialização. O tempo de reação. E vou trabalhar a parte motora da criança, atenção, percepção e espaço. Porque 
eu trabalho de uma forma que estou seguindo o meu planejamento. E foi isso que planejei. 
 

8ª)Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: É igual estou te falando. O aspecto crítico no caso nessa aula é a falta de cooperação por parte de alguns alunos. E 
talvez por não estar tão preparado para esta aula. Mas não posso deixar de trabalhar e contemplar a maioria da turma por 
causa de 2 ou 3 alunos. 
 

9ª)Face a esses aspectos críticos que alternativas possui? 
R: Eu acho que sempre faço isso. Eu chamo o aluno que faz esse tipo de coisa e converso com ele. E quando não adianta 
coloco esse menino de castigo. É uma forma de punir ele pelo que fez. "- Olha fulano! Na próxima atividade você não vai 
participar por isso." Aí se ele insistir em fazer de novo comunico para turma. "- Oh gente! O Joãozinho não vai participar. 
Ele hoje não vai participar porque não prestou atenção no conteúdo específico da aula." Eu faço isso porque acho que 
assim é uma forma de disciplinar o aluno sem causar para ele um transtorno muito grande. Por exemplo, se eu colocar ele 
de castigo na sala de aula, ele iria para biblioteca, vai para ali ou vai para aqui. Então, eu acredito que estou afastando ele 
da aula e não ia acontecer a disciplina. E quando ele tem a vontade de brincar, vendo os colegas fazendo, brincando 
daquilo que ele gosta de fazer e ele não pode porque fez uma coisa que não deveria ter feito. Na próxima aula acho que 
ele vai fazer melhor. 
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ANEXO 16.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 29 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: As minhas preocupações são as condições do tempo e local. Se vai estar oferecendo condições de ter a aula no local. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Desenvolver a parte motora e estruturas espaciais. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Sim. A avaliação é a forma como eles estão desenvolvendo. Se estão desempenhando bem o que foi pedido, o que a 
atividade está sugerindo e pedindo pra eles fazerem. Eu vou sempre observar. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos espertos. Assim fácil de levar e mais faceis de conduzir. Porque têm alunos que com eles a aula não 
segue. Então essa turma é tranqüila. Eu escolhi mais pela faixa etária mesmo. Porque são alunos entre 6 a 7 anos, por 
isso que eu escolhi essa atividade. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Os materiais eu pedi com antecedência. São caixinhas de fósforos vázias. É um objeto fácil de encontrar em casa ou 
nos vizinhos uma caixinha de fósforo vazia é fácil de encontrar. Eu me preocupei que todos tivessem uma caixinha de 
fósforo, porque o exercício depende disso. Todo aluno tem que ter uma caixinha de fósforo, para realizar a atividade que 
será proposta. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não. Porque a aula está bem planejada. E eu já dei essa aula antes, então já trabalhei esta atividade com outra turma. 
Vai ser uma coisa que eu já fiz. Então não estou inventando. Vai ser nova para turma, porém para mim não. Então, o que 
eu vou fazer lá já fiz. E eu tenho certeza que vai ser bem aceito. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo dessa aula vai ser o perto-longe. Eu vou trabalhar noções de espaço com a atividade Perto-Longe. Primeiro 
vou entregar uma caixinha de fósforo para eles, depois vou pedir para eles brincarem com a caixinha de fósforo a vontade, 
isso para conhecer o material. Eles vão estar soltos pela quadra e depois vou chamar e vou colocá-los em fila para 
conduzir a aula com exercícios que foram propostos. Por exemplo, tirar a parte de dentro da caixinha, colocar no pé a 
caxinha, olha de dentro da parte de fora da caixinha e depois a outra caixinha que ficou no pé. Mas sempre enfatizando o 
conceito perto-longe. Os alunos deverão chutar a caixinha perto e longe. Sempre falando para eles o que é perto e longe. 
É uma coisa que está no programa e no meu programa de trabalho. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: O positivo é que eles irão gostar da aula. Eles vão gostar de brincar com o material que eles irão estar manuseado. 
Fazendo uma coisa diferente do que eles estão acostumados a brincar na sala de aula. Então, acho que vai ser legal por 
isso, pois a criança gosta de ter alguma coisa na mão brincando. E o aspecto negativo pode ser que alguns deles podem 
quebrar o material ou quebrar a caixinha. E eu como professor vou ter sempre uma de reserva. 
 

9) Qual é uma alternativa que você possui. 
R: É ter uma caixinha de reserva. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
294 

ANEXO 16.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 06 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1ª) Quais as suas preocupações para a aula de hoje? 
R: Com o material que tenho que levar da minha casa. Porque na escola não vai ter o material que pretendo usar na aula. 
Que são pneu e giz de cores diferentes. Porque vão ser duas atividades. Eu vou verificar o que ficou sem eles 
aprenderem. Porque eu trabalhei lateralidade nos alunos nas aulas anteriores e esta aula vai ser tipo um conteste. 
 

2ª) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Eu quero ver quantos deles não assimilam o conceito de lateralidade. Se a turma toda já esta assimilando ou não. Eu 
vou anotar aqueles que não conseguiram assimilar o conceito de lateralidade. Vou ver se eu consigo pegar todos com 
esta atividade que vou dar.  
 

3ª) Vai avaliar os alunos? Como? 
R:Vou avaliar. Vou observar e anotar. Eu tenho uma folha contendo o nome de cada aluno. E através da atividade vou 
observar. Porque vai ser cada hora um a realizar a atividade. Eu vou mandando fazer à atividade e vou marcando na folha 
quem vez direito ou não. Eu não vou falar pra eles se esta certo ou errado no momento, porque vai ser uma forma de 
teste. Eu vou testar quem aprendeu ou não. Aí vou ver se precisa da mais ênfase nesse item de lateralidade. 
 

4ª) Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos levado. Da turma uns 60% são interessados e 40% desinteressados. Mas o item lateralidade no caso 
desperta o interesse do aluno apreender. Porque a gente usa de algumas estratégias como, por exemplo, eu sempre falo 
para eles que se não souberem o conceito de lateralidade, eles não vão saber andar na rua também não. E foram muitas 
as atividades ao longo do ano até hoje que eu já trabalhei com eles. Fitinhas amarradas no braço, conversas com eles 
qual braço que se usa o relógio, qual mão que eles escrevem e qual perna que eles chutam. Porque tudo isso eu vou 
fazendo com a turma e observando cada um durante a aula. Aí vou fazer esse conteste com eles para ver se eu consigo 
detectar se algum aluno não domina o conceito de lateralidade. Não. Eu não me preocupo com isso não. Porque todos os 
alunos da turma têm condições de desenvolver essa atividade que eu vou passar na aula. Esse tipo de atividade não exige 
um grau de intelectualidade do aluno. É uma atividade do dia a dia dele mesmo. Vão ser duas atividades que eu vou fazer. 
Eu vou colocar os meninos fora da quadra. Porque a quadra tem um portão. Mas antes eu vou falar para eles que irei 
testá-los. Quando eles chegarem à quadra, já vai estar desenhando no chão da quadra o circuito que eles terão que fazer. 
Antes da aula eu vou fazer o circuito. Desenho com o giz vermelho é pé direito e com giz verde é o pé esquerdo. Por 
exemplo, no próprio desenho no chão da quadra vai obrigar eles a saltar ou andar com um pé só. Eu não vou falar nada. 
Vai estar no chão tudo. Porque eu já dei essa aula e eles vão ter que chegar e fazer. E eu vou observar um a um. 
 

5ª) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Em arrumar o giz de cores diferentes e levar os pneus que é meio difícil. Então eu vou ter que ir de carro. 
 

6ª) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Pode sim. Porque eu não tenho uma pessoa que me auxilia. Então vou ter que arriscar e confiar na turma. Porque eles 
vão ficar fora da quadra no momento que o colega for realizar o circuito. Mas se atrapalhar eles não terão um bom 
conceito comigo. Essa é uma estratégia que eu vou usar para fazer com que eles fiquem esperando a fez deles. O meu 
medo é de não conseguir essa disciplina lá na hora. O menino que quer brincar, por exemplo, eu penso que ele não vai ter 
a paciência de ficar esperando a hora dele. Ele esta doido para jogar uma bola ou correr. 
 

7ª) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O conceito de lateralidade, o desenvolvimento motor, a atenção e coordenação. 
 

8ª) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Eu creio que vai ser a concentração dos alunos, porque eu não vou falar durante a aula. Vai ser uma aula calada e 
quando a gente da uma aula usa muito a voz. E eu não vou usar nesta aula. Eu vou explicar para eles do lado de fora da 
quadra o que eles têm que fazer. E quando chegar lá eles terão que se concentrar no que esta no chão, então acho que 
vai ser difícil a concentração deles. Eu não vou cobrar a perfeição é lógico que não. Até porque qualquer um pode chegar 
lá e errar. Mas eu vou anotar o que eu achar de errado. 
 

9ª)Face a esses aspectos críticos que alternativas possui? 
R: É estar perto deles. Próximo deles ajudando e mostrando o que o desenho esta pedindo para eles fazerem. O que o 
desenho esta tentando falar para eles. Porque eles vão se orientar pelo o que estive escrito lá no chão da quadra. 
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Anexo 16.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 16.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupações? Mas em que sentido? Preocupação com o que? Minha preocupação no caso aqui é uma aula após o 
recreio, pois terei que ficar chamando os meninos para sala. Porque eles demoram ir para sala. É com o tempo. No caso, 
se vou conseguir trabalhar o que tenho preparado para eles hoje devido ao tempo de aula. Voltar para sala depois do 
recreio é meio complicado, pois vou ter que ficar chamando aluno. Colocando para dentro da sala. Esperando aluno entrar 
para sala de aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Você fala os objetivos? O que quero com eles? O que quero é melhorar a coordenação motora deles. A marcação 
individual no handebol. Trabalhar um pouquinho de drible também com eles. Melhorar a performance deles no drible e no 
passe. Entendeu? É uma aula de handebol que vou dar para eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Interesse. Participação. Interesse deles mesmo e participação na aula. A desenvoltura até mesmo na hora de fazer o 
passe ou o drible. Passar a bola para o colega. A interação deles uns com os outros. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos falantes demais. É uma turma bem grande de 28 alunos. A gente tem que falar muito. No mais são meninos 
que gostam de brincar. Não. A maior preocupação minha é a questão de falar muito. Entendeu. São alunos extremamente 
ativos e que temos que estar sempre chamando para fila para começar a coordenar o trabalho. Organizar a aula. 
Organização para começar a aula. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Em relação aos materiais tive a preocupação de planejar a aula com duas bolas de handebol e giz para marcar a 
quadra. Marcar a área na quadra porque as linhas já estão todas apagadas. É essa a preocupação! 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Acho que não. A meu ver não. Foi a melhor maneira que achei de dar esta aula devido ao sol na quadra. Também vou 
ter a estratégia de colocar estes meninos na sombra durante a aula. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo é o drible do handebol. E a marcação individual do handebol. Porque é uma coisa que traz muitos 
problemas no dia a dia do jogo. Você coloca os meninos para jogar e às vezes acontecem muitos acidentes e 
agressividades. Porque eles não sabem marcar e não tem uma coordenação no jogo. Uma coordenação motora de 
marcar o colega. De saber marcar. Eles tomam a bola de qualquer maneira um do outro. Aquela ansiedade de pegar a 
bola. Isso atrapalha muito o jogo e causa muitos acidentes. Os meninos são muitos ansiosos de pegar a bola. Eu quero 
trabalhar isto com eles para ver se melhoram este condicionamento deles. De estar jogando o handebol sem ficar 
pegando a bola de qualquer maneira. Atropelando uns aos outros. Então quero trabalhar isto com eles. Talvez não seja 
numa aula só. Mas o objetivo hoje é esse, a gente trabalhar a marcação individual. Ao mesmo tempo que estiver atacando 
tem que se defender, mas sem atropelar os outros. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Os aspectos físicos. O sol muito quente vai interferir. Porque precisava que cada um ficasse de um lado da quadra. 
Mas não vai ser possível porque de um lado o sol esta batendo. Então vai ter que ficar só do lado da sombra. Os aspectos 
de natureza mesmo. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: As alternativas são usar a sombra e mudar a maneira de dar aula. Em vez de colocar equipes de um lado e do outro da 
quadra, eu vou colocar todos na lateral da quadra onde esta com sombra. 
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Anexo 16.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 22 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A turma que o Professor planejou aula é uma turma de 6º ano ou antiga 5ª série. Agora estaremos acompanhando o 
Professor buscar os alunos na sala de aula. Na sala vou deixar em aberto a gravação para as instruções do Professor 
para os alunos dentro da sala de aula. 
Professor: (...) o dois passar para o três, o três passa para o quatro, assim para o cinco, para o seis, sete, oito, novo e se 
tiver 14 alunos vocês vão passando. Quando chegar no aluno 13 o 14 já vai estar aqui dentro. Então, ele vai passar a bola 
para o aluno 14, este passe que ele irá fazer pode ser um passe de peito. O aluno 14 pega a bola e sai driblando nesta 
direção, quando chegar aqui... Aliás! Desculpe! Quando o aluno 14 pegar a bola você irão mudar de posição, onde o aluno 
1 ocupa o lugar do aluno 2, o 2 vai para o lugar do 3 e assim por diante. No caso o aluno 3 vai estar aqui. Não vai? Então 
o aluno 14 virá driblando até aqui e fica aqui dentro. Ta jóia! No caso o aluno 1 já estará aqui e você vão passando a bola. 
No fim todos você terão que driblar também. E no finalzinho da aula podemos fazer um competição, porque a outra turma 
do outro lado estará fazendo também. Vamos tentar?  
Alunos: Vamos. 
Professor Então tudo bem. E depois desta atividade nós vamos fazer o seguinte, esta equipe daqui irá jogar contra esta, 
porém como o sol esta muito quente nós vamos ficar lá no cantinho da quadra. A equipe A irá ficar na lateral da quadra, 
do lado de lá, aqui no cantinho da quadra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e até o 14 aqui neste lugar. E a outra 
turma do outro lado também, um, dois, três, quatro... Porque tem que ser necessáriamente nesta ordem! Porque se você 
sari do seu lugar poderá enfrentar um menino da outra equipe. Se eu falar número 2. E você estiver no lugar errado lá terá 
que enfrentar um menino. Então fica difícil. Porque vou colocar menino contra menino e menina contra menina. Esta 
certo? 
Alunos: Esta. 
Professor: Vocês tem que ser rápidos. E se eu ficar chamando a atenção de você não vai dar tempo de realizar a 
atividade. Se vamos brincar gostoso na aula só depende de você. Vamos lá então! 
O Professor utilizou o quadro negro e giz para explicar as suas primeiras instruções aos alunos. Assim, neste primeiro 
instante constatamos que é hábito do Professor buscar os alunos na sala e passar instruções gerais referente aos 
procedimentos e regras da atividade aos alunos. Também percebo que o Professor realizou um planejamento muito bem 
elaborado para aula de hoje, ou seja, o conteúdo bem definido, atividade adequada ao conteúdo e faixa etária dos alunos, 
explicou no quadro negro aos alunos como foi organizada a atividade e quais os procedimentos que os alunos deverão ter 
durante a atividade. As preocupações que o Professor demonstrou quanto aos alunos cumprirem ou não sua aula estão 
relacionadas as limitações do espaço e o sol muito quente que temos hoje. Agora estamos chegando na quadra, mas 
penso que o Professor realiza as primeiras instruções na sala de aula para ganhar tempo na quadra, pois aqui os alunos 
costuma ficar mais dispersos e prestam menos atenção nas suas orientações. O Professor organizou as atividade 
considerando o espaço da quadra que possui sombra neste horário de aula, assim minimizar os desgaste dos alunos 
durante a aula. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor pediu os alunos para organizarem um círculo para realizar um alongamento. Percebo que é rotina do 
Professor realizar o alongamento no início da aula porque pediu um aluno para dar continuidade ao alongamento, o que 
demonstra os alunos já estarem rotinizados com este primeiro momento da aula ou atividade inicial do roteiro de aula do 
Professor. Enquanto o aluno realiza o alongamento o Professor esta marcando o espaço de aula com o giz, pois o espaço 
não possui nenhuma linha limítrofe das quadras. O Professor esta delimitando os espaços e áreas onde os alunos 
deverão estar posicionados durante a realização da atividade. É interessante constatar o comportamento dos alunos, pois 
estão todos seguindo as orientações do colega e colaborando para o andamento da aula. A princípio podemos considerar 
rotina do Professor buscar os alunos na sala de aula e. transmitir as primeiras instruções da atividade aos alunos. O 
Professor demonstra estar sempre preocupado com o tempo de aula, mas no sentido de aproveitamento e produtividade 
ao máximo do tempo de aula, ou seja, se consiguirá realizar todas as atividades planejadas dentro do tempo disponível. O 
tempo influência nas rotinas de ensino do Professor, pois sua organização, orientação dos alunos é sempre voltada para 
ganhar o maior tempo possível na aula. Como o Professor já concluiu a tarefa de marcar as áreas para realização da 
atividade voltou a realizar o alongamento com os alunos. O Professor demonstra uma boa interatividade com os alunos, 
além de participar e realizar as atividade com os alunos. O Professor demonstra um bom senso de humor, pois esta 
sempre nas suas instruções brincando com os alunos, que demonstram recíprocidade através de respeito e brincadeiras 
também. Agora pediu os alunos para colocarem nos seus lugares no círculo para que possa numerar os alunos. O 
Professor foi passadno pelos alunos no círculo e dizendo os número 1, 2, 3... 1, 2, 3.... Onde cada aluno correspode ao 
número que ele marcou. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Após o alongamento o Professor planejou uma atividade de pré-aquecimento. Basicamente a atividade é um pique, como 
os alunos estão em círculo, o Professor diz o número 1 e depois o 2, assim o aluno 2 terá que tentar pegar o aluno 1 até 
que ele volte para seu lugar no círculo. Até o momento é um aula muito bem estruturada, onde o Professor demonstra ser 
um bom gestor do tempo de aula. Também temos que considerar que aspectos como a faixa etária dos alunos contribuem 
para a aula, pois gostam e querem realizar a aula, além da maturidade profissional que o Professor apresente ter referente 
a gestão e controle dos alunos. O Professor demonstra um senso de humor muito positivo para orientar os alunos na 
atividade, estando sempre próximo dos alunos, alé da sua postura de gerir a aula sem distanciar ou perder a proximidade 
com os alunos. O Professor propícia um ambiente para que os alunos fiquem avontade na aula, pois brincam, conversam 
entre eles, demonstram interesse e motivação na realização da aula. O Professor demonstra um mair senso de 
responsabilidade com a formação dos alunos, ou seja, demonstra estar preocupado com a aprendizagem dos alunos. O 
Professor apresenta um perfil tímido para expressar verbalmente nas entrevista, porém quando esta em ação é um 
gigante, comunicativo, expressivo, organizado, detalhista e gestor do tempo de aula. Além de ser também planejado, ter 
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controle e gestão do tempo, disciplinado e cativante ao mesmo tempo nas suas prestações de feedbacks aos alunos. A 
aula do Professor flui rapidamente, transcorre com uma naturalidade suas instruções, sabe onde os alunos devem se 
posicionar, direciona a todo instante o comportamento dos alunos. Além de apresentar a rotina de transmitir as instruções 
gerais referente a atividade aos alunos ainda na sala de aula. O Professor tem o hábito de organizar as atividades para 
que os alunos façam aula como os alunos e as alunas com as alunas, para evitar qualquer episódio constrangedor durante 
a aula, pois os meninos em geral são mais fortes que as meninas. O Professor é detalhista no sentido de organizar os 
alunos na atividade, seja, pela altura, força, habilidade para que a atividade seja equilibrada. O Professor não diferencia a 
atividade por objetivos ou tarefas, mas basea-se nas características dos alunos para organização da atividade. Após ter 
organizados os alunos nas suas posições na área da atividade, o Professor realizou um ensaio para que os alunos 
pudessem compreender melhor a atividade. Deu a voz de comando, porém disse que não estava valendo ainda, mas que 
era apenas para eles aprenderem como realizar a atividade. A estratégia do Professor que que os alunos, experimentem, 
habituem, compreenda os procedimentos e regras da atividade depois incrementar com o estimulo da competitividade. 
Basicamente a atividade ocorre nos dois lados da área delimitada pelo Professor, uma equipe de cada lado, dividiu a 
turma em duas equipes de 14 aluno cada, colocando os alunos em fila que deverão passar a bola uns para o outro até o 
último da fila que deverá briblar a bola até o início da fila e entregar a bola para o colega, que novamente entrega para o 
outro colega de trás da fila por cima da cabeça, onde novamente repete o procedimento até completar todos os alunos da 
equipe. A equipe que conseguir realizar primeiro a atividade será a vencedora. A aula é muito positiva e contrutiva porque 
os alunos proporcionam feedback ao Professor. O Professor esta constantemente prestando feedbacks aos alunos de 
supervisão, correçaõ e motivação, pois não perde nenhum episódio da atividade de ambas as equipes. É muito interativo 
na aula com os alunos. É rotina do Professor prestar feedbacks individuais e coletivos durante a atividade. Corrigindo e 
orientando os alunos pelos seus nomes próprios. Os feedbacks são todos relacionados com a realização correta do 
fundamento ensinado, no caso o drible. O Professor esta constantemente prestando feedbacks referente aos fundamentos 
que são conteúdo da aula, no caso o handebol. O fundamento são o drible e o passe. 

4º MOMENTO: Descrevendo a atividade principal... 
Na atividade principal o Professor dividiu a turma em equipe A e B, numerou os alunos de cada equipe de 1 a 15 equipe A 
e 1 a 16 equipe B, pediu que cada equipe posiciona-se na extremidade da área de jogo ou quadra que o Professor 
delimitou com giz no início da aula e posicionou-se no centro da quadra com a bola de handebol. Quando o Professor 
falava um número, por exemplo 5, os alunos de âmbas equipes que eram o 5 vinham correndo até o centro da quadra 
para ver quem pegava a bola primeiro e tentava marcar gol no campo da equipe adversária. Na medida que a atividade vai 
ocorrendo o Professor vai aumentando o número de alunos que disputam a bola, por exemplo diz 1, 5, 10, assim saem 
correndo de âmbas equipes os alunos 1, 5 e 10. Até quando o Professor consseguer construir um jogão entre as duas 
equipes, ou seja, praticamente as duas equipes dentro da quadra jogando um pré-desportivo do handebol, onde pode 
realizar apenas o drible e passe que foram ensinados na aula. No decorrer da ativiade o Professor presta feedbacks 
individuais aos alunos, seja, de supervisão, correção ou motivação parabenizando ou elogiando o aluno. Cosntantemente 
o Professor esta a instruir os alunos durante a atividade. Os alunos estão sempre ocupados na aula de maneira que não 
tem tempo para ter comportamentos desviantes, pois estão o tempo todo com a atenção voltada para a atividade. O 
Professor demonstra muita preocupação com a estrutura da sua aula, com o cumprimento correto dos alunos nas 
atividades, ou seja, com que os alunos cumpram os objetivos das atividades, no sentido de querer que os alunos 
consigam compreender a finalidade da atividade. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, pois o Professor esta constantemente 
motivando os alunos menos habilidosos, tímidos ou carentes. Seja um aluno mais gordinho, lento ou retraído, assim o 
Professor esta constantemente prestando feedbacks positivos e de motivação aos alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, pois constatei um episódio onde uma 
aluna não queria fazer a aula porque sentia-se diferente dos alunos, pois não sentia-se muito habilidosa por não saber 
jogar handebol. Então o Professor conversou com a aluno, motivou dizendo que ela iria melhor se começasse a dedicar-se 
mais nas aula. O Professor possui a capacidade através do diálogo de conquistar e motivar os alunos, seja, pela maneira 
carinhosa e afetiva de orientar os alunos durante as atividades. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor realizar feedbacks constantemente aos alunos. Geralmente estão 
relacionados com instruções referente as regras, procedimentos e técnica do fundamento ensinado, no caso o drible e 
passe. É rotina do Professor prestar feedbacks individuais aos alunos, geralmente chama o aluno pelo nome próprio. 
Também presta feedbacks coletivos às equipes. Feedbacks de gestão e controle dos alunos durante a atividade estão 
relacionados com o posicionamento, atitude ou função dos alunos na atividade, ou seja, são feedbacks específicos a cada 
aluno e o procedimento durante a atividade. Constatemente o Professor lembra os alunos das regras, seja do 
pocisionamento na atividade, do número que cada um foi marcado, sua função e motivação. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: O Professor tem uma 
postura firme e justa, porém muito respeitosa com os alunos nas suas instruções e orientação. É carinho e afetivo, mas 
quando necessário poderá firmemente suas palavras para chamar a atenção dos alunos. É recíproco o respeito dos 
alunos com o Professor. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, como já mencionei exite respeito entre alunos e Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, porque os alunos se relacionaram 
muito bem na aula que desde o início apresentou um ambiente muito propício para aprendizagem. Não presenciei nenhum 
episódio de preconceito ou rejeição por parte dos alunos. Além do Professor construir um ambiente muito positivo e 
agradável durante as atividades. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, a atividade principal 
do planejamento da aula foi muito adquada a faixa etária e ao perfil da turma, seja, quanto ao número de alunos, estrutura 
e organização da própria atividade, além da capacidade de gestão dos alunos, dos procedimentos da atividade e tempo 
das atividades planejadas. Porém percebo o Professor ancioso para que a atividade tenha sucesso, que os alunos 
consigam realizar e compreender os objetivos da atividade, talvéz pelo fato de estar observando sua aula.  
Tem sentido de humor: Demonstra um senso de humor muito maduro, ou seja, sabe brincar com os alunos sem ofensa e 
ao mesmo tempo motivá-los, além de demonstrar uma segurança no controle e gestão dos alunos. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, porém não as segue, pois possui muito bem estruturada sua aula. Entretanto, ao 
mesmo tempo ouvir os alunos é uma estratégia para demonstrar respeito e atenção, assim conquistando os alunos para 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
298 

participarem da atividade, através do diálogo e feedbacks de motivação. Além do respeito que os alunos demonstram pelo 
Professor. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas o Professor demonstrou um perfil muito seguro e maduro, sem 
apresentar nenhum comportamento que colocasse em questão sua postura diante as decisões em aula. Lógico que 
durante a aula ocorrerão episódios dos alunos pararem de fazer a aula por estar cansado ou pouco motivado, mas o 
Professor imediatamente diz ao aluno para ficar um pouquinho fora da atividade e quando se sentir melhor volta. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, demonstra um perfil muito rotineiro, organizados 
e com planejamento muito estruturado no que se refere ao conteúdo, atividades, gestão do tempo, gestão e controle dos 
alunos. O Professor utiliza de uma agenda durante a aula, onde estão anotadas a sequência e tempo das atividades 
planejadas. É rotina do Professor sempre olhar sua agenda e apontamentos que nela constam durante o desenvolvimento 
da aula. A estrutura do planejamento de aula do Professor referente ao tempo, recursos materiais com objetivo de realizar 
um ensino eficaz organiza-se desde à sala de aula onde realiza as primeiras instruções referente a etapas da aula 
explicando detalhadamente no quadro negro como deverá ser desenvolvida a atividade principal da aula com suas regras, 
procedimentos e objetivos. Em seguida pede aos alunos para irem para quadra, já na quadra a primeira atividade a ser 
desenvolvida é um alongamento, onde nesta aula pediu a um aluno para dar continuidade ao alongamento, enquanto o 
Professor marcava com giz as linhas limítrofes da área de jogo, ao terminar volta para finalizar o alongamento e realizar a 
segunta atividade que é um pré-aquecimento. Nesta atividade basicamente os alunos tinha que correr ao redor do círculo 
formado pelos demais alunos tentando pegar um dos colegas ao qual o Professor dissesse o número dele. Depois 
ocorreram variações desta mesma atividade. Quanto a atividade principal o Professor dividiu a turma em equipe A e B, 
numerou os alunos 1 a 15 e posicionou-os na linha de fundo da quadra que riscou com giz e se posicionou no meio da 
quadra com a bola de handebol, na medida que dizia um número os alunos que correspondiam a este número saiam 
correndo dos seus lugares até o centro da quadra para tentar pegar a bola e depois marcar gol na equipe adversâria, 
assim, no decorrer da atividade o Professor foi aunciando mais de uma número por vez até formar um grande jogo entre 
os alunos. Também é importante considerar que quando os alunos chegam na quadra já estão ciente onde se 
posicionarão, pois o Professor já orientou dentro de sala de aula. O Professor coloca os materiais que serão utilizados na 
lateral da quadra e separa os materiais referentes que serão utilizados nas atividades planejadas. O Professor quando 
finaliza a aula solicita aos alunos que se aproximem para prestar os feedbacks e considerações finais referentes as 
atividades desenvolvidas ana aula. O Professor demonstra um controle na transição das atividade, pois foi característico 
do Professor aproveitar a estrutura ou disposição dos alunos nas atividades realizadas para organização e realização da 
próxima atividade. A sua aula apresenta um roteiro, estrutura e etapas de desenvolvimento. As atividades desenvolvidas 
referente ao fundamento do handebol trabalhado, no caso o passe e o drible tiveram uma progressão no nível de 
dificuldade. Foram realizadas no total 5 atividades na aula, sem considerarmos as atividades prévias desenvolvidas que é 
o alongamento e aquecimento e neste momento o Professor esta finalizando a aula com todos alunos ao redor no centro 
da quadra, onde pretou feedbacks da aula realizada e já anunciando qual será a atividade da aula seguinte. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, são instruções claras e adequadas as características dos alunos, pois o Professor 
demonstrou aproximar sua linguagem à linguagem dos alunos. Os alunos possuem a liberdade de perguntar ou questionar 
as regras do Professor, porém seu planejamento é muito bem estruturado o que limita os alunos opinarem nas atividade. 
Ainda, o Professor mantém os alunos ocupados durante todo o tempo da aula, ou seja, mantém o foco de atenção dos 
alunos nas atividades da aula. Tambem realiza instruções ou feedbacks de correção imediatamente quando os alunos 
realizam alguma ação que não condiz, seja, com a regra ou técnica do fundamento. É característico do Professor dirigir-se 
aos alunos pelos seus respectivos nomes. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas a estratégia do Professor é a criatividade 
e organização das atividade planejadas, pois demonstrou ser capaz de criar interesse e expectativas nos alunos em 
participar e realizar as atividade que planejou para aula. Ainda, realiza constantemente feedbacks positivos e motivação 
aos alunos, principalmente com aqueles que não demonstram tanto interesse nas aulas de Educação Física. É rotina do 
Professor utilizar o diálogo com estratégia para agregar e conquistar os alunos que não querem participar da aula. Mas 
uma estratégia que o Professor utiliza é iniciar a atividade sem o cariz da competitividade, ou seja, os alunos realizam 1 ou 
2 vezes antes a atividade para posteriormente o Professor autorizar a competição entre as equipes. Obvío que os alunos 
competem do mesmo jeito, porém o intuíto do Professor é que os alunos compreendam com deve ser realizada a 
atividade para que possam estar motivados a faze-la, principalmente aqueles alunos menos habilidosos. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: É rotina do Professor prestar 
feedbacks visual, verbal e físico constantemente ao alunos, sejam, de correção, supervisão e motivação. Quando 
necessário realiza demosntrando como realizar a atividade. Também é rotina do Professor interagir e participar das 
atividade com os alunos, pois no caso desta turma o número de alunos da turma é ímpar, onde às vezes o Professor 
completa um das equipes. E alterna as equipes para que os alunos não questionem que esta somente numa equipe, ou 
seja, motiva interagindo os alunos. No geral é um ambiente de aula muito positivo, extrovertido, construtivo para uma boa 
aprendizagem, porém o Professor não perde o foco nos objetivos das atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Como o roteiro de aula é bem estruturado e organizados referente as 
etapas, números de atividades, tipo de atividade e os tempos da atividade que não presenciei improvisações quanto 
adequação da estrutura da aula. Entrentanto, quando necessário improvisa algumas regras para aumentar o grau de 
dificuldade das atividades, afim de manter o nível de ativação e interesse dos alunos na aula. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, com uma estrutura e roteiro de aula apresetado pelo Professor é notório o seu 
interesse na aprendizagem dos alunos. Ainda, com a seleção de atividades criativas, atrativas e motivadores que 
despertem o interesse dos alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois a seleção das atividade e sequência 
possibilitam o Professor a ganhar tempo nas suas instruções e orientações de organização das atividades ao longo do 
planejamento da aula, ou seja, as atividade assemelham-se quanto a estrutura e disposição dos alunos pelo espaço, mas 
mudam quando sua finalidade e regras. Mesmo mantém o foco no conteúdo planejado que é o passe e drible do 
handebol. O foco do Professor é o controle do tempo durante a transição das atividades. Sendo rotina do Professor 
realizar ou mudar de atividade apenas com orientações verbais sem em momento algum interromper a atividade anterior. 
Exceto, quando um alunos tem uma dúvida referente a regra ou procedimento da atividade, assim o Professor paraliza a 
aula e orienta o aluno e a turma também. 

c) Gestão da Classe: 
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Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas mantém o controle dos alunos com muito diplomacia, através do diálogo. 
Ocorrem comportamentos divergentes durante a aula, mas que são característicos da faixa etária dos alunos. São 
brincadeiras entre os alunos, seja na fila enquanto aguardam sua vez de participar da atividade ou algum palavrão, mas 
que imediatamente o Professor adverte quanto a conduta deles na aula. Não presenciei episódios de hostilidade entre os 
alunos ou dos alunos com o Professor. São comportamentos diversgentes característicos de alunos na faixa etária entre 
os 9 e 10 anos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, sua principal estratégia é manter os alunos constantemente 
ocupados durante a realização das atividades, ou seja, não há tempo para os alunos fazerem bagunça porque estão 
constantemente ocupados na realização das atividades da aula.  
Trata os alunos com justiça: Sim, ocorre quando respeita a opinião dos alunos caso o Professor erre nas suas 
considerações durante a pontuação das equipes ou esqueceu alguma regras. Também na organização das atividades em 
organizar as duplas com base nas características dos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, como já descrevemos o ambiente de aula é muito propício 
a aprendizagem devido a criatividade, adequação, atratividade, sequência e estrurtura da aula planejada pelo Professor. 
Ainda, pelo fato do Professor ser muito carismático, comunicativo com os alunos nas suas instruções e feedbacks durante 
a aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas os materiais são geridos pelo Professor, pois os alunos não 
podem pegar ou utilizar os materiais que não estejam envolvidos nas atividade de aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, mas devido as atividades que o Professor planeja para sua aula. Mas o 
Professor tem o cuidade de delimitar uma área de jogo no espaço de aula que não possui uma quadra específicamente 
com as linhas limítrofes das quadras de jogo. Mas o espaço é bom, possui alambrado, as traves de gol e cesta de 
basquete, mas não é uma quadra propriamente dita. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor prestar contantemente feedbacks verbal, visual e físico com os alunos durante a aula. Interagindo e 
participando das atividades com os alunos. Também utiliza da estimulo da competitividade para motivar os alunos, mas de 
forma socializadora e cooperativa entre os alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é recíproco o respeito entre Professor e alunos. 
Obvío que existe um aluno engraçadinho, mas a postura e conduta do Professor imediatamente inibe a conduta do aluno e 
quando necessário o Professor adverte o aluno verbalmente chamando ele pelo nome próprio sem agredir ou ser 
grosseiro com o aluno. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Nesta primeira aula o Professor demonstrou ser rotina realizar as 
primeiras instruções na sala da aula, referente as regras e procedimentos da atividade. Explica aos alunos como deverá 
ser realizada as atividades e etapas da da aula. Também realiza as instruções antes de cada atividade aos alunos. É 
rotina do Professor realizar as primeiras instruções da aula ainda na sala de aula, referente as regras e procedimentos da 
atividade, antes das atividades explica detalhadamente como os alunos deverão proceder-se, exemplifica demonstrando 
com realizar a atividade e durante a atividade esta constantemente prestando feedbacks individualizados e coletivos aos 
alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, o Professor demonstra muita preocupação com a segurança 
dos alunos, seja, cairem ou se machucarem na sua aula, pois constatemente esta advertindo os alunos para tomarem 
cuidado, não empurrar o colega, evitar esbarrões fortes nas meninas. Também é estratégia organisar os alunos nas 
atividades levando em consideração suas caraceterísticas físicas, ou seja, coloca menino com menino e menina com 
menina levando em consideração suas características físicas. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Até o presente momento entre os professores que colaboram com o estudo o 8º Professor demonstra rotinas de ensino e 
planejamento muito bem estruturadas e seguras. 
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Anexo 16.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 16.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeiro o tempo, pois a aula será em campo aberto. E segundo o tempo de aula, por ser no turno noturno é somente 
40 minutos. Eu tive que colocar o material na quadra direitinho para não perder tempo com a turma. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Melhor a performance dos alunos no handebol. E desenvolver o espírito de equipe. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou. Eu observo por aula cada aluno. De um a dois alunos. Entendeu? Nos três aspectos: o  físico, o motor e o afetivo-
social. Cada aula faço minha avaliação desta forma. Às vezes avalio a escrita. No final do bimestre tem uma avaliação 
escrita. Faço uma avaliação escrita. Pelo menos uma avaliação escrita porque não conheço toda a turma ainda. Estou 
iniciando com esta turma. Às vezes nem nome de aluno eu sei. Às vezes a memória falha e não sei o que está 
perguntando. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São bons alunos. Mas por ser alunos de 2º Grau é mais difícil da gente estar colocando as brincadeiras. Na verdade 
para mim não existe diferenças. Igual sempre falo para eles que não existe brincadeira de gente grande, mas sim 
brincadeira de criança. A gente que adapta para eles. Vamos ver se eles vão gostar da brincadeira. Sim. Às vezes temos 
alunas que estão grávidas. Então, às vezes não deixo elas jogar, por ser perigoso. Pode prejudicar a gravidez de alguma 
forma. Então têm certas brincadeiras que não deixo. Mesmo que elas queiram eu não deixo. Porque pode ser perigoso a 
bola bater na barriga. Pode vir a prejudicar a aluna. Então a gente deixa ficar jogando uma dama. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: A preocupação em relação aos materiais foram quantas bolas iria utilizar. Porque a escola não dispõe de material 
suficiente para mim, então tive que arrumar. Então quantas bolas vou utilizar nesta aula, duas bolas. Aliás são três bolas. 
Porque no final combino com eles a atividade que gostam. Porque tem que ter uma combinação antes. Porque se não der 
nada em troca eles não fazem minha aula. Vou dar uma jogo de futsal pelo menos uns 10 minutinhos no final da aula. 
Principalmente os homens e algumas meninas que gostam de futsal. Então trouxe a bola de futsal também para o 
finalzinho da aula.  
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu penso que não. Mas se tiver algum problema a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Porque foi bem 
planejado e conheço a turma já um pouquinho. Apesar de não saber nome de todos. Eu já conheço e já trabalhei com eles 
aqui este ano. Espera ai! Eu minto! Às vezes o problema vai ser algum aluno que não vai querer fazer a aula. Esses 
alunos sempre tem. Eu respeito por algum motivo. Porque na verdade a gente não sabe o que está se passando na 
cabeça deste aluno. Então como não estou trabalhando com criança e eles já são adultos e adolescentes que sabem o 
que quer da vida, se não quer fazer a aula eu respeito e deixo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: É o drible. Melhorar a performance do drible do handebol. O handeboliche uma atividade muito interessante e que no 
final vai ter uma surpresa. Porque além de trabalhar e melhorar a performance dos alunos no handebol. Ele vai trabalhar 
também algumas coisas integradas a outras disciplinas. Sabe! 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Aspecto crítico é a questão do horário. Porque estamos acostumado a trabalhar com 50 minutos. E 10 minutos a 
menos fica bem apertado para desenvolver todo o conteúdo da aula. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Alternativa é diminuir o tempo de aquecimento. Não tomar muito tempo no alongamento. Nas conversas. E assim, 
sendo mais direto nas atividades para que sobre um tempo combinado no final da aula. 
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Anexo 16.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A Turma com a qual o Professor estará trabalhando são alunos do 3º ano do 2º grau, ou seja, alunos de 16 a 18 anos. 
Alunos mais velhos, que já estão a finalizar a Educação Básica a caminho do Ensino Superior. Então, acredito que o 
Professor terá que ter estratégias para negociar a participação destes alunos na sua aula. Como é rotina do Professor foi 
até a sala de aula buscar os alunos, me apresentou aos alunos, relizou as instruções iniciais da aula, lembrou aos alunos 
da importância da sua participação e colaboração devido o tempo de aula ser apenas 40 minutos. Também criou a 
expectativas nos alunos dizendo que no final da aula teriam uma surpresa. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Ao chegar na quadra o Professor pediu aos alunos para organizar um círculo no centro do espaço de aula, onde realizou o 
alongamento com os alunos, atividade rotineira nas aulas planejadas pelo Professor. Após realizar o alongamento o 
Professor pede os alunos para colaborar devido ao tempo de aula ser apenas 40 minutos, ou seja, mantém sua rotina de 
gestão e cotrole do tempo de aula. Assim, imediatamente o Professor solicitou aos alunos para estarem organizando 2 
filas, a seguir dividiu as duas em filas em outras 2 filas formando um total de 4 filas. Manté a rotina de realizar as intruções 
antes das atividades explicando aos alunos as regras e procedimentos para execução da atividade. Mas agora o Professor 
esta mudando os alunos para formar filas ou equipes mais homogêneas levando em consideração as características 
físicas dos alunos. Formou duas equipes que estão no canto da quadra onde faz sobra, pois o sol esta muito quente. 
Também tem um aluno que esta no canto da quadra com um caderno fazendo os apontamentos da aul, pois esta com o 
pé magoado. Assim, por ser uma turma de alunos mais adultos, do 3º ano, então o Professor pede para estar realizando 
os apontamentos referente a aula. A questão é que neste momento o aluno levantou e pediu o Professor para fazer aula, 
então acredito esta ser uma estratégia do Professor para lidar com aqueles alunos que inventam desculpa para não fazer 
aula. Como é rotina do Professor os materiais estão dispostos na lateral da quadra, mas nesta primeira atividade após o 
alongamento irá utilizar duas bolas. E incia sua instruções antes da atividade como constatamos ser uma das suas rotinas 
na 1ª aula observada. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A primeira atividade é uma estafeta para trabalhar o fundamento que é conteúdo da aula. O Professor é detalhista e muito 
claro nas suas intruções aos alunos, apresenta muito boa comunicação, além de uma voz firme e forte. As suas instruções 
referente a atividade são coletivas e direcionadas ao ensino da atividade. Neste momento alguns alunos de outra turma 
entraram entre os alunos, porém o Professor pediu para darem licença para não atrapalhar sua aula. Nesta turma já 
encontro um Professor mais copenetrado e discplinador, pois até o momento mantém centrado no controle dos alunos, 
apresenta uma postura diferene quando trabalha com turmas mais novas como é o caso da 1ª aula. Mas no geral os 
alunos colaboram com a aula do Professor, não sei se é porque estou observando a aula. No geral esta aula apresenta 
um ótima estrutura com a 1ª aula observada, mas como constatamos em outras observações realizadas com outros 
professores que colaboraram com nosso trabalho, as características dos alunos da turma influenciam nas rotinas de 
ensino e planejamento do Professor. As atividade planejadas são as mesmas que foram trabalhadas na 1ª aula 
observada. Basicamente são duas filas, onde o primeiro passa a bola pro cima da cabeça para o segundo aluno e assim 
sucessivamente, até o último aluno que deverá pegar a bola de handebol e vir driblando até o início da fila, entrega para o 
colega que procegue a atividade. Assim, a equipe que teminar primeiro a estafeta é a vencedora. O Professor adaptou a 
atividade que passaou para os alunos do ensino fundamental aos alunos do ensino médio. Utilizando como uma atividade 
de aquecimento para interagir e motivar os alunos para aula. Lógico que o empenho e interesse destes alunos é muito 
menor quando comparado aos alunos da 1ª aula observada que tinham entre 9 a 10 anos, o que reflete significativamente 
na postura e conduta do Professor na aula. Não que esteja desinteressado em realizar sua aula, mas não apresenta a 
mesma disposição que apresentou na 1ª aula observada. Também observo que enquando os alunos realizam a atividade 
o Professor já esta orgnizando a 2ª atividade, ou seja, distribuindo os materiais que organizou para atividade principal que 
será desenvolvida com os alunos a seguir as atividade de aquecimento. É caracaterístico do perfil do Professor preocupar-
se com a gestão do tempo de aula, principalmente nesta aula que é de apenas 40 minutos. Como é rotina do Professor, 
delimitou a área da atividade riscando com giz uma quadra no espaço onde realiza a aula. Colocou na extremidade de 
cada campo um garrafa pet, acredito que deve ser para desenvolver a atividade que descreveu na entrevista 
handelboliche. No geral o Professor até o momento consegue estabelecer um ótimo ambiente para aprendizagem, além 
dos alunos, mesmo sendo uma turma mais velha estão colaborando muito para o sucesso da aula. Sendo um aula para o 
Ensino Médio e alunos nesta faixa etária a aula apresenta um planejamento muito bem estruturado. Como é rotina do 
planejamento do Professor, iniciou a aula com o alongamento, atividades de estafetas trabalhando o passe e drible do 
handebol como aquecimento e diferencia na atividade principal que é adequada as características da faixa etária. O 
Professor demonstra uma maturidade muito grande na seleção e organização das atividades, demosntra o interesse em 
realizar atividades que estimulem a criatividade e interesse dos alunos em realizá-las. Além da rotina do Professor esta 
constantemente conversando e negociando com os alunos durante toda a aula. A negociação é no sentido de conquistar e 
dispertar o interesse dos alunos nas atividade planejadas, além de compreenderem os objetivos da atividade. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento o Professor esta adaptando a estafeta, em vez dos alunos passarem a bola de handebol por cima da 
cabeça deverão passar entre as pernas e proceder conforme a atividade anterior, ou seja, o último da fila pega a bola e 
dribla até o início entregando para o colega e a equipe que terminar primeiro é a vencedora. Outra característica peculiar 
dos alunos da turma são aquelas alunas que estão mais produzidas, bem vestidas em relação a maioria das outras 
meninas e que também participam da atividade. Até o momento não constatei o Professor adotar alguma atitude de 
exclusão ou regras de limita a participação dos alunos, seja, retirar objetos cortantes, ser obrigatório o uso de uniforme 
para aula ou condições do gênero. É objetivo do Professor que todos alunos participem e envolvam-se na atividade. É 
rotina do Professor organizar a aula de modo a ganhar tempo, ou seja, neste momento enquanto os alunos desenvolvem a 
outra atividade que orientou o Professor marca a área de gol na quadra que ele risca no espaço com o giz. Porque como 
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já mencionamos o espaço de aula é muito bom, porém não possui as linhas limítrofes das quadras. Assim, esta marcando 
o campo para realização da atividade principal que é o handeboliche. O marcante do perfil do Professor é a capacidade de 
contruir um ambiente muito extrovertido na aula sem exigir ou obrigar dos alunos, mas apenas com sua postura e modo de 
estar com os alunos, pois iniciamos a aula com alguns alunos pouco motivados, após a realizaçãod as atividade de 
aquecimento com competição já vemos a turma mais interagida e animada e ainda não realizaram a atividade principal 
que parece ser muito criativa e atrativa. É rotina do Professor prestar feedbacks individuais de supervisão e correção aos 
aluno durante a atividade, quando necessário ou no final da atividade realiza os feedbacks coletivamente aos alunos. 
Também é rotina do Professor realizar as instruções aos alunos antes das atividades e exemplifica como realiza as 
instruções ao alunos. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
O Professor agora esta orientando como realizar a atividade aos alunos, explica detalhadamente como conseguirem 
cumprir a atividade, ou seja, para acertar a garrafa pet da equipe adversária terão que rolar a bola de handebol, não pode 
arremessar na garrafa, simulando uma arremesso de boliche. Nesta aula o Professor estar explicitando e explicando os 
objetivos da atividade que é acertar a garrafa pet da equipe adversária. Porque são alunos mais velhos, assim o Professor 
demonstra sempre o intuíto que os alunos compreendam o porque estão realizando determinada atividade, além das 
características dos alunos contribuirem muito para o ambiente da aula. Ainda, o Professor demonstra muita humildade, 
pois me disse que até hoje fica nervoso quando entra na sala de aula por achar que nunca esta preparado para dar aula. 
O Professor mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos, 
quando necessário para o jogo e questiona os alunos o porque ocorreu determinado episódio, se pode ocorrer aquilo 
durante o jogo, questionando a todos instante os alunos de modo a cumprirem as regras da atividade. Além de estar 
constantemente lembrando os alunos do tempo da aula para conseguir cumprir todo seu planejamento de aula. É uma 
aula muito bem estruturada, organizada, adequada e adaptada a faixa etária dos alunos, possui controle e gere muito bem 
os interesses dos alunos durante a aula. Caso ocorra algum episódio extrovertido na aula o Professor costuma interromper 
a atividade e brincar com os alunos propiciando um ambiente muito positivo na aula. Sendo rotina constante prestar 
feedbacks individuais aos alunos dirigindo-se aos mesmos pelo nome próprio e feedbacks coletivos. Praticamente o 
objetivo da atividade é os alunos acertarem as 5 garrafas pet que encontram-se no gol de cada equipe, assim a equipe 
que derrubar as 5 garrafas é a vencedora. O tempo é crucial para o sucesso da aula na perspectiva do Professor, pois 
gosta de cumprir o seu planejamento. Também constato que o Professor já rotinizou a improvisação de regras, pois esta 
utilizando as mesmas regras que introduziu na atividade desenvolvida na 1ª aula com os alunos do Ensino Fundamental. 
Como o Professor percebeu que apenas os alunos mais habilidosos e interativos que estão cumprindo com os objetivos 
da aula, improvisou a regra de que a equipe só poderá arremessar a bola para o gol após passar por todos elementos da 
equipe. Assim, improvisa regras que possibilitem a participação de todos alunos, seja, habilidosos ou não, mas desde que 
todos alunos participem e cumpram com os objetivos da atividade. O Professor mantém-se na lateral da quadra prestando 
o feedbacks, paralisa o jogo, dirige-se até os alunos para orientá-los, exemplifica se necessário os procedimentos como 
realizar um lateral, falta ou os fundamentos ensinados na aula. Essa a razão do Professor traçar no início da aula uma 
quadra com giz criando as linhas limítrofes da quadra. O Professor interrompeu a aula e chamou os alunos ao centro do 
campo de jogo para lembrá-los que faltam 20 minutos para terminar a aula e o jogo esta empatado 2 X 2, sendo assim 
para finalizar a atividade quem derrubar a próxima garrafa é a equipe vencedora.  

6º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Após a finalização da atividade o Professor reune os alunos novamente no centro da quadra para explicar a surpresa que 
prometeu no início da aula. Esta é uma estratégia para motivar e estimular um clima favorável para participação dos 
alunos. Vou deixar em aberto a gravação para registrar as considerações do Professor. 
Professor: Oh Francis! 
Minha intervenção: Boa. 
Professor: Aqui dentro destas garrafas tem uma pergunta simples. Sabe! São referente ao conteúdo que eles já 
estudaram. Então, quem acertar as peguntar acumula mais 1 ponto, de modo que o jogo ainda continua. 
O Professor é muito criativo e entusiasmado com seu trabalho, pois dentro de cada garrafa pet que era utilizada como pino 
no jogo do handeboliche colocou um papelzinho com uma pergunta referente a qualquer conteúdo que os alunos já 
estudaram. Como cada equipe tem 5 garrafas pets, porém uma equipe derrubou 3 garrafas e a outra 2 garrafas, assim 
âmbas equipes terão a oportunidade de responder as suas perguntas e a equipe que acertar mais perguntas acumula os 
pontos, assim a equipe que esta com 2 pontos tem a oportunidade e virar o jogo caso a outra equipe não acerte suas 
perguntas. É uma atividade muito bem escolhida considerando a faixa etária dos alunos. No geral as perguntas são facéis, 
mas um detalhe que diferencia a atividade e principalmente o perfil do Professor que estamos observando. No geral a aula 
foi muito bem planejada e produtiva para 40 minutos de aula, o Professor estava muito seguro das etapas e tempo de 
cada atividade planejada para aula, desde o momento que buscou os alunos na sala, na quadra procedendo o 
alongamento e demais atividades que planejou para aula. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
É rotina do Professor manter um bom relacionamento com os alunos como constatamos na 1ª aula observada e nesta 2ª 
aula também, pois é característico das suas aulas um ambiente extrovertido, alegre, motivador e interativo. O Professor 
através do diálogo e motivação constrõe um ambiente muito propício para uma aprendizagem positiva. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, hoje na aula um aluno estava com o pé 
machucado, assim o Professor demonstrou ser senvível às suas necessidades quando compreendeu não estar em 
condições de realizar a aula, porém pediu ao aluno que realiza-se apontamentos durante a aula referente ao conteúdo 
desenvolvido e atividades da aula. Assim, atribuiu uma ocupação ou tarefa ao aluno durante sua aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não, pois são alunos mais velhos, uma turma 
mais interagida que estão juntos já um bom tempo na escola, são amigos e demonstram ter um ótimo relacionamento 
entre eles. Além do Professor ter a capacidade de contruir uma aula muito interativa o que potencializar as características 
positivas dos alunos. Ficou claro a colaboração dos alunos para o sucesso da aula e o ambiente criativo e propício para 
uma aprendizagem extrovertida. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor realizar feedbacks constantemente aos alunos antes, durante e 
após as atividades. Antes das atividades o Professora realiza as instruções das atividades referente regras, procedimentos 
e técnicas dos fundamentos que os alunos deverão realizar, no caso o passe e drible do handebol. Como constatamos na 
1ª e nesta 2ª aula é rotina durante as atividades o Professor esta presente durante as execussões dos alunos prestando 
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feedbacks de supervisão, correção e motivação. São feedbacks individuais dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos 
nomes e coletivos direcionados a toda a turma. No final da atividade às vezes o Professor presta feedbacks ao alunos, 
mas como hoje a aula teve apenas 40 minutos não presenciei estes feedbacks, mesmo porque o tempo das atividades e 
cumprir com o planejamento de aula são objetivos do Professor. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o respeito é 
recíproco entre Professor e alunos, pois sua postura favorece ao diálogo e respeito. O contexto socio profissional fora da 
escola do Professor favorece esta relação positiva com os alunos, pois é conhecido na cidade e trabalha com futebol 
tornando-o popular e amigável ao mesmo tempo, pois é uma cidade muito pequena. Ainda sua forma de abordagem aos 
alunos é próxima a realidade do cotidiano deles o que favorece esta facilidade de relacionamento. Não presenciei nenhum 
episódio nesta aula onde o Professor tivesse que adotar uma postura energica, firme ou advertir os alunos por 
comportamentos divergente, mas também é caracaterístico manter os alunos ocupados a todo instante. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, como já relatamos é recíproco o respeito entre Professor e 
alunos devido a postura, forma de tratamento, a capacidade de estabelecer um bom diálogo positivo e amigável com os 
alunos. O Professor também negociou com os alunos a colaboração deles na aula, após apresentar os objetivos da aula e 
as atividades, pediu a participação e colaboração da turma devido o tempo de aula ser apenas de 40 minutos e disse que 
sobrando tempo no final desenvolveria um futal. Temos que considerar que o Professor esta trabalhando já com alunos 
que se consideram adultos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, pois são alunos que estão juntos já 
um bom tempo. Porque como é uma cidade pequena esta escola é a única que possui turma de 2º grau, assim os alunos 
já se conhecem desde as séries iniciais, além de demosntrarem ser muito unidos e interagierem bem uns com os outros 
através de brincadeira durante a aula. Então, não vejo necessidade  
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pela estrutura do 
planejamento, número de atividade planejadas, organização, sequência, seleção e adaqueção das atividades, criatividade 
e atratividade das atividades, entusiasmo e capacidade de motivar e interagir os alunos nas atividades. Ainda, suas rotinas 
de gestão e controle do tempo das atividades e dos alunos na transição das atividades demonstram esta característica no 
seu perfil. 
Tem sentido de humor: Sim, é uma característica do ambiente da aula do Professor. O Professor e alunos estão 
constantemente brincando entre si, aproveitam os episódios engraçados da aula para enriquecer as relação e construir um 
ambiente muito favorável para aprendizagem. Através do diálogo e motivação conquista a participação e envolvimento dos 
alunos na aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, porém não interrompe o roteiro de aula, ou seja, segue o planejamento realizado 
dentro do tempo estipulado para cada fase ou atividade planejada. Mas no que refere-se a negociação de regras, ouvir a 
opinião dos alunos em algum lance que não estava tão atento, sendo assim, aceita a opinião dos alunos. 
Síntese: Nesta dimensão constatamos que o Professor apresenta rotinas muito seguras que possibilitam a gestão e 
controle dos alunos através de estratégias de relacionamento muito amigavéis, sendo o diálogo e a comunicação sua 
principal estratégia para agregar os alunos na aula. 

b) Ensino: 

Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O Professor manteve suas rotinas em relação a 1ª 
aula observada, pois a aula apresentou estrutura semelhante a 1ª aula, porém com atividades adequadas ao perfil da faixa 
etária dos alunos que é um 3º ano. É rotina do Professor organizar uma aula com fases, ou seja, atividades iniciais, 
principal e final. A rotina do Professor é buscar os alunos na sala de aula, onde transmite as primeiras informações aos 
alunos referentes as regras e procedimentos da atividade, disse aos alunos que no final da aula teriam uma surpresa, 
pediu a colaboração dos alunos, ou seja, negociou com os alunos alguns minutos no final da aula ser o futsal, realizou a 
chamada e pediu para os alunos irem para quadra. Como o Professor disponibilizava de 40 minutos nesta aula, na quadra 
como é rotina realizou o alongamento no centro da quadra com os alunos muito rapidamente, enquanto os alunos 
realizavam o alongamento o Professor riscava com giz a quadra para realização da atividade principal. As atividades 
seguintes foram estafetas trabalhando o conteúdo da aula que foi o passe e drible do handebol, onde dividiu a turma em 
duas filas e os alunos teriam que passar a bola por cima da cabeça até o último elemento da fila que depois deveria vir 
driblando a bola até o início da fila e entregar para o colega, sendo a equipe vencedora a que concluí-se primeiro a 
atividade. As outras duas atividades foram adaptações desta, onde os alunos passava a bola de lado e depois por baixo 
das pernas. Estas atividades foram semelhantes as atividades trabalhadas para a turma de Ensino Fundamental que 
observamos na 1ª aula. A atividade principal planejada foi o Handeboliche, onde o Professor colocava na área de gol que 
riscou com o giz 5 garrafas pets sobre a linha de gol e debaixo da trave, sendo o objetivo da atividade cada equipe 
tentarem derrubar as garrafas da equipe adversária, mas deveriam jogar a bola de handebol como se estivessem jogando 
uma bola de boliche, ou seja, trabalhando o passe baixo do handebol. No final da atividade principal o Professor pegava o 
número de garrafas que cada equipe conseguiu derrubar e fazia as perguntas que estavam anotadas nos papelotes dentro 
da garrafa. Como a equipe A derrubou 3 garrafas pets tinha o direito de tentar responder três perguntas que estavam no 
papelote dentro das garrafas e assim acumula possívelmente se acertasse as perguntas mais 3 pontos. Já equipe B 
derrubou apenas duas garrafas tendo apenas o direito de responder 2 perguntas, mas podia contar com a sorte da equipe 
A errar e não marcar pontos e virar o placar de jogo. Esta foi a surpresa do final da aula que o Professor anunciou no início 
da aula. E no final liberou 5 minutos da aula para os alunos jogarem o futebol. O Professor apresenta rotinas muito 
seguras referente a gestão do tempo de aula, onde ficou claro que cumprir com o planejamento elaborado é seu objetivo 
principal. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, em geral o Professor realiza instruções muito claras e adequadas a faixa etária 
dos alunos, pois apresenta uma boa comunicação durante a aula, mesmo não sendo muito expressivo nas entrevistas até 
o momento. Mas nesta 2ª aula observada constatamos ser rotina do Professora realiza as primeiras instruções ao alunos 
ainda na sala de aula referente aos objetivos e finalidades das atividades da aula, porém não foi muito criterioso e 
detalhista com fez na 1ª aula para os alunos do Ensino Fundamental, na quadra é rotina realizar as instruções antes das 
atividade referente as regras, procedimentos e técnicas dos fundamentos que estão sendo trabalhado na atividade, no 
caso o passe e drible. Também é rotina do Professor realizar feedbacks individuais e coletivos constantemente durante a 
realização das atividades, seja, feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos. Durante a atividade principal o 
Professor relembrava aos alunos os fundamentos que foram trabalhados durante as atividades na aula. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: No geral a aula transcorreu muito positivamente, 
pois todos alunos participaram e envolveram-se na aula. Entretanto, no início da aula o Professor negociou alguns minutos 
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finais da aula com os alunos que pediram para jogar o futebol. Assim, são rotinas de estratégia do Professor para 
conquistar a participação dos alunos nas suas aulas o diálogo, ou seja, através da negóciação. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor estar 
constantemente interagindo com os alunos através de feedbacks de motivação, também participa das atividades com os 
alunos quando necessário, brincar com os alunos nos epísodios engraçados que ocorrem na aula entre os alunos. É rotina 
do Professor relizar feedbacks individuais constantemente aos alunos, paralisa a atividade e exemplifica como realizar 
suas orientações e estimula os alunos a interagirem na atividade durante todo tempo. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina do Professor improvisar regras para que todos alunos 
possam contribuir e participar das atividades, no caso favorecendo os alunos menos habilidosos ou menos interessados. 
Por exemplo, na atividade principal para que todos realizassem a atividade o Professor improvisou a regra que exigia que 
só poderia arremessar a bola após passar por todos alunos da equipe, ou seja, todos deveriam tentar arremessar para que 
depois pudessem arremessar avontade contra as garrafas da equipe adversária. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: É perceptivo pelo nível de aula planejada, pela organização e estrutura das 
atividades planejadas, também pela criatividade e interatividade das atividade selecionadas pelo Professor. Além da 
capacidade de interagir e motivar os alunos proporcionando um ambiente muito favorável para aprendizagem. O Professor 
esta constantemente a movimentar-se pelo espaço de aula, seja, pela lateral ou indo até o local do espaço de aula para 
prestar feedbacks aos alunos, seja de supervisão ou correção. É rotina do Professor quando ocorre algum episódio 
divergente da regra do jogo ou erro do fundamento por um aluno paralisar o jogo e prestar feedbacks aos alunos ou a 
turma. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois conseguir cumprir uma planejamento onde 
o Professor busca os alunos na sala de aula e ainda passa as instruções gerais da aula, realizar 3 atividades de estafetas 
como aquecimento, atividade principal e seder 5 minutos da sua aula para os alunos realizar a atividade de interesse 
requer muita capacidade de gestão dos alunos e do tempo de aula principalmente. O Professor possui rotinas de organizar 
as atividades de modo ganhar tempo na transição das atividades e cumprir com o planejamento, ou seja, apartir do 
instante que os alunos compreendem como realizar a atividade o Professor já começa a organizar os materiais no espaço 
de aula da próxima atividade. Por exemplo, quando os alunos estavam realizavam a 1ª estafeta o Professor riscava a área 
de jogo com o giz, quando percebeu que a atividade já chegava ao fim, voltou a orientar a 2ª atividade que é passar a bola 
por debaixo das pernas, nisto voltava a terminar a marcação da área de jogo e colocar as garrafas pets na área de gol, 
quando os alunos finalizaram a 2ª estafeta o Professor encerra a atividade e chama os alunos para o centro da quadra e 
transmite as regras da atividade principal. O Professor possui rotinas de gestão e controle dos alunos e do tempo das 
atividades muito bem estruturados com a finalidade de ganhar tempo e cumprir com o seu planejamento proposto. 
Também temos que considerar que a turma colaborou muito para o sucesso da atividade. 
Síntese: Em síntese são rotinas de ensino realizadas pelo Professor a sua forma de realizar as instruções das atividades 
aos alunos, estrutura e fases das atividades planejadas, sua postura e delocamento na quadra durante a orientação das 
atividades aos alunos, o controle e gestão dos alunos na transição das atividades, mantém os materias na lateral da aula, 
ou seja, apresenta rotinas muito segura referente ao ensino devido sua preocupação em cumprir o planejamento 
elaborado. É rotina do Professor esta constantemente olhando no relógio para controlar o tempo das atividades. Suas 
rotinas de instrução são individuais e coletivas, quando individuais direciona suas orientações aos alunos pelos nomes 
próprios. 

c) Gestão da Classe: 

Mantém a disciplina na sala de aula: Não foi necessário porque os alunos alunos desde o início da aula colaboraram muito 
para o ambiente positivo de transcorreu a aula, além da postura e carisma do Professor na sua maneira de relacionar com 
os alunos.  
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nesta aula nenhum episódio de alunos problemáticos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina do Professor organizar as atividades tendo por base estabelecer a 
homegeneidade entre as equipes tendo como referência as suas características físicas. Também em cumprir o seu 
compromisso com os alunos quando permitiu jogarem o futsal no final da aula como foi o negociado no início. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, como já descrevemos é característico das rotinas do 
Professor estabelecer relações com os alunos muito amistosa. Planejando atividades que contribuem para interação entre 
os alunos e consigo próprio. O Professor desenvolveu com alunos do 3º ano atividade que trabalhou com 5º ano do Ensino 
Fundamental, mas adequando as características dos alunos da turma. É rotina do Professor aproveitar os episódios 
engraçados e extrovertidos entres os alunos para brincar e interagir com os mesmos durante a aula, sendo recíproca esta 
liberdade dos alunos em brincar com o Professor. O diálogo é a estratégia principal das rotinas de relacionamento do 
Professor com os alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas os alunos não utilizam os materiais que ficam organizados na 
lateral da quadra, ou seja, não mexem nos materiais sem autorização do Professor. Apenas os materiais que são 
utilizados durante as atividades. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, as atividade planejadas são muito atrativas e criativas, além da 
variedade de materiais que o Professor utiliza para realização das atividades, onde utilizou 2 bolas de handebol, 1 bola de 
futsal no final da aula, 10 garrafinhas pets onde colocou dentro um pedaço de papel com uma pergunta referente as 
diversas disciplinas como Português, Matemática, Geografia, Biologia e outras. Este pedaços de papel pareciam 
pergaminhos, pois foram colados palitos de picolé na laterais do papel. Foi uma atividade que tomou tempo para ser 
organizada pelo Professor, porém já possui diversos tipos de aulas estruturadas para o Ensino Fundamental e que 
costuma adaptar para os alunos das turmas mais avançadas proporcionando aulas mais recreativas que pelo visto fazem 
muito sucesso. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
característico do Professor prestar constantemente feedbacks aos alunos, seja, verbal, visual e físico. O Professor 
interage participando das atividades com os alunos, paralisa a atividade para demonstrar como realiza suas instruções, os 
feedbacks são individuais dirigindo-se aos alunos por seus nomes próprios, mas também presta feedbacks coletivos a 
turma, seja, de supervisão, correção e motivação. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre Professor e alunos, 
sendo o diálogo a base das rotinas de relacionamento para conquistar a participação e interesse dos alunos nas suas 
aula, ou seja, nesta faixa etária é negociar a participação. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Suas intruções são bem claras, explicitas, adequadas a linguagem dos 
alunos e motivantes, pois o Professor consegue orientar os alunos de maneira todos compreenderem sua informação, 
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temos que considerar que estamos trabalhando já com alunos mais velhos. É rotina do Professor prestar as primeiras 
intruções aos alunos ainda na sala de aula e antes das atividade reune todos os alunos no centro da quadra para passar 
as intruções, porém não costuma perder tempo, sendo bem objetivo e claro nas suas instruções. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, mas como são alunos mais velhor não presenciei episódios 
que os Professor preocupasse com a segurança dos alunos. 
Síntese: Nesta dimensão as rotinas que se destacam no perfil do Professor são referentes a gestão e controle do tempo 
das atividades, gestão dos materias nas atividades e gestão dos alunos de maneira não perder tempo na transição de 
uma atividade para outra. 
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Anexo 16.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 16.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A maior preocupação minha para aula de hoje é a questão da organização do material. Porque não tenho e não 
disponho de uma dama para cada aluno. Um tabuleiro para cada aluno. Então, tive que me virar e arranjar material 
emprestado para aula. Uma das preocupações também é garantir prazer dos alunos pela aula. Essas são as maiores 
preocupações minhas. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Pretendo no final desta aula que os alunos melhores suas habilidades no jogo da dama criando estratégias. É isso!  
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Os alunos serão avaliados até mesmo pela sequência da atividade. Vai ser tipo um campeonato de dama. O que 
passar na fase melhor de três segue na competição na próxima aula. Se ele perder é eliminado. A avaliação é seguinte, se 
ele estudou direitinho, ele vai conseguir passar. O que tiver preparado melhor vai conseguir passar. O que não tiver vai 
ficar. Eu avalio os quesitos se ele esta procedendo direitinho, se esforçou para jogar e não perder. É nisto que vai 
proceder minha avaliação. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Os alunos são muito ativos. Uma turma muito grande com uma sala de 30 alunos. Uma sala bem quente. E eles 
estarão bem eufóricos. No início a gente vai usar algumas estratégias para colocá-los em silêncio. Porque vai ser depois 
do recreio a aula. E vai ser difícil a gente conseguir de imediato um silêncio com eles para começar a aula. Nessa turma 
em especial não. Não tem aluno que requer uma atenção especial para ele não. É uma turma mais ou menos igual. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: A dificuldade é como já disse antes. A dificuldade muito grande de encontrar materiais nesta escola. Então a gente já 
tem aquela preocupação em pedir emprestado e arranjar material para aula proposta. E não preocupar é impossível. Eu 
consegui aqui um número de damas que acho que vai atender. Se não atender a estratégia vai ser arranjar outro tipo de 
jogo para colocar para eles. Vai ser o gato e rato. A dinâmica do jogo está aqui escrito. É só o menino ler e conseguir 
jogar. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu penso que não porque a aula foi bem planejada. E os materiais vão atender a todos na colocação desta aula. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: É o jogo da dama. O desenvolvimento do jogo da dama em dupla. E brincar com o material que eles mesmos 
confeccionaram que foi o "VAI-VEM". Eles confeccionaram numa aula anterior. Então a gente vai tentar depois do jogo da 
dama colocá-los para brincar de VAI-VEM. E este VAI-VEM estará sendo avaliado no sentido dquele que fez e que não 
vez o brinquedo. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Os aspectos mais críticos nesta aula é que os meninos terão que brincar no pátio da escola. E este pátio é vizinho das 
salas de aula. Não sei se vou conseguir manter eles em silêncio. Assim, geralmente quando menino esta brincando ele 
esta gritando, esta descobrindo espaço, gritando e falando um com o outros. Isso gera uma perturbação. Então não sei se 
vai ter reclamação de professores de outra sala. Vou pedir para que eles brinquem mais afastados. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: A alternativa é colocá-los distante das portas da sala de aula. Das dependências que estão de portas fechadas. Pedir 
que eles brinquem mais afastados sem atrapalhar a aula dos outros. 
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Anexo 16.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula dentro da sala de aula... 
A aula irá ocorrer inicialmente dentro da sala de aula, onde o Professor desenvolverá um campeonato de dama com os 
alunos e em seguida avalizar o brinquedo “vai-vem” que os alunos contruiram com objetos manipulativos. Assim, vou 
deixar a gravação em aberto para registrarmos as instruções do Professor junto aos alunos. 
Professor: Quem esta me ouvindo bate uma palma! 
Alunos: poucos bateram palmas. 
Professor: Quem esta me ouvindo bate duas palmas! 
Alunos: Alguns alunos bateram palmas. 
Professor: Então quem esta me ouvindo bate três palmas! 
Alunos: Todos bateram palmas. 
Professor: Turma nós vamos realizar primeiro o jogo da dama e depois o vai-vem. O campeonato é melhor de três, então 
vamos organizar as duplas. Quem ganhar continua e quem perder esta eliminado do campeonato. 
É rotina do Professor buscar os alunos na sala de aula, nesta aula específicamente terá que desenvolver o conteúdo 
dentro da sala, porque a escola disponibiliza apenas um espaço de aula, assim os 6 professores de Educação Física 
realizam um rodízio para utilização deste espaço. Hoje no caso, neste horário o espaço esta disponível para outro 
professor, o que obriga de certa forma os Professores desta escola terem sempre planejamento alternativos, seja, para 
ambiente aberto e sala de aula. Ao entrar na sala o Professor escreveu no quadro negro o nome da disciplina e o seu 
nome. Agora que o Professor conseguiu organizar as duplas para jogar a dama esta passando as instruções aos alunos 
referente ao tempo disponível para ocorrer o campeonato de dama, onde a regra de eliminação é “melhor de três”, ou seja, 
são três jogos e quem perder 2 jogos esta eliminado. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Professor: Vocês terão de 15 a 20 minutos da aula para realizar o campeonato de dama que será melhor de três. Mas não 
é para fingir que esta jogando para ir brincar lá fora de vai-vem, se perceber que não realizaram o jogo você ficarão na 
sala. 
Até o momento o Professor organizou toda a turma em dupla, passou as instruções e regras do campeonato de dama, 
também colocou a condição que para realizarem a 2ª parte da aula que é brincar com o vai-vem que eles manipularão são 
obrigados a jogar o campeonato. É a primeira aula dentro da sala que realizei a entrevista pré-aula e observação, mas 
porque a 2ª fase da aula irá ocorrer fora da sala. São alunos de 6º ano antiga 5ª série, na faixa etária entre 11 e 12 anos. 
O conteúdo da 1ª parte da aula será a dama, onde organizou a atividade em forma de campeonato com eliminatórias 
numa rodade de três jogos, ou seja, perdendo 2 jogos esta eliminado do campeonato. Agora o Professor esta distribuíndo 
o material que são vários tabuleiros de dama e pedrinhas de madeiras de diversas cores, o material a ser utilizado esta 
muito bem organizados em saquinhos plásticos para não misturar as cores das pedras, a princípio parecem terem sidos 
confeccionados ou comprados pelo Professor, pois são materiais simples. Até o momento não ocorreu nenhum 
comportamento desviante entre os alunos, apenas aqueles que são característicos da idade como conversar alto, às 
vezes falar algum palavrão, mas nada que fuja do controle do Professor. O Professor manteve sua rotina de transmitir as 
instruções gerais aos alunos na frente da sala de aula referente as regras e procedimentos da atividade. Os alunos já 
sabiam que nesta aula ocorreria o campeonato de dama, pois o Professor tinha avisado na aula anterior. Como 
constatamos é rotina do Professor no final das aula conversar com os alunos referente a aula realizada e o conteúdo da 
próxima aula. Após ter organizado as duplas o Professor distribuíu as damas, alguns alunos chama-o para dizer que falta 
peças, mas o Professor tem materia reserva disponível para as damas. Na verdade o Professor esta sempre preparado 
para imprevistos. O Professor mantém a característica de gestão e controle do tempo das atividades, constantemente 
passa nas mesas acompanhando os jogos e lembrando aos alunos do tempo do campeonato que é de 20 minutos. 
Porque esta aula será organizada em duas partes, onde a primeira é o campeonato de dama e na segunda parte será 
brincadeira com o vai-vêm que os próprios alunos confeccionaram em uma aula de objetos manipulativos realizada 
anteriormente pelo Professor. É característico das aulas do Professor trabalhar com atividades lúdicas, porque todas as 
aulas observadas, mesmo aquelas com turmas maiores onde os conteúdos planejadas eram outros o Professor 
organizava este conteúdo com atividade lúdicas. Então é rotina do planejamento do Professor estruturar o planejamento e 
desenvolver nas suas aulas atividades lúdicas que estimule a interação entre os alunos. Também é característico do perfil 
do Professor construir um ambiente interativo, alegre e extrovertido nas suas aula, pois tem e permite liberdade de 
conversar e brincar com os alunos, porém não perde o foco na disciplina e gestão da aula. 
Minha intervenção: Quanto tempo você disponibilizou para cada etapa da aula Professor? 
Professor: É 30 minutos para a dama e 20 minutos para o vai evem. 
Minha intervenção: Como era o desenvolvimento das suas aulas quando começou a trabalhar com os alunos dentro da 
sala de aula? 
Professor: No início foi muito difícil, principalmente pela aceitação dos alunos porque no início eles não queriam ficar 
dentro da sala; Então foi muito difícil. 
Minha intervenção: E como você adquiriu este estratégias para manter a gestão da classe? 
Professor: No começo eu tive que aprender a negociar com os alunos. Por exemplo, eu tenho duas aulas por semana, 
então na segunda´feira 20 minutos da aula é deles, assim eles podem jogar bola e fazer o que quiserem desde que 
respeitem os colegas. Então esta é minha alternativa. É negociar com eles um tempo na aula para fazer a atividade que 
quiserem.  
Minha intervenção: Também gostei da sua estratégia para conseguir a atenção dos alunos no início da aula, que foi a 
questão da “palma”. 
Professor: A questão da palma é que quando eles estão batendo palma prestam mais atenção para bater a palma. Tem 
outras maneiras de conseguir a atenção dos alunos, tipo quem estiver me escutando coloque a mão na cabeça ou 1, 2, 3 
e mão na cabeça. Assim consigo chamar atenção deles para o que estou falando. 
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Minha intervenção: Mas isto funciona mais com esta faixa etária? 
Professor: Não. Qualquer faixa etária funciona esta estratégia. Até no Ensino Médio, porém você tem que inventar outra 
coisa, porque se pedir eles para colocarem a mão na cabeção não vão colocar. Eu posso falar outra coisa. 
Minha intervenção: Ta certo! 
Professor: Ista estratégia aprende com outra professora, minha colega que trabalhava aqui na escola e foi minha professor 
supervisora do estágio, quando realizei o estágio aqui na escola. 
Minha intervenção: Você fez o estágio aqui? 
Professor: Eu fiz o estágio de observação com ela, então foram uma das coisas que aprende e nunca esqueci porque 
ajuda muito. 
Os alunos sempre estão chamando o Professor para conferir se esta correto alguma jogada, se pode ou não pode fazer 
esta jogada, se pode comer uma pedra para trás, ou seja, as regras gerais do jogo da dama. A relação do Professor com 
os alunos é muito positiva e avontade, independente da faixa etária dos alunos o Professor sabe assumir uma postura que 
impõe respeito, mas sem perde o carisma que é caracaterístico do perfil do Professor. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Constantemente os alunos solicitam as orientações do Professor referente as regras da dama o que era de esperar, pois 
ocorre um campeonato de dama e como toda competição há divergências entre os competidores. O Professor organizou o 
campeonato considerando 30 minutos da aula e como é caracaterístico das seu perfil mantém a rotina de gerir e controlar 
os jogos e os competidores para conseguir finalizar a atividade dentro do tempo planejado. Ainda, temos que considerar 
que não é muito simples gerir uma turma com 28 alunos nesta faixa etária dentro da sala de aula, sentados e jogando 
dama. Agora percebo que o Professor dá liberdade aos alunos para determinar as regras do jogo entre eles, ou seja, 
algumas duplas combinaram que podia comer as pedras para trás e outras não. Mesmo tendo uma certa agitação entre os 
alunos o ambiente da aula e de concentração no campeonato, pouco diferente das aula prática, mas o Professor esta 
constantemente prestando feedbacks aos alunos, respondendo todos os questionamento, dirige-se a todas as duplas, 
controla que ganhou e quem foi eliminado, reorganiza as duplas vencedoras, ou seja, esta mantendo sua rotina de gestão 
e controle do tempo da atividade conforme o planejamento elaborado. O controle do tempo é foco na gestão do Professor. 
Agora estamos na melhor parte da aula, pois os alunos que foram eliminados já estão interessados é em brincar fora da 
sala com o vai e vem, enquanto isto o Professor tem que gerir a finais do campeonato de dama e ao mesmo tempo 
controlar a ansiedade dos alunos eliminados. Como a quadra não esta diponível para o Professor a aula tem que ocorrer 
dentro da sala de aula, então gerir e controlar a ansiedade e o hábito dos alunos que aula de Educação Física é na quadra 
não é tarefa fácil. Então estamos agora na fase de transição das atividades, ou seja, no meio do compeonato de dama, 
mas com os alunos eliminados sentindo ansiosos para brincar de vai e vem fora da sala. Agora o Professor começou a 
orientar os alunos eliminados como proceder fora da sala para brincar com o vai e vem, porque o problema é a agitação e 
gritaria dos alunos na frente das salas de aula, pois eles estaram no pátio. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A medida que os alunos foram sendo eliminados do campeonato o Professor autorizava as duplas de alunos irem brincar 
com o vai e vem fora da sala de aula. O espaço utilizado será o pátio na frente da sala, mesmo sendo muito grande o 
receio do Professor é a agitação e barulhos que os alunos podem criar e com isso atrapalhas as aulas, pois tem salas ao 
redor do pátio. Neste momento o Professor esta gerindo as partidas eliminatórias do campeonato de dama, reunindo os 
tabuleiros e peças das damas que estão sobre as mesas onde os alunos jogaram, orientando os alunos que vão sendo 
eliminados como se portarem no pátio para não atrapalhar as outras turmas e ainda olhando os alunos que estão fora da 
sala. O Professor possui uma perspicácia muito apurada que permite gerir e controlar todas estes contextos da aula, ou 
seja, tem que ter um planejamento para saber ou controlar os possíveis episódios que ocorrem numa aula de Educação 
Física. É um gestor de imprevisibilidades. Também o Professor pede aos alunos para ajudá-lo a reunir o material da 
dama. O Professor já concluiu a primeira parte da aula e neste momento os alunos estão no pátio brincando com o vai e 
vem, onde a preocupação do Professor é manté-los o mais afastados possível para evitar pertubar as demais turmas com 
o barulho. Então esta constantemente pedindo aos alunos para falarem mais baixo, brincarem mais afastados das salas, 
ou seja, gerindo e controlando a conduta deles. Até o momento não ocorreram episódios divergentes ou problemas 
relacionados com a indisciplina, no geral o Professor possui um ótimo relacionamento com os alunos. O Professor é muito 
atencioso com os alunos, ajuda-os a desenrrolar o vai e vem, brinca com alguns alunos no vai e vem, ou seja, mantém 
sua rotina de contruir um ambiente muito positivo e tranquilo para aprendizagem mantendo um relacionamento amigável e 
interativo com os alunos. O Professor possui rotinas de gestão que lhe permitem controlar com segurança as transições 
das atividades, mesmo sendo atividades diferentes no conteúdo, objetivos e contexto onde realizam-se, como foi o caso 
do planejamento desta aula. Na primeira parte da aula tivemos uma atividade que exige concentração, de natureza 
passiva e dentro da sala de aula, que foi o campeonato de dama. Já a segunda atividade é mais lúdica, ativa e ocorre num 
ambiente aberto que é o pátio, no caso brincar com o vai e vem que confeccionaram na aula anterior dentro da sala de 
aula, onde a atividade era trabalhar com objetos manipulativos. É rotina do Professor trabalhar com atividade lúdica, além 
de planejar atividade muito criativas, atrativas e adquadas a faixa etária dos alunos. No contexto fechado o Professor 
mantém sua rotina de manter os alunos ocupados durante o maior tempo possível, pois quando percebe que estão 
perdendo o interesse e motivação imediatamente direciona-os para próxima atividade. No geral manteve o controle e 
cumpriu com o tempo planejado para primeira atividade que foi o campeonato de dama. O foco agora é manter o controle 
e disciplina dos alunos no pátio de modo não pertubarem as outras turmas que estão tendo aula nas salas ao redor onde 
ocorre a aula de Educação Física. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a)Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, é característica do perfil do Professor ser 
atencioso e afetivo nas suas orientações com os alunos, porém não perde o foco nos objetivos do seu planejamento. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora neste momento o Professor solicita a atenção dos alunos e adverte para todos serem mais ponderados na maneira 
de falar, pede para falarem mais baixos e não ficarem próximos as portas das salas. Mesmo advertindo os alunos o 
Professor demonstra educação e postura, onde surge o respeito que os alunos demosntram para com o Professor, a 
linguagem utilizada é afetiva e disciplinadora ao mesmo tempo. É característico do Professor dirigir-se aos alunos pelos 
seus nomes próprios, ou seja, mantém sua rotina de prestar feedbacks individuais aos alunos. Agora o Professor esta 
chamando os alunos para dentro da sala de aula, pois irá finalizar a aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios durante a aula que 
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houve necessidade do Professor adotar algumas estratégia para esta situação. Também os alunos nesta faixa etária de 9 
e 10 anos querem brincar e fazer aula de Educação Física, principalmente com atividade criativas e atrativas que são 
elaboradas pelo Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Como já constatamos na 1ª e 2ª aulas observadas é rotina do Professor prestar 
feedbacks constantemente aos alunos. Como a aula ocorreu em duas partes, com duas atividades de objetivos e natureza 
diferentes como foi o campeonato de dama e o brinquedo do vai e vem, os feedbacks prestados pelo Professor foram 
diferente nestes dois contextos de aula. Assim, na primeira parte o Professor manteve realizando feedbacks de orientação 
referente as regras da dama aos alunos, de controle nas diversidades entre as duplas e referente ao tempo das partidas 
entre os alunos, afim de cumprir o tempo estipulado para a primeira parte da aula que era de 30 minutos. Na segunda 
parte da aula como ocorreu no pátio, a ansiedade dos alunos de irem para fora da sala, isto gerou a necessidade de gerir 
e controlar o comportamento deles, assim presentando feedbacks de natureza mais corretiva e de advertência. Isso 
porque a segunda parte da aula ocorreu no pátio da escola, onde ficam várias salas de aula ao redor. Basicamente após o 
Professor entrar na sala passou as instruções gerais da aula dizendo que a aula estava organizada em duas atividade, ou 
seja, o campeonato de dama e o vai e vem. Depois explicou a primeira atividade, no caso o campeonato de dama, pediu 
os alunos para formarem duplas, o Professor organizou as carteiras para os alunos jogarem a dama, distribuíu os 
tabuleiros e peças e no decorrer da aula geria as partidas entre os alunos prestando feedbacks constantemente, seja, de 
supervisão e correção com bases nas regras. Já na segunda atividade o objetivo era os alunos brincarem com o vai e vem 
que foi um brinquedo confeccionado por eles na aula anterior dentro da sala de aula. Entretanto, como ocorreu no pátio da 
escola na frente da sala de aula a segunda parte da aula, o Professor constantemente prestava feedbacks de controle e 
advertência lembrando aos alunos para não gritarem, não correrem próximos as portas das salas de aula tentando 
minimizar ao máximo a agitação da turma. Mas nada que fugisse do controle normal de uma aula para um 5º ano. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é característico da 
postura do Professor manter uma postura séria, segura e disciplinadora, porém não é ríspido ou agressivo nas suas 
palavras com os alunos adequando sua linguagem as características da faixa etária da turma. Esta postura possibilita aos 
alunos aproximarem do Professor de forma muito avontade e com liberdade para conversar e perguntar-lhe sua dúvidas e 
questionamentos, seja, do contexto da aula ou não. O respeito do alunos é notório, mas episódios de comportamentos 
desviantes ocorrem, porém aqueles que são característicos da faixa etária dos alunos. Podemos considerar que este 
respeito também é visível no planejamento das aulas do Professor no intuíto de proporcionar uma aprendizagem 
adequada e prazerosa aos alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é recíproco este respeito entre Professor e alunos, porém 
como mencionado a conduta e postura do Professor é ponte deste relacionamento. Primeiramente porque o diálogo é a 
base da suas estratégias, mas quando necessário saber advertir e cobrar a conduta daqueles alunos que adotam 
comportamentos desviantes durante a aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios que permitissem 
considerar este aspecto, até mesmo, porque são alunos novos, saudáveis, muito alegres e que demonstram 
comportamentos que são característicos da faixa etária, ma nenhum comportamento ofensivo, agressivo ou que colocasse 
em questão as diferenças entre alunos ou com o Professor. Também temos que considerar que o Professor esta 
constantemente tentando manté-los o maior tempo possível ocupados com as atividades planejadas para aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o Professor em todas 
as aula que observamos demonstrou ser extremamento um gestor da aprendizagem, pois apresentou planejamentos bem 
estruturado e fundamentado com base nas características dos alunos, atividades adequadas e relacionadas com o 
conteúdo proposto, domínio e controle das diversas situações de aprendizagems que ocorreram nas suas aulas, gestão e 
controle do tempo das atividades cumprindo com o planejamento elaborado e principalmente foco na aprendizagem e 
cumprimento dos objetivos propostos para a aula. Suas aula apresentam fases ou etapas onde as atividades estão 
relacionadas entre si e demonstram sequência e progressão durante sua realização. Além de estabelecer relação das 
aulas anteriores com as aula futuras. 
Tem sentido de humor: Sim, mas nesta aula ocorreram em momentos isolados, seja, com alguns alunos ou na prestação 
de feedbacks durante a dama, onde o Professor descontraia com os alunos um pouco. Mas como foi um aula muito 
diversificada na sua estrutura devido serem duas atividades de natureza e contextos diferentes o Professor manteve o 
foco constantemente na gestão e controle dos objetivos e no tempo planejado para cada atividade. Assim, não prenciei 
tantos episódios nesta aula, mas como já constatamos nas aulas anteriormente observadas é característico do Professor 
ter senso de humor e saber aproveitar os episódios entre os alunos durante a aula para interagir com os mesmo, seja, 
através de uma brincadeira ou gozando com os alunos. 
Motiva a participação dos aluno: Sim, através de feedbacks, sendo o diálogo sua estratégia base para agregar e 
conquistar os alunos nas aulas, ou seja, sempre ocorre uma negociação com os alunos, onde o Professor sede alguns 
minutos no final das suas aula para realizarem as atividades dos seus interesses como um futebol ou ficarem conversando 
como é o caso das meninas. Além de estar constantemente prestando feedbacks de motivação aos alunos durante a aula. 
Ainda, pela estrutura das atividades por serem criativas e atrativas. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas desde que estas ideias não quebrem o roteiro de aula planejado. 
Geralmente são as considerações dos alunos referente as regras da atividade, onde o Professor permite que os mesmos 
criem as regras do jogo, desde que sejam justas. Por exemplo, no campeonato de dama ficava a critério das duplas a 
determinação das regras, ou seja, referente ao movimento das pedras no tabuleiro. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, como constatamos nas aulas observadas o 
Professor apresenta um roteiro de aula muito planejado e organizado nas suas fases durante a aula. Nesta aula 
especifícamento o Professor planejou duas atividades que ocorreriam em dois momentos distintos da aula, a primeira 
parte dentro da sala com a relização do campeonato de dama e na segunda parte os alunos brincariam com o vai e vem 
que confeccionaram na aula anterior dentro da sala de aula. Na primeira parte o Professor após realizar as instruções 
referente as regras gerais do campeonato de dama que seria disputado em partidas melhor de três, ou seja, quem 
perdesse dois jogos seria eliminado. Depois pediu aos alunos para formarem as duplas e nisto o Professor organizava as 
mesas onde iriam ocorrer os jogos, distribuiu os tabuleiros e peças para cada dupla e contatemente manteve prestando 
feedbacks aos alunos referente as regras do jogo da dama durante as partidas. Para esta primeira parte da aula o 
Professor reservou 30 minutos no planejamento da aula, de modo que durante todo a atividade geriu e controlava os jogos 
com a finalidade de tentar cumprir o tempo planejado. Esta primeira parte da aula constou de uma atividade passiva, que 
exigi-se dos alunos mais concentração e reflexão, ou seja, uma atividade mais fácil de controlar dentro do contexto da sala 
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de aula. Entretanto, a segunda atividade realizou-se no pátio da escola onde os alunos brincaram com o vai e vem, 
brinquedo que confeccionaram na aula anterior que desenvolveu dentro da sala de aula. Esta segunda parte do 
planejamento contava com uma atividade ativa, no ambiente externo, porém não o espaço de aula, onde o Professor 
manteve-se constantemente prestando feedbacks de controle e correção dos alunos para fazerem menos barulhos e 
ficarem distantes das portas das salas. Mas dentre as rotinas de ensino do Professor podemos considerar a gestão e 
controle do tempo a base de toda sua estrutura de aula, ou seja, o planejamento do tempo de casa atividade ou fase da 
aula é muito bem gerido pelo Professor que demonstrou em todas as aulas ser um cumpridor dos objetivos planejados. 
Durante as prestações de feedbacks aos alunos o Professor permitiu que os alunos negociassem suas próprias regras 
durante a partida. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: São instruções claras e adequadas a faixa etária que trabalha, coerentes com as 
atividades e materiais utilizados para desenvolvé-las, além de apresentar a finalidade das atividades aos alunos. É rotina 
do Professor realizar as instruções antes das atividades, referente os procedimentos e regras. Durante as atividade 
referente as regras da atividade ou assuntos relacionados a aula e após a aula, onde explana as atividades que serão 
desenvolvidas na próxima aula. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, a base das estratégias para motivar aqueles 
alunos que disperssam ou perdem o interesse pela aula é o diálogo, porém é rotina de controle do Professor manter os 
alunos constantemente ocupados e com atenção voltada para as atividades estando constantemente interagindo com eles 
durante a atividade. Mas a postura alegre, afetiva e amigável do Professor constroí um contexto de aula muito positivo que 
desperta o interesse dos alunos em realizar a aula e participar das atividades. Entretanto, sendo o diálogo a base da sua 
estratégia o Professor negócia com os alunos, independente da faixa etária ou turma, alguns minutos finais da aula, onde 
se houver colaboração e participação dos alunos nas atividade planejadas, será diponibilizado alguns minutos no final da 
para eles jogarem um futsal ou fazerem o que lhs apetecerem. É rotina do Professor negociar com os alunos a 
participação e colobaração na realização das atividades planejadas para a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Nesta aula específicamente não, 
pois no primeiro momento de aula o Professor geriu o campeonato de dama para que não ultrapassasse os 30 minutos 
planejados e no segundo tempo manteve a ordem e disciplina dos alunos para que não atrapalhassem as outras turmas 
que tinham aula ao nas salas ao redor do pátio. Mas nas aulas anteriores constatamos ser rotina do Professor interagir e 
participar das atividades diretamente com os alunos. É uma estratégia para construir uma atmosfera positiva durante a 
aula, mas mesmot o Professor não tendo uma interação participe nas atividade, nesta aula manteve suas rotinas de 
feedbacks de instrução aos alunos, seja, de supervisão, correção, controle e motivação. Na orientação das regras da 
dama ou no sentido de estimular os próprios alunos a constituir as regras do jogo, controlando os competidores que 
ganhavam e os que eram eliminados, no controle e gestão dos alunos na transição da atividade dentro de sala para a 
atividade no pátio. Porque era outra atividade, ambiente e estrutura de aula, onde o Professor teve que gerir as partidas 
finais do campeonato de dama que ainda ocorria dentro da sala de aula e também aqueles alunos que já estavam 
desenvolvendo a 2ª atividade da aula que era brincar com o vai e vem. Na atividade exterior o Professor ajudou os alunos 
a desenbolar o vai e vem, pois é um brinquedo feito com garrafa pet, fio de varal e outros objetos manipulativos que os 
próprios alunos confeccionaram.  
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é uma rotina característica do perfil do Professor, porém nesta 
aula ocorreram poucas devido a estrutura de aula realizada, apenas na negociação das regras da dama onde o Professor 
permitiu algumas duplas determinar a própria regra do jogo e no tempo que os alunos ficariam fora da sala para brincar 
com o vai e vem. Porque era do interesse do Professor manté-los o máximo de tempo possível dentro da sala de aula para 
evitar qualquer episódio negativo com os outros professores devido a agitação dos alunos no pátio. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Considerando as três aula obsevadas e a suas diferenças no sentido da diversidade 
das atividades, estrutura e planejamento adequado a faixa etária, criatividade e organização na sequências das atividades 
desenvolvidas na aula, principalmente o foco nos objetivos da aula e no controle do tempo das atividades com a finalidade 
de cumprir o tempo planejado. Obeservei uma aula mais criativa que a outra, inclusive esta 3ª aula que ocorreu dentro da 
sala de aula e no pátio, ou seja, demonstra uma capacidade de gestão dos alunos e do tempo de aula independente do 
contexto onde realiza-se a aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Nesta aula pude constatar uma capacidade de 
gestão surpreendente no Professor, pois conseguiu gerir e controlar a ansiedade e entusiasmo dos alunos no momento 
que trocava de atividade. Porque a primeira atividade era o campeonato de dama, cuja natureza é passiva, os objetivos 
trabalhar concentração e atenção dos alunos, que queriam sair da sala de aula, mesmo sabendo que não podiam ir para 
quadra, o Professor teve que demonstrar uma capacidade de gestão para conduzir os alunos para segunda atividade. 
Instruindo e controlando os alunos que foram eliminados no campeonato de dama na atividade do vai e vem fora da sala, 
ao mesmo tempo gerindo as partidas finais do campeonato de dama dentro da sala. A transição destas duas atividade 
exigiu do Professor muito controle e jogo de cintura, pois a segunda atividade desenvolveu-se no pátio, onde estão as 
salas de aula, assim a preocupação do Professor com a agitação e gritaria dos alunos. Então ele tinhar gerir a aula dentro 
e fora da sala de aula.  Mas no geral teve sucesso na transição da atividade, não ocorreram episódios divergêntes, apenas 
comportamentos característicos de alunos nesta faixa etária. 
Síntese: Na dimensão Ensino o Professor demonstrou um perfil diferenciado, seguro no seu conhecimento, porém 
inseguro por não acreditar na sua própria capacidade profissional. É uma perfil que fala pouco, tímido, humilde, porém é 
gigante no contexto da aula, no planejamento, na gestão e controle dos alunos e tempo das atividades o Professor 
diferencia-se muito. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, o Professor possui estratégias rotineiras para o controle e gestão dos alunos, 
por exemplo, nesta aula quando entrou na sala os alunos estavam muito agitados, falantes e sem atenção no que estava 
sendo dito, assim o Professor disse: “- 1, 2, 3 quem estiver me escutando bate uma palma. Agora 1, 2, 3 quem estiver me 
escutando bate duas palmas.” Assim, quando conseguiu a atenção dos alunos e acalmou o ânimo da turma transmitiu as 
instruções gerais da aula e das atividade que seriam realizadas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Somente no final da aula que alguns alunos não queriam acatar as 
ordens do Professor que chamava para entrarem para dentro da sala, mas nada que não resolveu com uma advertência 
mais ríspida nas palavras, porém não foi agressivo ou grosso com os alunos. 
Trata os alunos com justiça: Não ocorreu episódios que permitisse considerar este aspecto no perfil do Professor. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é característico das atividades propostas pelo Professor 
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muita criatividade, diversificação, entusiasmo e adequação a faixa etária que trabalha. Estas características concíliadas 
com planejamento, gestão do tempo e controle dos alunos. Posso afirmar ser esta a base das rotinas do Professor. Além, 
do perfil alegre e carismático do Professor durante a aula, pois sabe interagir com os alunos sem perder sua postura séria 
e disciplinadora. Também é notório dos alunos o respeito que tem pelo Professor, acreito que deve-se ao fato dele 
trabalhar com alguns alunos fora do contexto da escola com o futebol. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é característico também do Professor trabalhar com materiais próprios 
que ele mesmo confecciona ou compra, pois a escola não possui material disponível. Todas as aulas observadas o 
Professor apresentou atividades com materiais adequados e criativos. Nesta aula específicamente os tabuleiros de dama 
que foram coloridos, constratantes com as pecinhas que também confeccionou, os vai e vens foram confeccionados pelos 
próprios alunos noutra aula, cujo objetivo era trabalhar com objetos manipulativos. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, como já mencionamos é característico do Professor construir este 
contexto nas suas aulas, seja, pelas atividades, pelo feedbacks contantes de estimulo e controle dos alunos. Até dentro da 
sala de aula o Professor conseguiu manter este ambiente atraente de aula realizando uma campeonato em 30 minutos do 
tempo disponível. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina constante do perfil do Professor prestar feedbacks visual e verbal aos alunos durante a aula comos contatamos nas 
aulas anteriores e nesta também. Além, de participar das atividades com os alunos, nesta aula o Professor orientou cada 
dupla nas suas mesas de jogo, ajudou os alunos a desamarrar o vai e vem, brincou com alguns alunos, mas como a 
segunda parte da aula era no pátio focou sua atenção no controle e gestão dos alunos para evitar episódios problemáticos 
com outros colegas professores. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito entre Professor e alunos é recíproco, 
pois em momentos algum das aulas observadas constatei uma atitude hóstil ou agressiva nas prestações do Professor 
com os alunos. Lógico que quando necessário advertia os alunos imediatamente dirigindo-se pelo o nome próprio deles e 
pedindo que colabora-se com a aula. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar suas instruções no início da aula 
referente as atividades, regras e fases da aula aos alunos. Antes das atividades referente as regras e durante a realização 
da atividades, onde constantemente orienta e presta feedbacks aos alunos, seja de supervisão, correçaõ, controle e 
motivação. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: No sentido de preocupar com o aspecto físico não percebe o 
Professor focar suas orientações, porém na maneira dos alunos se relacionar entre si, cobrava muito o respeito dos alunos 
entre eles, respeitar o colega e principalmente as meninas. 

7º MOMENTO: Considerações finais... 
O Professor apresenta rotinas seguras, estruturadas, maduras e que geram efeitos imediatamente na postura e rotina dos 
alunos. No geral suas aulas apresentam um roteiro base que é alongamento, atividades de aquecimento fundamentadas 
nos fundamentos referente ao conteúdo da aula, atividade principal, onde desenvolve e cobra os fundamentos trabalhados 
na aula. Suas rotinas de instrução são adequadas com base nas características dos alunos, independente do contexto, 
seja na sala ou na quadra ocorrem da mesmo forma, antes e durante as atividades. Apresenta estratégias para controle e 
gestão dos alunos referente a disciplina, pois o diálogo é base destas rotinas. Rotina de finalizar a aula prestando 
feedbacks das atividades realizadas na aula, também realiza instruções referente a próxima aula que ocorrerá com os 
alunos na tentativa de criar expectativa nos alunos, se necessário solicita aos alunos trazerem materiais para realização 
da próxima aula, ou seja, já inicia o seu planejamento seguinte com a finalização da aula. É perfil do Professor realizar o 
planejamento antes, durante e após as aulas. Pensando em relacionar o conteúdo de aulas futuras com as aulas já 
realizadas. 
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Anexo 16.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 16.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

8º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. 
1.1.1) Poderia descrevê-lo? 
R: Primeiro apresento a aula do dia para os meninos e falo dos objetivos. Ao iniciar minha início com um alongamento em 
círculo. Depois uma atividade de aquecimento a seguir passo para as atividades pricipais da aula para atingir os objetivos 
que foram repassados para os alunos. 
1.1.2) Porque estas atividades? Porque esta ordem de atividades? 
R: Isto aprende na faculdade. Observando outros professores também. E no livro aprende que temos que fazer nesta 
ordem para estar preparando a articulação, preparando a musculatura dos alunos para fazer a atividade. 
1.1.3) Você fazia assim no estágio? 
R: Não. 
1.1.3) Como que você fazia? 
R: Eu não sabia assim, por exemplo, que tinha o alongamento, o aquecimento eram fases da aula importantes. Os 
meninos já aqueciam e alongavam direto nas atividades principais. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: A risca não. Porque o trabalho depende da condição do tempo. Às vezes eu tenho que mudar minha aula. Entendeu? 
Eu planejo uma aula para o dia, chego na escola e em decorrência do mau tempo, eu não posso estar na quadra e tenho 
que passar a aula dentro de sala de aula. Então se eu tenho um espaço mais adequado... E mudar as atividades. Então 
não sigo a risca o planejamento. Mas sem fugir daquilo que é proposto. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca o planejamento? 
R: Olha! No início sim. Eu achava que tinha que fazer aquilo ou então não tinha aula. Então era muito complicado 
organizar a aula. A preocupação de chegar na escola e não ter o que fazer. Entendeu? Se eu preparava uma aula na 
quadra, ela tinha que sair na quadra. Então, por exemplo o mau tempo, se planejasse uma aula em campo aberto não 
teria aula e eu passava o maior aperto porque os meninos não faziam aula. 
1.2.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças do seu planejamento no estágio e hoje? 
R: Sim. Porque o planejamento agora... Antes era uma aula direta. Por exemplo, se fosse passar um futsal era os meninos 
jogando bola. Para mim era isso. E agora não. Agora eu sei que o meu planejamento tem que ter fases. Ele tem início, 
meio e fim. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Professor referente aos objetivos da aula. 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? A finalidade das atividades que você estava passando para 
os alunos. 
R: Na verdade não. Porque a gente tinha... Eu estagiei numa escola que eu tinha que andar, por exemplo, uns 10 a 15 
minutos até chegar no campo. Porque a gente tinha que sair da escola e chegar no campo. Então, por isso que não fazia 
atividades de aquecimento igual faço na escola hoje. Quando chegava no campo também os meninos já estavam 
alongados, já estavam aquecidos. Então se era para jogar futebol nós jogavamos o futebol. Se tinha que dividir a quadra... 
Se tinha que dividir o campo... Às vezes eu tinha que dividir, porque dependendo da turma dava aula para 70 alunos 
naquele campo. Então eu tinha que dividir o campo ao meio uma turma ficava de um lado e outra turma ficava de outro. 
Naquela época era mais o futebol. Trabalha assim os valores até mesmo sem saber o que estava fazendo. Porque para 
mim estava trabalhando só o futebol e na verdade não era, pois estava trabalhando a socialização dos alunos, a interação 
dos meninos um com o outro, respeito. 
Minha intervenção: Você não tinha preocupação de explicar a atividade e os objetivos? 
Professor: Não. Não tinha. Porque na verdade os meninos já sabiam que iriam fazer o futebol. Até não era assim, rolar a 
bola não porque estava sempre em volta dos alunos. Porque minha maneira de dar aula nunca mudou. Eu chegava estava 
sempre parando a bola, mostrando, fazendo isso, fazendo aquilo, de um lado, de outro, com as meninas. Nunca deixei as 
meninas sentada porque não tinha espaço para elas brincar. As meninas tinham que estar sempre em campo de uma 
forma ou de outra. Mas eu separava os meninos das meninas. Eu não entendia... No início eu não entendia a falta que faz 
a menina se relacionar com o menino. Ou uma moça se relacionar com o rapaz. E hoje... Eu aprende na faculdade que a 
gente não deve separar. Fazer uma aula separada. É aula. Então eu tinha esta idéia. A aulas de Educação Física era mais 
preparar os alunos para jogar futebol, ou jogar futsal ou jogar handebol. Entendeu? E hoje... Na verdade os objetivos eram 
muito diferentes. Eu queria era fazer meus alunos brilhar na quadra. Fazer meus alunos... Para você ter idéia nós fizemos 
um jogo em Pinheiros que eram treze modalidades. Das treze nós ganhamos nove, empatamos duas e só perdemos 
queimada. Porque eu não tinha iniciado queimada para os meninos. 
Minha intervenção: Comparando com hoje, referente esta questão dos objetivos, de explicar a finalidade das atividades 
como você mesmo diz. Hoje esta atitude é perceptiva nas suas aulas, pois consegui perceber isto. Você explica, orienta 
os alunos. 
1.2) Comparando hoje com o estágio você consegue identificar as principais diferenças referente a justificar os objetivos 
aos alunos? 
R: Ah sim. Hoje me preocupo muito mais com... Sem deixar de lado também que eu sei... Hoje eu entendi uma coisa: “- 
Eu não posso ensinar para o menino não. Eu tenho que mostrar para ele como que se faz.” Eu acho que aquilo já esta na 
cabecinha dele. Ele vai desenvolver, mas só que ele precisa de um tempo para desenvolver isso. Entendeu? Não é numa 
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aula de Educação Física de 50 minutos que vou fazer um menino driblar, mas posso mostrar para ele como que dribla. E 
deixar ele expressar da forma dele, até ele chegar à técnica jogando. Até mesmo interiorizar este movimento quando ele 
estiver jogando. Em situação de jogo aplicar o drible. Hoje eu não forço tanto igual eu forçava. Antigamente eu queria 
trabalhar a técnica primeiro com os meninos para depois fazer eles jogarem futebol. Na verdade a proposta da escola não 
era esta. Mas eu não entendia. 
Minha intervenção: Você aprendeu na... 
Professor: Eu aprendi isto na faculdade. 
Minha intervenção: Então a faculdade contribuiu muito na sua percepção teorica da prática? 
Professor: Muito. 
1.2.1) Como você costuma realizar hoje estes procedimentos durante a aula? Como você faz isto durante a aula? 
Minha intervenção: É o como! Eu quero saber a maneira como você faz isto hoje durante a aula. 
R: Sempre quando estou dando aula, estou observando os meninos. Aquilo que o menino esta fazendo. Entendeu? Se é 
coletivo eu para a aula e mostro como se faz. Às vezes eu não cobro a falta. Eu passo e peço para fazer de novo. 
Entendeu? Sem... Sem fazer... Por exemplo, sem diminuir aquela criança que errou. Ou de menosprezar. Eu falo: “- Olha! 
Faz de novo. Tenta fazer de novo.” E o menino faz. E nem sempre ele consegue fazer certo. Mas digo: “- Não. Esta bom. 
Já melhorou. Vai fazendo.” Então estou sempre intervindo em coisas que eu possa ajudar. Tem hora que passa 
despercebido. A gente às vezes deixa passar dependo do momento ou dependendo da criança. No caso chamo a criança 
separado, acabou a aula: “- O fulano você fez aquilo ali, mas não pode fazer.” “- Você não deve fazer assim!” Você não 
acha melhor fazer assim?” Aí eu começo a mostrar para o menino o que ele vai fazer. Isso aprende um pouquinho. 
Aprende na faculdade. E hoje eu vejo que é uma fase, pois a gente chega e às vezes o menino entende que é uma falta 
de respeito com ele. Quando a gente chega e quer ensinar. “- O fulano você errou. Faz deste jeito.” Então é uma questão 
de abordar o menino. Isso mudou em mim também. 
1.3) Eu presenciei três das suas aulas. Duas aulas práticas e uma aula na sala de aula que também foi muito prática. Os 
meninos sairam da sala de aula para o pátio e brincar com o material “vai e vem” que eles confeccionaram. Destas três 
aulas qual você gostou de realizar? 
Professor: Além da confecção dos brinquedos eles jogaram dama. 
Minha intervenção: Das três aulas que observei qual das atividades desenvolvidas você tem mais hábito de trabalhar? Os 
tipos das atividades? 
Professor: Os tipos das atividades que tenho mais afinidade é com o handebol na quadra. Mais afinidade é o handebol. 
Minha intervenção: Praticamente percebe que todos os professores da escola estão trabalhando com base no CBC. 
Dentro do handebol daquelas atividades que você planejou você costuma ter objetivos diferentes para os alunos na 
mesma aula? 
Professor: Objetivos diferentes? 
Minha intervenção: Finalidades diferentes na mesma atividade para os alunos? 
R: Sim. Às vezes estou trabalhando handebol, eu não falo com eles, mas a questão de afinação de conceitos. Às vezes 
estou trabalhando conceitos de matemática com os meninoas, mas eu não vou ficar dando aula de matemática, mas ao 
realizar eles estão vendo e quando eles chegarem na aula de matemática irão fazer comparação. Por exemplo, tamanho 
de quadra, diâmetro de bola. “- Esta bola é maior do que a outra ou menor?” Ai eles vão comparando o tamanho. Eu 
trabalho isto com os meninos mais de 6º ano. As aulas que você observou duas foram com o 6º ano. Então eu não vou 
poder ficar lá dando aula de matemática, porque se não vai ficar uma aula chata. Assim, a aula de Educação Física vai 
perder a sua caracterísitica. Eu sempre discuto com os outros professores. “- Eu posso fazer isto, mas eu não vou dar aula 
de matemática.” Quando eu passo um desafio cai na matemática, mas tenho uma forma lúdica de fazer isto. Porque se eu 
chegar na quadra mostrando o que é área, o que é isso, o que é aquilo... Isso é o papel do professor de matemática. E eu 
sou professor de Educação Física. 
Minha intervenção: Eu observei duas aulas para mesma faixa etária e foram aula diferentes trabalhando praticamente o 
mesmo fundamento. 
1.3.1) Quando começou a diferenciar os objetivos das aulas? Porque? Você consegue descrever quais as principais 
diferenças? 
R: Foi quando comecei fazer o estágio na faculdade e comecei a ver coisas novas. Novas formas de trabalhar. Antes eu 
não comparava eu não tinha capacidade de comparação. 
Minha intervenção: Quais fooram as coisas novas que você prensenciou no estágio? 
R: A interdiplinariedade com outras disciplinas. Por exemplo, trabalhar a Educação Física voltada para educação do corpo 
e complementando as outras disciplinas. Não é ensinando matemática, português e geográfia não, mas fazendo uma 
comparação, uma complementação destas disciplinas. E ajudando o menino em relação aos seus conflitos. 
1.3.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças entre o estágio e hoje no que refere-se a diferenciação dos 
objetivos nas aulas? 
Minha intervenção: No que refere-se a diferenciação dos objetivos das aulas com base nas características dos alunos. 
R: Minhas aulas hoje elas são diferentes... Eu até já te falei! Eu não encontrava... Eu não sabia que podia... Que eu estava 
trabalhando naquelas aula conceitos de alguma coisa, seja de matemática ou de português com os meninos. E hoje eu 
sei! Que eu posso esta ajudando neste aspecto. Entendeu? Por exemplo, na forma de confeccionar os brinquedos, a 
forma dos sólidos na matemática. Você observou as perguntas que eu faço naquela brincadeira do litro para o 2º Grau. 
Você percebeu que eu posso trabalhar em qualquer faixa etária. Até mesmo com os pequenininhos posso trabalhar esta 
brincadeira, pois posso colocar dentro do litro “letra A” ou “ letra B” e os meninos vão ter de dizer. De acordo com a faixa 
etária so meninos já sabem ler, então eu posso colocar palavrinhas. Nunca coisas difíceis que eles não irão saber. Você 
percebeu que as perguntas que coloquei para eles lá são de biológia, de matemática ou de português. Então são coisas 
que qualquer aluno sabe, porém na hora de responder eles acabam se fechando. “- Não sei.” O que estou trabalhando 
com eles também? A capacidade de estar interpretando a pergunta a pergunta que eu fiz para eles. A pergunta que ela 
deu  
Minha intervenção: Muito criativa a aula. Adorei esta aula professor. Agora antes do estágio esta diferenciação de aula não 
existia? 
Professor: Não existia. Eu não tinha, por exemplo, eu não sabia aonde buscar informação, eu não conhecia internet, eu 
não conhecia livros de Educação Física, eu nunca tinha visto um livro de Educação Física. 
Minha intervenção: E quando você encontrou isto tudo? 
Professor: Foi quando comecei a fazer os estágios na faculdade. Os estágios de futsal. Porque lá nós tivemos os estágios 
também de futsal, handebol. Então eu aprende um pouco a dar aulas com os professores mesmo. Nas aulas práticas eles 
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nós mostrava como é que se inícia uma aula. Agora só falavam assim na aula: “- Eu vou apenas passar um suporte. As 
minhas auls serão apenas um suporte.” Depois eles observavam e via como a gente estava trabalhando. E era isso! “- 
Agora quem vai trabalhar são vocês. Se vocês não tiverem jogo de cintura lá na prática, não adianta nada vocês verem 
isto aqui.” Ai eu falei assim: “ – Eu vou cair para dentro.” Eu não sei se esta de acordo, mas tento fazer o melhor possível. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Olha! A gente aplica algumas estratégias também que aprende com os estagiários.... Não! Aliás com os professores 
que já trabalhavam e que observei quando estava fazendo o estágio de observação. Então a gente utiliza algumas 
estratégias igual você viu lá “ as palmas”. 
Minha intervenção: Como é aquela questão das palmas? 
Professor: A questão da palma é a seguinte. Quando fui observar no estágio, eu observei uma professora que ela trabalha 
com infantil de 6 anos até ensino fundamental. Na escola época a escola não tinha ensino infantil, aliás tinha o infantil que 
era o Pré-escolar, agora em 2006 que o estado resgatou novamente o Pré-escolar como o primeiro ano do ensino 
fundamental. O que seria o prezinho é agora ensino fundamental. Então eu via esta professora trabalhando com muitos 
alunos, 30 alunos, 40 alunos e os meninos faziam uma algazarra danada. Eu pensava comigo: “- Meu Deus como esta 
professora vai fazer estes meninos calarem a boca.” Como ela iria fazer eles concentrarem na aula. Ai ela começou: “- 
Quem esta me ouvindo bate uma palma?” Ai os meninos batiam uma palma. Ai o outro que estava conversando via que o 
colega estava batendo palma e começava a bater palma também. Qual menino que não gosta de bater palma. Então 
chamava atenção. E depois ela começa a colocar: “- Quem esta me ouvindo coloca a mão na cabeça.” E os meninos iam 
fazendo o que ela falava. Derrepente estava todo mundo caladinho prestando atenção nela. Eu falei assim: “Boa.” Ai eu 
peguei e fui anotando o que ela utilizava na aula. 
Minha intervenção: Você teve que fazer o estágio de observação? 
Professor: Tive que fazer o estágio de observação. 
Minha intervenção: E contribuíu para sua prática estas observações? 
Professor: Sem dúvida. Tudo o que eu vi contribuíu muito para minha formação. Na minha prática hoje eu utilizo muito 
coisa do estágio. Muita coisa. 
Minha intervenção: Mudou seu hábitos de trabalho? 
Professor: Mudei. Mudei. Antes eu não planejava aula, pois não sabia o que tinha que dar lá. Eu achava que eu sabia o 
que tinha que dar na aula. Eu não importava com os objetivos. Eu queria... O meu objetivo era um só! Fazer os meninos 
jogar. 
Minha intervenção: Além da palma você têm outras estratégias para manter os alunos concentrados nós objetivos 
planejados? 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Você consegue me descrever algumas? 
Professor: Eu desenho no quadra. Uma piada, ou eu conto uma piada na sala. Ou peço um aluno para contar uma piada. 
Minha intervenção: E na aula prática? 
Professor: Na aula prática também posso fazer isto. Chamo a atenção ou uso o apito. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam das que você adotava no estágio? 
R: No início era somente o apito. Chamar a atenção verbal. Não usava... Ficava lá: “- Um, dois, trê e apitava.” 
1.4.2) Esta “chamada de atenção verbal” diferencia da maneira como você faz hoje? 
R: Tinha. 
Minha intervenção: Você consegue descrever? 
Professor: Muito mais rígido. Eu era um militar. Eu dava a ordem e o menino tinha que respeitar. Se não respeitasse o pau 
quebrava. 
Minha intervenção: Nas aulas que observei você parece ser um professor mais flexível. 
Professor: A gente vêm ganhando com o tempo, com a experiência e com tudo que aprende na faculdade antes. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das três aulas que observamos. Aquela do handebol que você falava o número e os meninos vinham contando até o 
centro da quadra foi a primeira. Depois o handeboliche foi a segunda aula. Esta eu adorei. E a terceira aula que aconteceu 
dentro de sala. Qual das atividades ou modalidades que você desenvolveu, você sente possuir mais rotinas ou 
comportamentos rotinizados relativos às tarefas que você aplicou? 
R: Eu acho que é... Acho não! Sem dúvida é a atividade que você observou no 2º ano do segundo grau que posso estar 
trabalhando junto com outros professores. 
1.1.1) Comportamentos rotinizados são hábitos próprios seus. É isso que estou buscando os seus hábitos. Nesta segunda 
aula você conseguiria descrever algumas atitudes que você adotou na aula que adotaria nas outras aulas? 
Professor: Qual aula? 
Minha intervenção: A aula do handeboliche do 2º ano. 
Professor: Handeboliche... 
Minha intervenção: Você apresentou comportamentos tipo o montar as estafetas, enquanto eles passavam a bola você 
organizava os materiais na quadra, teve que marcar o campo. Você não perdeu tempo nenhum na aula. E mais esta 
atividade foi realizada numa aula de 40 minutos. Por causa do tempo do intervalo a aula começou atrasada já. Você 
consegue me descrever seus comportamentos mais rotineiros que realizou naquela aula? Lembre da aula e me diga: “- Eu 
sempre faço isso.” A minha maneira de organizar a aula é sempre daquela forma. 
R: É o que você viu lá, eu tento preparar de forma assim, a não perder tempo no campo e com os materiais. Por exemplo, 
o meninos eu não mandei ninguém tirar par ou ímpar ou nada do tipo, porque é uma forma de exclusão. Eu fiz três filas 
onde uma passa para cá, outro passa para lá e pronto. O que acontece, equipe nenhuma fica com número maior de 
meninos, pode ter um ou dois. Então eu sempre faço isso. Porque é uma coisa que eu não aprende em lugar nenhum. É 
uma coisa minha mesmo. Acho que é uma forma de não estar excluindo ninguém. Menina para cá e menino para lá. 
Então eu coloco menino (1ª fila), menino (2ª fila), menino (3ª fila)... Por exemplo, se tenho uma turma muito grande eu faço 
quatro time, quatro equipes. Eu coloco quatro meninos na frente. Ai depois eles mesmo vão se acostumando. Ai depois 
vai menino, menina, menino, menina na mesma fila. 
Minha intervenção: Eles mesmo se organizam. 
Professor: É uma forma de organizam. E sem exclusão. 
1.1.2) Alguns comportamentos de instrução que você sempre utiliza na aula de ha ndeboliche que você sempre faz? Você 
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consegue lembrar algum? No momento de dar as instruções, de corrigir os alunos. 
R: As minhas intruções primeiro é falar a dinâmica da brincadeira ou da atividade para todos os alunos juntos. Para todos 
os grupos. Se eu perceber que um grupo esta desatento na atividade, eu não vou até lá e falo só para eles. Entendeu? O 
meu objetivo é que todos façam, não é só aquele que não esta prestando atenção não. Eu quero que todo mundo... Talvez 
seja até um defeito meu, que devido ao tempo eu posso estar prejudicando quem quer, mas eu não deixo aquele menino 
que não quer ou o desatento fora da atividade não. Não sei se é certo fazer isso. 
1.2) No estágio como organizava como que você organizava este tipo de tarefa? 
R: No estágio é igual estou te falando, era tudo no par ou ímpar. Os meninos eu escolhia os melhores mesmo e antes de 
saber e conhecer os princípios da Educação Física. 
Minha intervenção: E gerava tumulto na aula esta maneira de organização? 
Professor: Não dava tumulto o que dava era sobra. Os meninos que sobravam não estavam contentes com a minha aula. 
Minha intervenção: Você diz os alunos menos habilidosos? 
Professor: É. Estes alunos não tinham oportunidades. Para ter oportunidade eu tinha que estar obrigando eles a entrar na 
atividades. Eu percebia que eles queriam jogar, mas como eles foram chamados por último. Porque isto acontece com 
qualquer um de nós, pois eu não quero ser o último. Então eu passei ser diferente. E sempre que não estiver dando mais 
certo terei que arrumar outra forma de estar organizando os meninos. 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessa atividade? E hoje? 
Minha intervenção: Tipo assim, digo que você me surpreendeu naquela segunda aula. Você passou as instruções das 
estafetas. Enquanto eles realizavam as estafetas você riscava o chão, colocava as garrafinhas no ponto. Quando eles 
estavam terminando as estafetas você voltou e passou outra instrução na estafeta. “- Por baixo agora. Passando a bola 
por baixo agora.” Você complementou a atividade antes deles terminarem a primeira atividade das estafetas. Lógico que 
são alunos maiores e isto facilita a aula. Mas a outra atividade já estava toda montada na quadra. Você já tinha colocado 
10 garrafinhas na quadra, riscado a área da atividade porque na quadra não tem linhas marcadas e você já estava pronto 
para passar as instruções da próxima atividade e gerir a próxima atividade. 
Minha intervenção: Quando você conseguiu esta capacidade de gestão do tempo de aula, estes hábitos para realizar a 
transição das atividades? 
R: Sabe o que acontece, eu trabalho muito com criança, com o infantil. E no infantil temos que estar sempre passando 
uma tarefa para eles porque se não eles dispersam. E lá na escola a quadra é grande e eles se dispersam e vai embora 
um para lá outro para cá. Então, para que eles não se dispersam eu passo uma atividade para prender a atenção deles ali, 
enquanto eles estão fazendo eu preparo a próxima atividade. Terminou eu já chamo eles para esta próxima atividade. 
Então eu não deixo os meninos ficar atoa. 
Minha intervenção: O ensino infantil exige mais do professor do que as outras séries? 
Professor: Com certeza. Com certeza. Porque o professor não pode perder tempo hora nenhuma, porque se não os 
meninos irão fazer algazarra e vão sair da aula. Não adiante! É menino de quatro e cinco anos. Eles não fazem porque... 
Esta nos livros! Eles não fazem porque você falou para eles fazerem. Eles fazem porque eles te imitam. Aos 4 anos eles 
te imitam. Uma criança de 4 e 5 anos vai te imitar. À partir dos 6 anos eles vão fazer. Você vai mandar fazer e eles vão 
fazer alguma coisinha. E percebe no início... A coisa mais fácil do mundo são as regras da queimada, por exemplo. Se 
mandar menino de 5ª série jogar queimada, você vai ver que turma boa para jogar queimada. Agora menino de 4 e 5 anos 
não entende isso. Eles não tem ainda... Eles não conseguem perceber limites, eles não conseguem segurar a bola ainda. 
Então, você tem que estar sempre montando atividades que vai prender eles ali na aula. 
Minha intervenção: No início você disse que trabalhava somente o futebol. Existia sequência nas suas aulas? 
Continuidade de uma atividade para outra. 
Professor: Não. Eu queria que... Se eu estivesse trabalhando handebol era somente handebol. Eu queria era melhorar os 
meninos naquele esporte. Fazia era times. 
Minha intervenção: Porque hoje na aula passou passou o alongamento, a seguir o fundamento como aquecimento e a 
seguir o jogo propriamente dito. Foi esta estrutura de aula que percebe. 
Professor: O jogo propriamente dito é minha atividade principal. 
Minha intervenção: É sua atividade principal no caso. E no final da aula você reune todos os alunos e estabele uma 
relação da aula anterior com as instruções da aula do dia. 
Professor: Também. Mas porque eu faço isso? Porque às vezes não tenho tempo de passar um joguinho na aula anterior. 
Entendeu? Eu perco muito tempo. A gente perde muito tempo, não sou eu não, é pela escola mesmo. Até chegar na 
quadra, esperar os alunos sairem de sala e até que eles chegam a gente perde muito tempo. Então às vezes eu preparo 
uma aula com duas brincadeiras. Nessas brincadeiras eu já procuro colocar o objeto da atividade principal na mão 
daqueles meninos para não perderem o interesse. Por exemplo, eu quero que os meninos vão aquecer, então porque naõ 
aquecer com a bola nas mãos, se o objetivo da aula é trabalhar o drible. Vai driblando e passando um na frente do outro. 
Ai depois eu vou passar outra atividade, mas sem perder o tempo, porque se eu for passar... Porque para mim... Eu penso 
da seguinte forma, se eu quero preparar um aluno tem que ter no mínimo 15 minutos de aquecimento. Preparar na 
verdade um aquecimento para irmos numa atividade principal igual um futebol. Então já foi um tempo muito grande da 
aula. E outras questões dos alunos, às vezes dependendo da turma minha aula perde até o interesse. Porque eu começo 
a chamar os meninos. “- O menino vem para cá.” O outro esta trepado na trave do gol. “- Ou vem para cá.” Sobe na trave, 
outro... Você sabe que tem menino que faz isto. Então eu trabalho com criança. Também eu não perco isto nunca. Turmas 
de 6º anos que saíram lá do infantil do ensino fundamental, mas ele não deixou de ser criança não. Tem menino que têm 
10 anos. Eu trabalho com meninos de faixa etária de 10, 11 até 12 anos. Doze anos ele esta na 6ª série. Tem professor 
assim... Assim, tem pessoas que trabalham e não conseguem ver isto, acham que tem que passar atividades. Não! Eu se 
tiver que respeitar uma faixa etário eu repeito. Eu procuro respeitar a faixa etária e a bagagem do menino. O que ele tem e 
o que pode fazer. Se o menino esta lá trepado na trave, eu não vou lá puxar ele não, porque ele não esta ainda preparado 
para fazer a minha aula. Eu converso e falo o porque que não pode ficar pendurado na trave. E se eu ver que esta todo 
mundo querendo trepar na trave, eu vou organizar uma aula para todo mundo subir na trave. Vou! 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e as aulas futuras? 
Minha intervenção: Os seus conteúdos das aulas anteriores você dá continuidade nele nas aulas futuras. 
Professor: Com certeza. 
Minha intervenção: E como você faz isto? 
R:Olha! Eu vou procurando fazer com que o aluno aplique aquilo que ele aprendeu durante a aula passada. Por exemplo, 
se passei o drible nesta aula na próxima aula o aluno estará driblando sem eu ter que fazer ele driblar novamente, porque 
se não ele ira enjoar daquela atividade. Por exemplo, eu posso trabalhar o passe com o drible e na hora do coletivo que 
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será minha atividade principal do dia, eu estarei observando quem ira aplicar aquilo no jogo. 
1.4.1) Quando que você começou a ter esta preocupação de relacionar as aulas anteriores com aulas futuras? 
R: É igual eu te falei. Quando eu comecei a ver outros professores mais experiêntes, professores que lêem, professores 
que buscam planejar suas aulas de forma que tem que ser, não sei se tem que ser ou não, mas que esta nos livros assim. 
À partir do momento que comecei a buscar o suporte para minhas aulas. 
1.5) Como distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos? Esta forma de você organizar a aula, de distribuir as 
tarefas. 
Professor: Você fala de antes? 
Minha intervenção: Como você organiza a atividade principal e as atividades preparatórias para atividade principal, como 
você faz isto hoje? 
R: Olha é o seguinte, a minha aula tem... Eu sempre falo que minha aula tem três momentos. Lá no livro esta escrito que 
as aulas de Educação Física devem ser trabalhadas em três momentos. Só que eu acho que esta faltando mais um 
momento para a aula ser bacana. Porque hoje em dia a gente precisa estar negociando com os alunos e eu deixo sempre 
o úlimo momento da aula se deles. Então eu procuro, por exemplo, se eu passei de 15 a 20 minutos da minha atividade 
principal, para mim esta legal. Esta ótimo! Porque menino não vai aprender em um dia. Eu tenho que estar fazendo ele 
vivenciar minha proposta de aula. A minha proposta é eles vivenciarem alguma coisa, por exemplo se é handebol, eles 
vivenciar aquilo que aprenderam nas aulas anteriores e aplicar aquilo que ele aprendeu. Então o último momento é deles, 
o último não, mas o penúltimo, porque antes do relaxamento eu faço o momento livre deles. 
1.5.1) Quando que você percebeu que esta estratégia favorecia o controle da turma? 
R: Quando eu comecei a negociar com eles. Porque antes eu queria era passar minha aula e não queria saber se eles 
queria fazer ou não. Entendeu? Eu queria dar minha aula. E depois eu fui percebendo que não é assim. Porque não é todo 
mundo que abaixa a cabeça na hora da aula. 
1.6) Como costumava a comunicar a consecução das atividades aos alunos no estágio? 
R: Eu não comunicava. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Eu não comunicava. Eu mostrava como é que fazia, queria que eles fizessem e pronto. 
Minha intervenção: Em momento algum da aula? 
Professor: Não. Eu chegava na sala de aula e dizia: “- Hoje nós vamos trabalhar o futebol.” Não é isso não! Eu só 
trabalhava no estágio com o futebol e vôlei, por exemplo. Eu só treinava futevol e vôlei. Eu queria era ver o menino 
treinando vôlei e pronto. 
1.6.1) E hoje como que isto ocorre nas aulas? 
R: Hoje eu percebo... Aprende que não é bem assim. 
1.6.2) Como que você comunica a consecução das atividades aos alunos hoje? 
R: Chego em sala de aula e falo o que vamos fazer naquele dia. Os meninos vão para quadra sabendo o que vai fazer. 
1.6.2.1) Quando na aula costuma supervisionar as atividades? Você consegue me dizer quando costuma acompanhar a 
execução das atividades? 
R: A todo momento. A todo momento. Eu não ponho os meninos na quadra e fico de longe não. Eu fico no meio deles.  
1.6.3) Quando na aula costuma fazer esta comunicação aos alunos? Fazer estas intervenções. 
R: Na atividade principal. Nas atividades principais da minha aula. Porque é o meu objetivo. Então estou sempre ali com 
eles.  
1.7) Quando começou a diferenciar as atividades de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Como assim? Você diz em relação ao tempo? 
Minha intervenção: Sim. 
R: Foi quando eu comecei a buscar a ler. A ler. A procurar uma forma melhor de dar as minhas aulas.  
Minha intervenção: Quando você começou a fazer isto na aula? Ocorreu algumas situações que exigiram alterar suas 
estratégias? Quais foram suas maiores dificuldades na diferenciação das atividades? 
Professor: Sempre tem alguma coisa assim... Algum aluno que não esta disposto a assistir aula. Quando você começa a 
falar o menino começa a falar junto com você também. Então é complicado, mas eu não tive muito assim... Eu tinha 
muito, muito impecílio antes, mas depois que comecei usar estas estratégias eu tive muito menos problemas. Eu comecei 
a fazer o menino ver que a aula de Educação Física não era somente jogar bola, não era somente aprender a jogar bola. 
Ele tem que respeitar o professor, os colegas a se mesmo. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? Metodologias 
são as formas de você dar aula, de abordagem como você costuma fazer isto? 
R: Eu modífico, por exemplo, se vou trabalhar as técnicas. Eu não dou a técnica puramente não, eu costumo sempre 
passar uma atividade lúdica trabalhando aquela técnica. Igual você deve ter visto naquela atividade que se chama 
“milharal”, aonde os meninos vão passando a bola por baixo e por cima e saem cá na frente da fila. Então a fila que chega 
primeiro, não sei se você observou isto, mas a fila que chega primeiro, ela vence. Então não é somente o drible, ás vezes 
o menino até corre com a bola na mão. Mas aquilo terá outras maneiras de trabalhar o drible, então eu creio que num 
dado momento ele vai perceber. Ele só correu com a bola nas mãos, porque não percebeu ainda o que eu falei, que o 
objetivo era ele driblar e não ele ganhar e chegar primeiro. Mas ele queria ganhar e eu deixei ele ganhar. Porque aquilo ali 
é uma forma de contentamento dele; “- Eu quero ganhar e pronto.” Então deixa para lá! É isso mesmo, pois ele fez a parte 
dele. 
Minha intervenção: Você não iria insistir que ele driblasse? 
Professor: Não sei se você observou o que eu disse: “- O gente não é só ganhar. Quem driblar melhor é que vai ganhar, 
quem tiver mais organização, quem for mais organizado e fazer direinho o drible que vai ganhar.” 
Minha intervenção: Observei que você organiza bem as regras da aula e apresenta uma boa capacidade de sítese. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimentos ou estratégia específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
Minha intervenção: Seja para motivar a participação dos alunos nas suas aulas. Você consegue me descrever alguns 
hábito ou rotinas que costuma utilizar? 
R: Primeiro é verbal. Conversar com os alunos o porque da atividade. Em que, por exemplo, esta atividade vai ajudá-los. 
Às vezes eu falo: “- Se você vai viajar...” “- Eu não quero jogar vôlei não professor.” “- Mas vamos supor que você vai viajar 
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para São Paulo ou para outra cidade qualquer e chega numa rua que só tem o vôlei como brincadeira. Você vai se sentir 
excluído porque não sabe fazer um toque, não sabe fazer uma manchete. Ou no caso é o basquete os meninos vão estar 
brincando e você vai ficar só olhando.” De início os meninos falam: “- Eu nunca vou a São Paulo e muito menos jogar 
isso.” Mas depois eles vão começando a imaginar esta situação e volta para aula. Então são algumas formas. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: Olha as regras são faladas e até mesmo na forma de colocar os meninos na sala de aula. Eu não fiz desta fez porque 
era um jogo de equipe, mas às vezes eu trabalho com discussão de temas. Mas que esteja relacionado ao esporte. Surge 
um papo, por exemplo, um jogador que fez isso, isto e isso. Eu coloco a turma... Eu já fiz isto... E às vezes eu faço quando 
surge um fato interessante. “- O gente todo mundo em círculo que hoje vamos falar sobre isto.” E daí surge cada coisa que 
você fica até... Você vê o quanto da capacidade dos meninos, o quanto eles são assim, envolvidos com o esporte, como o 
esporte esta dentro da vida de cada um deles. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir comportamentos desviantes? 
Na aula dentro de sala de aula, observei que durante a transição da atividade da dama de dentro de sala de aula para o 
pátio na atividade do vai-vem consegui identificar uma capacidade de gestão incrivél da tua parte. Você ia para fora e 
desembolava o vai-vem e voltava para dentro de sala complementava a atividade da dama, não deixando aqueles alunos 
retardatários largados. 
R: Mas é justamente pelo o que eu te falei, pela faixa etária, depende muito da turma, da faixa etária do aluno. Por 
exemplo, um menino de 10 e 11 anos não consegue ficar concentrado 50 minutos não. Ele não consegue. Eu não brigo 
com eles porque eles não conseguem mesmo. Eu acho que é próprio de criança. Ele não consegue ficar 50 minutos ali. 
Acho que este tempo vai aumentando gradativamente com o amadurecimento da criança. “- Ah não! Eu já ganhei dele 
duas vezes. Pronto! Agora quero jogar mais não.” Você percebeu o comportamento do João e Maria? Vou falar assim, 
para não dizer o nome dos alunos. 
Minha intervenção: Percebe. 
Professor: “- O gente é melhor de três. Se você ganhar uma e seu colega ganhar a segunda. Você tem que jogar a 
terceira.” “Mas ele esta cansado professor. Ele não quer jogar mais não. Então pode colocar o meu nome porque eu que 
ganhei dele.” Então vou marcando quem eliminou quem. Ai eu pergunto: “- Você jogou com ele quantas vezes?” “- Ele 
ganho uma e eu ganhei a outra, já esta bom.” Mas porque? Não é porque ele não entendeu, mas porque ele esta cansado 
e não quer mais jogar. Então vamos deixar para outro dia. Outro dia você joga com ele então. 
Minha intervenção: Praticamente sua estratégia é observar o comportamento do aluno e dar uma resposta? 
Professor: É tipo assim. o feedbak que você fala. Eu passo para eles e eles passam para mim. 
Minha intervenção: Em qual momento você vê a necessidade de chamar atenção e ser energico com os alunos? 
Professor: Quando começam a falar alto. 
Minha intervenção: Outro dia encontrei contigo na escola diferente do seu habitual. Sei que foi referente a algum 
comportamento desviante de uma aluno que você não aceito. O que ocorreu naquele dia? 
Professor: Ocorreu o seguinte, este aluno é aquele menino que comentei contigo no princípio das observações. Eu falei 
para você que este menino esta envolvido com droga. 
Minha intervenção: Lembro. 
Professor: Esta criança... Melhor este menino já não é mais uma criança, acho que ele tem 13 anos não sei. Ele tem 13 
anos de idade já, ele é repetente. Então é uma aluno que temos que ter muito cuidade com ele. O que estamos falando 
para este menino. Ele já foi para direção. A diretora já me pediu licença para tirar ele de dentro da sala de coisas que ele 
saiu da aula e foi lá e fez. Depois ele me pediu para ir beber água e foi mexer com outros alunos lá, então a vice-diretora 
pegou e me pediu licença para entrar na minha aula. “- Você pediu o aluno X para buscar giz?” Eu responde: “- Não. Ele 
me pediu para beber água e eu deixei.” “- Pois é. Ele foi lá e pegou dois giz na sala dos professores.” Ele chegou lá e 
disse que eu estava pedindo para pegar dois giz e levou para sala. Mas o giz era para mexer com aluna, picar pedacinhos 
e jogar na cabeça do outro. Entendeu? Ai o que aconteceu, ele pegou naquele dia... Mas minhas aulas sempre arranjo um 
jeito de colocar ele para me ajudar. Ele tem uma necessidade muito grande de se mostrar. 
Minha intervenção: Mas neste dia o que ele fez? 
Professor: Ele estava brigando com o professor que estava dentro da sala de aula. Entendeu? Ele saiu brigando com este 
professor. Ai eu peguei e disse: “- Aluno X fica lá dentro porque não entrei na sala ainda. Eu quero que vocês me esperem 
sentados dentro de sala de aula. Depois nós vamos para quadra.” Neste dia a aula era dentro de sala de aula. Você 
precisa de ver como este menino joga dama. Difícil um menino para ganhar dele, pois ele é muito bom na dama. Assim, 
ele entende as coisas, mas ele não quer. 
Minha intervenção: Aquele tipo de aluno inteligente que canaliza esta inteligência para outro lado. 
Professor: Para o mal! Ele precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. Que não sou eu que vou cumprir com esta 
função não. Então eu fui e falei para a diretora: “- Este menino é assim, ele esta precisando de ajuda. Se ele continuar 
deste jeito terei que mandar para vocês encaminhar este menino.” 
Minha intervenção: Ele chegou a ofender algum professor? 
Professor: Muitas e muitas vezes. Até a direção. Então sabe o que a diretora falou para mim. Não é a diretora não, mas a 
vice-diretora virou para mim e falou assim. “- Você não pode mandar ele embora. “- Mesmo que ele esteja atrapalhando a 
turma toda?.” “- Não. Você tem que arrumar alguma estratégia para fazer este aluno melhorar nas suas aulas.” Ai eu 
chego na sala de aula e ele colocou o dedo na cara do professor e falando palavrões de baixo escalões. Assim, agredindo 
o professor. Falei: “- Não.” Isso na minha frente, já na minha aula, pois tinha batido o sino. A aula é minha. O professor 
estava acabando de sair da sala. E a aula é minha, eu que sou responsável por ele. O pé dele já estava fora da sala de 
aula quando ele fez isto. Ai eu pensei comigo assim: “- Se eu não tomar nenhuma atitude vou ficar mal comigo mesmo.” 
Não sei se fiz certo, mas na minha opinião eu tinha que fazer aquilo. “- O Aluno X faz o favor. Fora da minha sala. Fora da 
sala vou te levar... Vou pedir que você vá e converse com o coisa e se você tem uma reclamação a fazer do professor, 
você vai fazer. Mas não fala isto na minha aula e na minha presença você não vai fazer isto não.” Ai fui lá. Encaminhei ele 
até a direção, chamei a diretora. “- Esta aqui! Eu já conversei com você a respeito dele. E te digo que não sou psicólogo, 
não sou psiquiatra, não padre e não sou polícia. A minha função é de professor.” 
1.3.2) E se ocorresse este fato no estágio? Você consegue me dizer o que você faria? 
R: Coitado! Se ele fizesse isso, provavelmente eu seria mandado embora do estado, estava sujeito de pegá-lo pelo 
colarinho e chamar ele do outro lado da cerca. 
Minha intervenção: Você faria isto professor? 
Professor: Fazia! 
Minha intervenção: Você já fez isto? 
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Professor: Fiz. Fiz. Não foi nesta dimensão não, mas eu já fiz. Eu estava lá apitando o jogo, o aluno estava dando tapa no 
outro, não estava me escutando, tudo que eu falava entrav aqui e sai por aqui. Eu peguei, fui lá e dei um empurrão nele. Ai 
ele maldoso caiu no chão e fez a palhaçada dele, mas eu não liguei. Depois eu fique mal comigo durante muito tempo. 
Minha intervenção: Você consegue me descrever as diferenças de alguns procedimentos que você costumava adotar 
quando acontecia comportamentos desta natureza por parte dos alunos? Ou seja como você fazia no estágio e como você 
faz hoje? 
Professor: Antes eu achava que o aluno tinha que me escutar de qualquer maneira porque eu era o professor. E hoje não. 
Hoje eu não falo para eles, mas hoje eu sou mais uma pessoa que esta ali com eles. Eu estou ali para conhecer o aluno e 
ajudá-lo. Eu acho que eu não tenho muito que ensinar para ele não. É ajudar a desenvolver o que ele já tem.  
1.4) Como que o espaço influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Professor: Você fala o espaço físico? 
Minha intervenção: Sim. E também na seleção dos materiais? 
R: Eu sou um professor que preciso de espaço. E acho que todo professor precisa. Um espaço adequado é o ideal, mas 
quando eu não tenho o espaço ideal, eu tento colocar minhas aula da melho maneira possível para os meninos não 
ficarem prejudicados. 
1.4.1) Considerando o espaço que você tem na escola, como que você planeja suas aulas? 
R: É o seguinte, as minha aulas são planejadas... Assim, se eu tenho o espaço adequado vou dar minhas aulas, se não 
vou mudar algumas coisas. 
Minha intervenção: O que é mais habitual em você, selecionar primeiro a atividade ou os materiais para aula? 
Professor: Eu penso primeiro nas condições dos alunos. Depois eu vejo qual o material que tenho. Na hora que estou 
planejando as minhas aulas eu penso no que eu posso... O que eu tenho para oferecer para os alunos lá em termos de 
materiais. Ai eu já coloco as minhas aulas com base neste materiais. 
1.4.2) Você fazia assim no estágio? 
R: Não. Antes eu tinha o material. No estou falando que antes o material que eu tinha era a bola. Uma bola de futebol para 
mim já estava bão. 
Minha intervenção: Eu observei uma aula sua dentro de sala. Aquela aula acontece dentro de sala devido a escola ser 
muito grande, ao grande número de professores de Educação Física e assim vocês terem que fazer rodízio do espaço que 
é a quadra. 
1.5) As atividades que você costuma trabalhar hoje dentro da sala de aula você trabalha assim também no estágio? 
R: Não. 
1.5.1) No estágio em dias chuvosos que atividades desenvolvia dentro de sala de aula? 
R: Eu ficava apertado, pois não sabia que tipo de atividade iria passar para os alunos. Eu não sabia aonde buscar. Então 
às vezes eu dava um bingo para eles ou alguma coisa do tipo. E com o tempo eu fui aprendendo, com o aperto e a 
necessidade eu fui criando uma forma de trabalhar dentro de sala de aula. Mas eu não sabia como buscar. 
Minha intervenção: O comportamento da turma no estágio era diferente de hoje? 
Professor: Sim. Era muita algazarra porque eu não tinha atividades para eles. Então às vezes brincavamos até de guerra 
de bolinha de papel dentro da sala de aula. Eu tinha que entrar no meio deles, porque se não desandava tudo. 
1.6) Você consegue estabelecer algumas rotinas de aula. Você consegue descrever para mim algumas atitudes que 
sempre faz? Que nunca falta nas aulas? Suas atitudes como professor perante aos alunos que você sempre faz? 
R: Eu sempre faço é colocar minha aula no quadro primeiro. Eu mostro para eles o que a gente vai fazer na quadra. E é 
isso! 
1.6.1) Algumas atividades que você sempre trabalha nas aulas? Vamos considerar o handebol, tem alguma atividade que 
você sempre passa para os alunos? 
R: Eu serpre trabalho... Eu posso trabalhar o fundamento todo, mas no final sempre trabalho com o coletivo. Eu nunca 
deixo de passar o coletivo em aula alguma, porque acho que é uma forma de estar concentrando os meninos no conteúdo 
ensinado na aula. 
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Anexo 17.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 

Profissional 
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Anexo 17.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Terça-feira, 23 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Assim que tirei o Ensino Médio estava imaginando o que iria fazer da minha vida. Surgiu a oportunidade e meus pais 
me deram a idéia de fazer o Curso de Educação Física acabei entrando. Realizei o vestibular, passei e gostei. A medida 
que estudava fui gostando cada vez mais. 
1.2) Quando decidiu realizar o curso quais foram as sua principais motivações e expectativas? 
R: Eu queria dar aula como faço hoje. Ser professor mesmo. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: No curso? 
Minha intervenção: No curso de Educação Física. Um professor e/ou disciplina que você possa dizer que foi fundamental 
para você. Pode ser mais de um professor ou disciplina. 
Professor: Teve basquete que gostei bastante e aprendi bastante com o professor. Como você também, até hoje estava 
comentando aqui na escola das suas idéias, que abria a cabeça da gente para não acreditar ou aceitar. No caso você 
também. Acho que estou lembrando mais foram vocês. 
Minha intervenção: Alguma disciplina além de basquete? 
Professor: Quase todas! Anatomia gostei também. Fisiologia também. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destacaria deste professor que contribuíram para você hoje como professor? 
R: Características! Acho que a segurança que passaram para a gente. Espelho nisto, pois passo para meus alunos está 
segurança. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividade extra-acadêmicas como cursos de formação na área técnica da Ed. 
Física ou na área da Ed. Física Escolar? 
R: Sim, participei! Fiz um curso de Arbitragem de Futebol em Ouro Preto pela Federação Mineira de Futebol. Fiz dois! 
Este agora em Piranga também. 
Minha intervenção: Teria outros cursos que você realizou? 
Professor: Acho que não. Não estou lembrando! De boa! Acho que posso ter feito, mas não estou lembrando. Podia estar 
até com o currículo não mãos, mas não estou lembrando. 
2.3) Este cursos de formação que você realizou contribuíram para a sua formação como professor? 
R: Com certeza. 
2.3.1) Como? 
R: Assim, ampliou meus conhecimentos quanto a regras, postura do professor, disciplina e tudo isso contribuiu bastante. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou? O Estágio Supervisionado teve alguma influencia na sua formação? 
R: Aquele estágio quando estava na Faculdade? 
Minha intervenção: Sim! O Estágio que você realizou na Faculdade. 
Professor: Eu não fiz! 
Minha intervenção: Você teve que cumprir o Estágio, porém como trabalhava aqui você foi o próprio professor do seu 
estágio. Quando você começou a dar aulas? 
Professor: Foi em 2003. 
Minha intervenção: Você começou a Licenciatura em? 
Professor: Foi também em 2003. 
Minha intervenção: Então, quando você iniciou a Licenciatura você assumiu aulas? 
Professor: Isso! 
Minha intervenção: Por que você assumiu estas aulas? 
Professor: Porque precisava de dinheiro para pagar a faculdade. 
Minha intervenção: E tinha carência de professores aqui na região? 
Professor: Tinha carecia. Não tinha professores, tanto é que consegui. Correu a lista e consegui este cargo. No início 
pegava 4 aulas e ganhava cento e poucos reais o que já ajudava na passagem. E quanto ao Estágio observava alguns 
professores e espelhei-me em alguns professores que deram aula para mim de Educação Física, mas talvez estes não 
foram muito bons. 
Minha intervenção: Teria como você partilhar uma experiência do início de sua atuação, ou seja, das primeiras aulas que 
você lecionou. Vamos considerar em 2003! Teria alguma experiência deste percurso no início que lhe marcou ou episódio 
que tenha ocorrido. Pode ser mais de um episódio, seja positivo ou negativo. 
Professor: Olha! Eu peguei um livro uma vez e tinha lá uma estafeta. Era um menino chutando uma pedrinha na quadra. 
Coloquei duas filas na quadra e vamos ver quem termina primeiro. Os meninos chutavam a pedrinha até um determinado 
ponto da quadra. E ai, não ficou ninguém na minha aula. Quem queria lá chutar pedra na quadra. Então me coloquei no 
lugar do aluno. Poxa! Imagina fazendo aula e chutando uma pedrinha até ali e voltar, a filar que terminar primeiro ganhava. 
Coisa chata! Eu vi no livro está atividade e resolvi fazer. Só porque vi no livro! Depois disto pensei que deveria me colocar 
no aluno para planejar uma aula. 
Minha intervenção: Teve outros episódios além deste? 
Professor: Teve! No começo penei bastante, pois era muita evasão e ninguém queria fazer. Sabe! Não sei se é ate falta 
de ética, pois o professor que dava as aulas antes de mim que entregava a bola para os alunos. Eram as meninas 
queimada e os meninos futebol. Era separado naquele campo lá embaixo. Os meninos no campinho e as meninas lá na 
quadra jogando bola. No começo era bastante ruim, pois ninguém fazia as aulas e não queria fazer. Então, andei tomando 
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postura e falando bastante. Até que consegui e hoje tenho um domínio de turma. Bastante! Tranquilo! 
Minha intervenção: Em que você se baseava para elaborar as suas aulas, pois você não tinha feito nenhum Curso de 
Educação Física. Em que se baseava para elaborar as aulas de Educação Física? 
Professor: Como morava aqui perto da escola já. Ficava aqui observando os outros professores que dava aulas de 
Educação Física. Então já observava mais ou menos! Fui me baseando como eram os alunos, as turmas e alguns livros 
que pegava aqui na escola. Até vinha despistadamente e pegava alguns livros. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Quanto? 
Minha intervenção: Desde o momento que você decidiu ser professor de Educação Física. Vou realizar o curso de 
Educação Física, as dificuldades que você encontrou no contexto de trabalho e fora dele. As dificuldades ou obstáculos 
para você encontrou para realizar o curso. 
Professor: Encontrei muitas dificuldades quanto à distância para fazer o curso. Como tinha te falado. Você quer que fale 
isso? 
Minha intervenção: Pode falar, pois são 180 Km praticamente. 
Professor: Então, ia de moto daqui de Pinheiros para Piranga para pegar o ônibus. Saia daqui às 16:30 para pegar o 
ônibus às 17:00. Quase caindo da moto, pois tinha que ir correndo. Estudar e voltar 00:00, dormia em Piranga no outro dia 
vinha cedo trabalhar. Fazendo sol ou chuva! Chuvendo e no barro, às vezes chuvendo e fazendo frio eu suava de tanto 
equilibrar a moto no barro. Então, pelejei bastante! Minha Mãe e meu Pai que me ajudaram bastante porque não tinha 
condições financeiras. Porque minha família é... Minha Mãe é professora, mas meu Pai trabalha na roça. Então o salário 
dela... Estava eu e meu irmão estudando na época. Eu gastava mais ou menos R$ 800,00 por mês e meu irmão nesta 
faixa também. E pagava para nós dois estudar. Pegamos dinheiro emprestado, fizemos empréstimo. Vendemos uma casa 
em Mariana. Então, fizemos empréstimo e meu teve que vender a casa de Mariana para pagar. 
Minha intervenção: E na escola você teve obstáculos? 
Professor: Na escola teve obstáculos, pois às vezes o pessoal não fazia um horário para mim. Assim, tinha que trabalhar 
todo dia até 16:30. Por exemplo, quando estava com 4 aulas trabalhava até 16:30 na última aula todo o dia. Tinha que vir 
os quatro dias, cada dia uma aula até 16:30. Isso para pegar o ônibus às 17:00 em Piranga. Num seria mais fácil fazer um 
horário para mim de 12:00 até 12:50. Não seria mais fácil para mim? Umas coisas assim... Umas coisas bobas que me 
prejudicavam. 
Minha intervenção: Questões de organização da escola. Teve dificuldades no início dentro da própria escola? 
Professor: Teve dificuldade de lidar com a turma e domínio do conteúdo mesmo. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Tenho! De vez enquanto assim, mexo com algumas vaquinhas e uns boizinhos. 
3.2.1) Por quê? 
R: Eu gosto, pois é uma forma de lazer e me sinto bem. 
Minha intervenção: Você compra e vende boi? 
Professor: Vendo, compro e faço uns rolos por ai. 
Minha intervenção: A arroba do boi não está com o preço ruim não. Você compra um bezerro por R$ 200,00 e depois que 
cresce vale uns R$ 700,00. Nem a poupança rende isso tudo. 
Professor: É assim... Da um lucrinho, mas é pouco não é muito nada! Você faz assim, compra um de vez enquanto por R$ 
500,00 e vende por R$ 600,00. E vai fazendo uns rolinhos assim, pois é gostoso. 
Minha intervenção: Por isso que você esta construindo aquela casa tão grande. Agora descobri!  
Professor: Ajuda um pouquinho, mas nem tanto. Não da dinheiro assim não.Você compra uns bezerrinhos de R$ 200,00 e 
leva dois anos para virar um boi e vender por R$ 500,00. Mas é uma forma de lazer. É gostoso! 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? Pode 
ser mais de um aspecto. 
R: Um aspecto? 
Minha intervenção: Fatores que lhe influenciaram você para seguir até aqui. Vou até o fim. Considerando as dificuldades 
que você encontrou. 
Professor: É porque gosto da Educação Física. Gosto de dar aulas de Educação Física. Gosto da área da Educação 
Física. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: Ampliou meus conhecimentos. 
Minha intervenção: No âmbito da arbitragem é isso que você quer? 
Professor: Você fala assim, se fosse seguir carreira de arbitro. 
Minha intervenção: Digo nos seus conhecimentos profissionais. 
Professor: Acrescenta bastante. 
1.2) Que fatores considera importante para sua vontade de atualização continua? 
R: Porque se não ficamos para trás no mercado profissional. E quero ser um bom profissional. Não ficar para trás e 
sempre adquirir conhecimentos. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? O que você pretende fazer? 
R: Pretendo fazer uma especialização. 
1.3.1) Em qual área? 
R: Em Treinamento. 
Minha intervenção: Treinamento? 
Professor: Na área do Treinamento Esportivo. 
Minha intervenção: Focando para? 
Professor: Focando mais na área do futebol ou futsal. 
Minha intervenção: Considerando a localidade, onde você pretende realizar a especialização. De Pinheiros até Cons. 
Lafaiete são 180 Km. 
Professor: Seria em Cons. Lafaiete ou Belo Horizonte. Em Belo Horizonte acredito que tenha. 
Minha intervenção: Em Belo Horizonte tem! E a distância não seria um obstáculo? 
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Professor: A distância não. Não atrapalharia! 
Minha intervenção: Cursos de Educação a Distância você não teria vontade de realizar? 
Professor: Ter eu tenho! Devido à distância acredito ser até melhor. Fazer a distancia seria melhor. Não sei se é tão bom 
quanto presencial. 
Minha intervenção: Aqui em Pinheiro Altos seria difícil, mas vamos considerar Piranga. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada para professores em Piranga? 
R: É difícil de falar! É política mesmo. 
Minha intervenção: Quais seriam as soluções? Como isto poderia ser feito? Você acha que deveria ter cursos de formação 
para os professores? A Secretária de Educação de Piranga apóia estas formações aos professores? 
Professor: Oferece nada! Quase nada! Muito pouco. 
Minha intervenção: Como você mantém atualizado? 
Professor: Livros, internet, pois venho na escola e pesquiso na internet. É por ai! Vivência com outros professores. 
Pergunto! 
Minha intervenção: Professor está aqui na escola neste ano de 2010. Realizou 4 anos de Licenciatura formando-se em 
2006, meados de 2006. Você iniciou em meados de 2003 a Licenciatura. Então você tem aproximadamente 6 anos e meio 
a 7 anos como professor destas escola. 
Professor: Certo! 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DO SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? Por quê? 
R: Eu queria! Assim, aumentar a perspectiva dos alunos. Sabe! Coisa que não consegui ainda. 
Minha intervenção: Por que você não conseguiu? 
Professor: Acho que é falta de comunicação com eles. Sabe! Chegar mais perto e conversar mais. Às vezes não converso 
tanto. 
Minha intervenção: Você é um professor mais fechado? 
Professor: Sou fechado, então é mais falta disto, de diálogo. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Pode apresentar situações reais? 
R: Em relação a que? 
Minha intervenção: A tudo? A todos os fatores que pesaram em determinado momento da sua carreira profissional? 
Professor: Acho que quando estava começando estava difícil. Foi bastante difícil, mas depois fui adquirindo experiência e 
vivência. E no ano passado estava me perguntando se era isso que queria para mim. Será que é isso mesmo que eu 
quero? 
Minha intervenção: Você chegou a este dilema? 
Professor: Então, estava neste dilema. Será que é isto que eu quero? Até minha esposa estava me cobrando, dizendo que 
seria um bom treinador. Porque você não investe. 
Minha intervenção: Por que um treinador? Mas você não sairia da área da Educação Física ou sairia para fazer outra 
Licenciatura ou outro curso? 
Professor: Outro curso diferente da área da Educação Física? Acho que talvez uma Veterinária ou alguma coisa assim. 
Por ai! 
Minha intervenção: Por que isto? Onde surgiu este dilema de querer fazer outro curso fora da área da Educação Física? 
Ser treinador esta na área da Educação Física? 
Professor: São os profissionais que cercam a gente no dia a dia. Sabe! A escola... Os professores... Às vezes é muito 
chato ficar ouvir conversa fiada e na escola tem muito disto, muita fofoca e conversa boba. E no geral não estou achando 
a Educação legal. No geral! Você está me entendendo? 
Minha intervenção: Estou te entendendo perfeitamente. 
Professor: Por exemplo, comecei na faculdade e já fui dando aula. Ai chega outro professor, que já foi até colega meu de 
sala. Então, sei como que é! Vem e diz que esta dando aulas e que vai começar a estudar para ser professor. Pronto! E 
quando está na sala não esta nem ai para os alunos. Você vê outros professores falando. 
Minha intervenção: Existem os bons e maus profissionais. A razão de você chegar a este dilema de desistir da área da 
Educação Física e da Educação foram apenas estes? 
Professor: É! Foram estes. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acredita que os outros professores te vêem?  
R: Acho que eles me vêem com bons olhos. Pelo que acho da visão deles é que sou um bom profissional. 
2.1.1) Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Eu procuro fazer o melhor. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Quase sempre tenho contato com eles. Meu irmão é o Diretor, então converso com ele diariamente. 
Minha intervenção: Você conversa sobre a escola? 
Professor: Conversamos sobre escola e outras coisas. 
Minha intervenção: Você tem algum problema com a direção da escola. 
Professor: Tenho não! Sempre me apóiam. 
Minha intervenção: Você disse que sua esposa lhe apóia em ser treinador. Por que deixar a docência e dedicar ao 
treinamento. 
Professor: Uma é a questão financeira. 
Minha intervenção: Você acha que será mais viável? 
Professor: Não sei, acho que talvez fique na mesma. Então... Buscar coisas novas. Sabe! 
Minha intervenção: Onde você daria início nesta perspectiva aqui em Pinheiros Altos. 
Professor: Não sei! Então, é isto que me pergunto. Aqui seria muito difícil, pois é este mundinho que você esta vendo. 
Minha intervenção: É uma zona rural. 
Professor: Mesmo que você pesquisa e viaje na internet. Será muito difícil!  
Minha intervenção: Você hoje tem alguma equipe ou treina alguma? 
Professor: Só quanto ao JEMG 
Minha intervenção: O que é o JEMG 
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Professor: São os Jogos Escolares de Minas Gerais. 
Minha intervenção: Você tem equipes que vão para estes jogos? 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Equipe de? 
Professor: Futsal Feminino. No ano passado fui com handebol e futsal. 
Minha intervenção: Feminino? 
Professor: Tudo feminino 
Minha intervenção: O handebol ficou em que lugar? 
Professor: O handebol ficou em 3º lugar e futsal ficou no 4º lugar. E este ano foi só com futsal. 
Minha intervenção: E como você tiraria sua renda destes jogos? 
Professor: Não! Neste caso não teria renda nenhuma. Falo assim, seria em outro lugar ou outra cidade. 
Minha intervenção: Desde quando você formou, acha que teve um percurso profissional ascendente ou quais foram seus 
principais ganhos que teve como professor. 
Professor: Quando sai da faculdade esta pensando mais em dar aula. Pouco assim... Não muito! Não pensava em buscar 
outra coisa. Era mais formar e dar aulas. 
Minha intervenção: Fez isso! 
Professor: Estou nisto! 
Minha intervenção: É, pois estou aqui conversando com você hoje. E porque até hoje você não buscou realizar uma 
especialização ou buscar uma formação mais segura? 
Professor: A gente vai deixando passar. Igual... Vou fazer no meio do ano, estou disposto a fazer no meio do ano. Mas 
como estou construindo a minha casa, já não tenho o dinheiro para fazer. Vai levando! Agora quero é terminar  a minha 
casa que esta pela metade, pois quero ir morar nela. Quando tiver uma estabilidade vou procurar um curso. 
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Anexo 17.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 17.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 14 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeiramente ver se o aluno vai gostar da aula. E me sentir no lugar do aluno durante a aula. Eu me ponho no lugar do 
aluno. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje? 
R: Que ele aprenda o que eu estou passando. É que ele pegue alguma coisa que eu estou passando. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou. Observando. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Como alunos educados e disciplinados. Eu observo se eles já sabem o que eu vou passar. Como na turma da 5º série 
que vou ensinar a técnica de todos os fundamentos. O aluno tímido, por exemplo, eu tento incluir ele na aula. Fazer com 
que ele perca um pouco dessa timidez dele motivando-o. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula ? 
R: Materiais suficientes às vezes não tenho. Trabalho numa escola pública, às vezes eu quero trabalhar um determinado 
esporte e lá não tem material suficiente. Então trabalho com o que tem. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Acho que não. Não vejo problema assim para o aluno. Eu tento dar aula de maneira que os alunos consigam peguar o 
conteúdo. Que eles consigam aprender alguma coisa na aula. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Primeiramente eu trabalho duas aula direto. Então, vou dar uma aula teórica, onde passo a história do voleibol e as 
características do jogo. Depois na outra aula eu vou trabalhar fundamento do saque. O saque por baixo. Porque eu achei 
melhor planejar desta maneira. Eu acho que fica bem mais fácil para o aluno saber primeiro como que é o vôlei para 
depois eu ensinar um saque. Tudo começa no saque no jogo de volei. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: Por ser uma 5ª série, acredito que apenas uma aula não será suficiente para eles saberem principalmente a teoria do 
saque. Eles nunca tiveram uma vivência com a bola de voleibol. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Planejar uma aula tranquila e adequada para essa faixa etária. De acordo com o andamento dos alunos. 
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ANEXO 17.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 23 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A minha única preocupação é como a quadra que não é coberta. Então se chover não vai ter jeito de dar a aula que eu 
quero. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Passar para eles basicamente o que é a Educação Física. Depois eu vou para quadra realizar a aula prática. Vou 
trabalhar os fundamentos da saque. Saque por baixo no caso. Depois vou dar o jogo do voleibol. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou observar e corrigir. A forma correta de fazer o saque do voleibol. E também, se eles pegaram a idéia do que é a 
Educação Física. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos normais. São alunos disciplinados. Permitem dar uma aula tranquila. São atenciosos. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Um livro para planejar a aula. Mas isso agora já tenho. E os materiais como duas bola. É o que tenho para trabalhar na 
escola. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Acho que não. Porque farei de uma maneira clara para passar o conteúdo aos alunos. Acho que não vai ter problema 
não. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O voleibol. O fundamento o saque e o texto. Primeiro porque os alunos terão uma boa idéia da Educação Física. Os 
alunos não sabem direito o que é uma Educação Física na verdade. Eles acham que a aula de Educação Física é só 
brincar e dar risadas. O texto fala da Educação Física como talvez o único lazer. Depois eu vou lá para quadra. Também 
sei que o fundamento da atividade que vou dar e chato. E eu me coloco no lugar do aluno. É chato para um aluno de 7ª 
série fazer isso. Eu sei que é chato, mas antes dos outros vou começar a dar o fundamento do saque. Eu falo assim com 
eles: "- Vocês estão em algum circo? Se vocês querem dar risada vão para o circo. Vocês estão na escola para que?" 
Eles mesmos falam que é para aprender. Essa atividade aqui e chata de fazer. Então nos vamos fazer duas filas aqui e 
duas deste lado.  Como são duas bolas um saca na mão do outro na fila que esta a frente. Pega a bola e vai para o final 
da fila. E assim vai. Depois aumento a distância entre as filas. Depois por cima da rede. E quando ganhar o aluno de novo 
eu vou dar uma competição. Qual das duas filas terminarem primeiro ganha. Eles ficam motivados. Depois vou para o 
voleibol que eles gostam também. E por fim o jogo. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Eu vou passar o texto no quadro e você sabe que os alunos não gosta de copiar nada. Os alunos de Educação Física já 
ficam mais naquela que a aula é só brincar. Mais lá é tranqüilo. Eles copiam. Eles fazem numa boa. E também o fato 
desta atividade não ser motivante. Então a aula pode dar uma caída, mas depois você vai pegando o jeito. Porque assim 
fica mais facíl  deles aprenderem as técnicas do fundamento. Fica mais fácil para eles aprenderem. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Sempre o que da motivação é a competição. Na atividade fundamento do passe eu faço competição para motivá-los. O 
texto também é bastante motivante. Eu vou falar um pouco do texto. O texto começa assim a Educação Física talvez o 
único lazer. Até na hora do fundamento eu vou falar para eles. "- Vocês ouviram o que acabei de falar na sala de aula: - 
Talvez o único lazer." Nem sempre vocês vão dar risadas na aula de Educação Física. Aí o texto fala assim, as outras 
disciplinas vocês ficam sentados na sala de aula já a Educação Física permite a explosão, no correr, no gritar e no 
espaço. Mas na maioria este espaço é pequeno e sujo. 
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ANEXO 17.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 05 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: É passar para os alunos tranquilamente o que eu vou ensinar hoje. Que são os fundamentos do voleibol. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Aprimorar o fundamento recepção no voleibol. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou. Observando se eles estão executando de uma boa maneira o fundamento. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Os alunos são atenciosos, disciplinados e tranqüilos de se trabalhar com eles. Só existe um aluno que ele tem um 
problema no braço. Ele quebrou o braço e disse que dói quando esta jogando. Então tive uma atenção especial com ele 
pedindo para executar de  maneira que não doesse o braço. Até com uma mão só. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Agora tenho o material. Só no caso de chuva, pois a quadra não é coberta. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Não. Porque é uma maneira de aula que não será difícil para os alunos. Acho que eu passo para eles de uma maneira 
mais fácil possível. De maneira mais fácil para eles pegarem o conteúdo. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos que vou passar hoje será recepção, manchete e toque por cima. E depois destas atividades que darei o 
vôlei explicando o rodízio. Porque esse bimestre trabalho o voleibol. No primeiro bimestre trabalho o voleibol. Eu divido 
dando um esporte ou dois esportes em cada bimestre. Quando chove que eu tenho que dar uma dinâmica dentro de sala 
de aula. Hoje estou trabalhando esses fundamentos que são a base do voleibol. A recepção, manchete e toque por cima. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: Acho que essa aula vai ser bem positiva. Não vai ter nenhum problema não. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Sem resposta. 
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Anexo 17.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 17.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A preocupação mesmo não tenho. Eu estou seguro que vou dar aula tranquilo. Tenho os meus materiais organizados. 
Esta tudo tranquilo para aula. Eu quero que a aula corra bem. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Os objetivos da aula são trabalhar o arremesso do handebol. Interdisciplinaridade com a matemática. Vou colocar os 
alunos do outro lado da quadra e cada um terá um número específico. À medida que vai decorrendo a aula vou chamando 
por número. Vou fazendo uma conta de matemática e eles terão que responder. Uma coisa assim. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou. Observação durante as aulas. Se esta legal e como esta correndo o comportamento dos alunos. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São bons alunos. Motivados. Uma turma boa. Tem um aluno só. Não! São dois alunos que chegaram de outra escola. 
Vieram de outra escola. Pelo que estou dando aula até hoje, vejo que eles ficam meio acanhado, desanimado e sem 
motivação. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Nenhuma. Tudo tranquilo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Como assim? Que tipo de problema? Que problema você fala? Positivamente? Pode assim, em relação aos alunos 
terem que pensar um pouquinho antes de jogar. Porque eles ficam ansioso para pegar a bola e jogar para o gol. Eles 
querem fazer o gol logo. Ficam muito ansiosos. Então vão ter que raciocinar primeiro para depois pegar a bola. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: São jogos e brincadeira. E esporte handebol. É uma forma de inclusão. Temos que trabalhar de acordo com o CBC 
também. E os jogos e brincadeiras são uma forma de inclusão e interação entre os alunos. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Aspectos críticos? Como assim você fala? Pode assim acontecer de algum aluno machucar. É assim que você fala? 
Pode ser que algum alunos se machuque. Talvez a aula também não fica legal e eu tenho que mudar a atividade. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Tenho outras atividade na cabeça. 
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Anexo 17.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 24 de Março de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor apresenta um perfil mais sucinto, breve e pouco expressivo nas suas palavras. Apresenta um perfil mais 
calado e reservado. Na entrevista pré-aula que realizamos o Professor foi pouco expressivo, respondendo apenas o 
necessário, mas cumpri com os procedimentos de uma entrevista estruturada. Como realizamos a entrevista prévia na 
quadra o Professor pediu para aguardá-lo, pois iria buscar os alunos na sala. Sendo, a primeira aula observada não quiz 
contrariá-lo para deixá-lo mais avontade possível. O conteúdo da aula será o handebol, onde também promoverá a 
interdisciplinariedade com a Matemática, ou seja, atividade que os alunos estarão trabalhando os números e a tabuada. 
Pela entrevista prévia percebo que o roteiro de aula do Professor é básico não apresentando muita diversidade. Acredito 
que a aula desenvolverá apenas com uma atividade principal, onde abordará todo o conteúdo planejado. A turma é um 3º 
ano com alunos de 8 a 9 anos de idade. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Alguns alunos chegaram antes do Professor na quadra. O Professor dirigiu-se para o centro da quadra e pedia os alunos 
para forem uma rodinha. “- Rodinha, rodinha, rodinha.” A princípio percebo que o termo “rodinha” é uma estratégia para 
reunir os alunos de modo que o Professor posso iniciar a aula. Agora o Professor iniciou um alongamento com os alunos, 
mas nada de muito complexo. Apenas uma aluna que não quer realizar a aula, então o Professor chamou-a a aluna para 
fazer a aula. “- Aluna B faz aula. Faz a aula hoje, somente hoje, vamos lá.” Então, a aluna virá para o Professor e diz: “- 
Todos os dias você diz a mesma coisa, só hoje, só hoje Aluna B e acabo fazendo a aula todos os dias. Mas o Professor 
demonstra um senso de humor muito grande, pois é literalmente engraçado, esta constantemente brincando, gozando 
com os alunos, fazendo piadinhas que interagem os alunos. Interessante constatar que o Professor no geral é calado e 
aparentemente inibido, porém na aula esta demonstrando ser muito comunicativo, engraçado e extrovertido nas suas 
orientações com os alunos. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor finalizou o alongamento e neste momento esta organizando os alunos para realizar a 1ª atividade planejadas, 
onde ele mesmo esta selecionando os alunos para cada equipe. A medida que escolhe direciona o aluno para uma lado 
da quadra. Percebo que os alunos estão habituados pela maneira como o Professor realizar este procedimento de 
formação das equipes, pois já sabem onde localizar-se na quadra que é atras da linha lateral de um dos campos da 
quadra. A atividade será um pré-desportivo do handebol com a matemática, onde o Professor irá numerar cada aluno de 1 
a 5, pois cada equipe é formada por 5 alunos apenas. Parece semelhante uma aula que observamos do 8º Professor 
colaborador do nosso estudo. Basicamente o Professor irá colocar a bola no centro do campo, dizer o número ou uma 
conta da matemática o aluno que acertar sai da sua posição em direção a bola, dribla e tenta realizar o arremesso no gol. 
Então, após dividir as equipes, o Professor disse a cada aluno o seu respectivo número. e orientou individualmente para 
cada equipe referente as regras da atividade. O Professor quando questionado pelos alunos repete novamente as 
instruções de maneira calma e tranquila. Ele é calmo para transmitir as instruções aos alunos. Orientou onde cada equipe 
irá realizar o gol e lembrou aos alunos o seus respectivos números. É característico do perfil do Professor realizar as 
instruções coletivas e individualmente a cada equipe, ou seja, explica a todos alunos e depois individualmente cada equipe 
novamente os procedimentos de como realizar a atividade. A aula apresenta ser estruturada em três fases que é 
alongamento, atividades, coletivo e volta a calma. Neste momento dois alunos trombaram quando foram disputar a bola 
que estava no meio da quadra. Imediatamente a postura do Professor foi dirigir-se aos alunos de forma extroverdida, ou 
seja, tentando levar o episódio de forma positiva. O aluno levou tudo numa boa, já a aluna foi para lateral da quadra 
chorando, mesmo assim o Professor foi até a aluna para dar uma certa atenção. O episódio correu entre um aluno e a 
aluna B que não queria fazer aula. Até o momento posso considerar que o Professor apresenta um roteiro de aula que é 
característico com a maioria dos professores observados até o momento da coleta de dados, ou seja, uma aula estrutura 
em três fases, a primeira o alongamento, atividades de aquecimento e atividade principal. O Professor explora do estímulo 
da competitividade para tornar a atividade mais interativa e motivando para os alunos. Além da faixa etária contribuir para 
uma aula interativa, pois querem é mas brincar e fazer as atividades propostas pelo Professor. Quando um dos alunos 
pega a bola eles tem que tentar marcar o gola na trave da equipe adverária, o outro pode tentar tomar a bola do colega, 
mas quando arremessarem não podem entrar na área de gol. O Professor na medida que a atividade transcorre vai 
inserindo as regras do handebol. A atividade planejada realmente é adequada a faixa etária e estabelece a 
interdisciplinariedade com a mantemática, pois o Professor diz no centro da quadra para os alunos: “- Dez menos seis.” 
Então, o aluno número 4 de cada equipe deverá sair da lateral da quadra, tentar pegar a bola e arremesar no gol da 
equipe adversária. O Professor cumpre com o planejamento descrito na entrevista prévia, onde disse que uma dos 
objetivos era estabelecer uma interdisciplinariedade com a matemática. É rotina do Professor estar constantemente 
estimulando a competitividade entre os alunos, pois aponta quem marcou gol, diz quem foi o mais rápido, o arremesso 
mais bonito ou mais forte, penso que é para motivar o interesse dos alunos a realizar a atividade. Os alunos também 
demonstram ser muito competitivos entre eles também, pois cobram do Professor a contagem dos pontos, perguntam 
quanto que esta para cada equipe. Agora vou deixar a gravação em aberto para registro de alguns episódios da aula. 
Professor: Agora somente os números ímpares. 
Aluno (s): O que? 
Professor: Vocês não sabem o que números ímpares não? 
Aluno (s): Vai Fulana, vai quem é ímpar. Vai meu filho você esta eperando o que. 
Professor: Somente as menias agora! Só as meninas! 
Aluno (s): Vai. São vocês. Pega a bola. 
Como podemos contatar o Professor via improvisando as regras durante a atividade, ou seja, primeiro trabalhou a 
tabuada, depois disse que somente alunos números impares, depois os pares, somente as meninas e aos pouco coloca 
todos os alunos a disputar a bola como estivesse ocorrendo um jogo de handebol. A própria atividade favorece a 
diversidade de estratégias que a diferencia, possibilitando a interação entre os alunos. É uma atividade simples, porém 
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possibilitou uma interação muito grande entre os alunos. É notório que os alunos são rotinizados com as estratégias do 
Professor o que facilita o controle e gestão da aula. Ainda, são alunos que gostam e querem fazer a aula, o que torna a 
atividade e aula mais interativa favorecendo um ambiente positivo para aprendizagem. Então, a medida que a atividade 
desenvolve-se o Professor aumenta o número de alunos que disputam a bola, assim construindo um contexto na atividade 
que aproxime-se do jogo de handebol propriamente dito. Neste momento estão todos alunos na quadra jogando o 
handebol, ou seja, a atividade teve uma progressão que foir gerida e controlada pelas orientações do Professor. É 
característico do Professor prestar feedbacks durante a atividade, seja, de supervisão, correção e motivação dos alunos. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
O Professor finaliza a atividade e pede os alunos para reunirem-se no centro da quadra, onde esta passando as instruções 
da segunda atividade. Agora o Professor esta dirigindo-se para lateral da quadra, afim de exemplificar aos alunos como 
realizar a atividade. O Professor tem uma relacionamento muito positivo e amigável com os alunos que chega a ser 
afetivo, pois os alunos o abraçam, penduram-se no corpo dele. Até o momento o Professor não demonstrou um perfil 
enérgico ou disciplinador, porém consegue manter a disciplina dos alunos de forma muito amigável. Acredito que pelo fato 
do Professor trabalhar com os alunos desde as séries iniciais, os mesmo já estão rotinizados com os comportamentos do 
Professor. É característico do perfil do ser amigável, afetivo e brincalhão com os alunos durante a aula, onde conquista o 
carinho e respeito dos alunos. É recíproco o respeito entre Professor e alunos, mas um respeito carinhoso nos seus 
comportamentos. Posso dizer que é rotina do Profesor reunir os alunos no centro da quadra e passar as instruções das 
atividades aos alunos. Quando o Professor finalizou a atividade reuniu os alunos no centro da quadra dizendo: “- Rodinha, 
rodinha, rodinha.” Imediatamente todos alunos aproximaram dele para ouvir as orientações dos procedimentos e regras da 
atividade seguinte. É rotina do Professor prestar as instruções aos alunos antes de cada atividade. Também é rotina do 
Professor prestar feeedbacks de supervisão referente as instruções gerais e regras da atividade na lateral da quadra, 
exemplificar mostrando como realiza a atividade e inicia a atividade participando com os alunos. Depois dirige-se para 
lateral da quadra onde mantém prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos. Neste instante 
iniciou a 2ª atividade que é o “Pique Cor”, o pegador da brincadeira no momento é o Professor, assim que ele pegar um 
aluno é rotina dirigir-se para lateral da quadra e gerir a atividade. A 2ª atividade os alunos estão dispostos num dos lados 
da quadra, onde o espaço para atividade será apenas um dos campos da quadra, os alunos deverão tentar atravessar a 
quadra para o outro lado sem que o pegador os consiga tocar. No caso o Professor irá falar uma cor, por exemplo 
amarelo, assim os alunos deverão segura em algo ou objeto que seja amarelo para atravessar o campo. Lógico que estas 
cores estarão relacionadas com as roupas dos alunos, ou seja, se o Professor falar amarelo, verde, azul, vermelho é 
porque algum aluno possui esta cor na sua roupa. Caso o Professor disser uma cor que ninguém possui é para obrigar 
todos atravessarem a quadra e o pegador tentar pegar algum colega que o substituirá como pegador. Até o momento a 
forma como realiza suas instruções é a rotina marcante no perfil do Professor. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A atividade tem uma dinâmica verbal, ou seja, os alunos dizem assim: “- Quero atravessar o rio vermelho.” O Professor 
responde: “- Para atravessar o rio vermelho você terão que ter a cor x.” Se os alunos tiverem a cor, devem tocar na cor, 
seja, na sua camisa, na camisa do colega, no tênis ou onde seja e podem atravessar. Caso não tenho tem que tentar 
atravessar fugindo do pegador. É rotina do Professor prestar constantemente feedbacks de motivação aos alunos. Seus 
feedbacks são individuais e dirigindo-se alunos pelos seus respectivos nomes próprios, além de prestar feedbacks 
coletivos as equipes e a turma. O Professor apresenta uma rotina peculiar na sua maneira de intruir os alunos, pois após 
sua explicação e exemplificação da atividade, o Professor inicia a atividade com os alunos e no decorrer da atividade 
dirige-se para lateral da quadra para gerir a aual. Ele mostra para os alunos como brincar na atividade. No caso da 2ª  
atividade o Professor começou sendo o pegador. Agora o Professor improvisou uma regra para que os alunos não 
demorem atravessar a quadra, ou seja, para que a atividade transcorra no tempo planejado. Os alunos possuem 10 
segundos para atravessar a quadra. É uma rotina de improvisação do Professor. No geral a aula é muito extrovertida com 
uma ambiente muito propício para atividade, pois os alunos estão motivados, interagidos com a aula e também com o 
Professor. Como já disse tanto Professor e alunos se conhecem e conhecem suas rotinas. Como são crianças tipicamente 
da zona rural a aula de Educação Física é um momento ímpar de lazer e recreação para eles, querem e brincar e gozar na 
aula.  

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
No âmbito desta dimensão o Professor destacou-se significativamente na sua maneira de tratar os alunos, sua maneira de 
abordar os alunos durante a atividade, pela sua tranquilidade, segurança e objetividade nas palavras, conseguindo 
transmitir na aprendizagem da aula. Não utilizou recursos materiais, apenas a bola de handebol. Não foi uma aula 
complexa e diversificada quanto as atividades, pois foram atividade simples que interagiram e motivaram a participação 
dos alunos. Mesmo não sendo uma aula muito rica e diversificada nas estratégias de ensino, porém apresenta um roteiro 
de aula clássico que é orientado por três fases de aula, o alongamento, atividade de aquecimento e uma atividade 
principal, ou seja, nesta aula foram desenvolvidas três atividade considerando o alongamento. São atividade que 
interativas e adequada a faixa etária dos alunos que adoram correr, segundo palavras do Professor. Também naõ 
presenciei nenhum episódio que o Professor tivesse que adotar atitudes hóstis ou ríspida com os alunos, não ocorreram 
comportamentos desviantes na aula. Apenas no início que teve que fazer um mimo na Aluna B para participar da aula, 
porém ela é o aluno mais motivado que tem na turma a realizar as atividades.  
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, mais pela sua maneira de tratar os alunos, pois 
o Professor sabe a origem e contexto familiar deste alunos que no geral são muito humildes em bens materiais. São 
crianças da zona rural, cujo os país são agricultores ou lavradores. É rotina do planejamento do Professor trabalhar com 
atividades lúdicas com intuito de criar momento de recreação e ludicidade para os alunos se divertirem com a aula. 
Segundo o Professor a maioria mora em localidades isoladas, tendo às vezes apenas os irmãos para brincarem, além 
daqueles que são filhos únicos, assim a escola e principalmente as aulas de Educação Física é o momento de recreação 
destes alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não, esta faixa etária dos 8 a 9 anos no geral 
são alunos alegres, motivados, que gostam e querem fazer aula de Educação Física. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor prestar feedbacks aos alunos contantemente durante a atividade. 
Sendo sua rotina realizar as instruções antes das atividades reunindo os alunos no centro da quadra através do termo 
“rodinha”. Após as instruções o Professor dirige-se para lateral da quadra onde mantém prestando feedbacks de 
supervisão, correção e motivação. Também é rotina após explicar e exemplificar suas orientações, o Professor iniciar 
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participando da atividade com os alunos. Ele literalmente brinca com os alunos no início da atividade com intuíto de 
demonstrar aos alunos como realiza a atividade. É uma rotina de estratégia de aprendizagem do Professor e também um 
feedback físico de exemplificação da atividade. O Professor também estimula muito a competitividade entre os alunos 
através dos feedbacks dizendo aos alunos aqueles que mais marcaram pontos, qual equipe esta na frente, quem realizou 
o melhor arremesso e desafiando os alunos constantemente. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora os alunos estão contando alto até 10 para o Aluno G atravessar a quadra, pois é o último aluno que falta, se não ele 
será o pegador do pique. Esta foi a regra que o Professor introduziu para que a atividade não ficasse monótona, sendo 
assim,  
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, mas não é 
característico do perfil do Professor ser agressivo ou firme nas suas palavras. Faz mais o perfil amigável e afetivo que 
consquista os alunos com o diálogo e brincadeira. Também temos que levar em consideração a faixa etária dos alunos 
que é de 8 a 9 anos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é recíproco do respeito entre o Professor e seu alunos, porém 
um respeito muito afetivo e carinhoso. Os alunos são carinhosos com o Professor, pois estão constantemente a cariciá-lo, 
pegar nos seus braços, tratá-lo com carinho. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, o contexto não propícia esta conduta 
por parte do Professor, pois no geral são crianças de uma realidade muito próxima socio-cultural. São crianças da zona 
rural que quando juntas querem é brincar e divertir-se. Lógico que ocorre episódios de divergência entre os alunos, mas 
nada que o Professor não controle com simples advertências chamando os alunos pelos seus nomes próprio. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o Professor conhece 
os alunos desde as séries iniciais, pois trabalha na escola desde seu estágio, conhece o contexto sócio-cultural dos 
alunos, além de morar neste contexto também. O que facilita muito o trabalho do Professor no sentido de selecionar e 
trabalhar com os alunos, pois consegue corresponder as suas expectativas e necessidades mais próximas das suas 
origens. Mesmo a aula tendo uma estrutura básica possibilita a interação e motivação dos alunos em participar das 
atividade. 
Tem sentido de humor: É característica chave do perfil do Professor, seja, na sua maneira de falar com os alunos, orientá-
los antes e durante as atividades e rotina do Professor estar sempre bem disposto com os alunos na aula, desde o 
primeiro contato com eles no portão da escola como pude constatar no início da coleta de dados hoje. 
Tenta que todos participem da atividade: Sim, mas nesta turma não foi necessário, pois a faixa etátia é muito favorável a 
participação, motivaçaõ e interesse pela aula. Apenas no início da aula que teve que mimar a Aluna B que fez charminho 
para o Professor ir ter com ela e chamá-la para aula. Todos alunos participaram muito e com interesse da aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Nesta aula não ocorreu nenhum episódio que o Professor tivesse que negociar com 
os alunos regras. A faixa etária quer é brincar e fazer aula. Apenas episódios que onde os alunos discutiam com o 
Professor se ponto ou não, a cor se era ou não a cor que o Professor tinha dito, questão do inerentes do decorrer da 
atividade. É característico do perfil do Professor colocar-se na posição dos alunos, seja, na forma de falar com eles, 
diálogar, discutir ou orientá-los. Os alunos identificam-se com o Professor pela sua maneira de falar que é característico 
da região onde moram, além do senso de humor do Professor; 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, o Professor possui um roteiro de aula típico que 
é alongamento, atividade de aquecimento e atividade principal. Mas não é uma aula muita diversificada ou complexa de 
ser realizada, porém é interativa e motiva os alunos que pelo visto gostam muito de correr. O material utilizado foi apenas 
a bola de handebol. É rotina do Professor buscar os alunos na sala, na quadra chama os alunos para o centro da quadra 
dizendo “rodinha”, no centro da quadra inicia a aula com um alongamento, depois explica as instruções da primeira 
atividade, explifica como realiza e inicia a atividade com os alunos, ou seja, participando da atividade com os alunos. No 
transcorrer da atividade o Professor afasta-se para lateral da quadra, onde mantém-se prestando feedbacks de 
supervisão, correção e motivação aos alunos. Na transição da primeria para segunda atividade o Professor utiliza a 
expressão “rodinha”, imediatamente os alunos se aproximam do Professor para ouvirem as instruções da próxima 
atividade, pois já sabem que é uma ordem de comando para se reunirem ao redor do Professor. Assim, o Professor 
formaliza suas rotinas de instrução novamente referente a segunda atividade, ou seja, explica, exemplifica e participa no 
início da atividade. No geral, mesmo não sendo uma aula diversificada na complexidade das atividades ficou notório que o 
Professor possui um roteiro de aula já rotinizado, tanto por ele quanto pelos alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina do Professor no início da aula reunir os alunos no centro da quadra para 
realizar o alongamento. Sendo rotina transmitir as instruções aos alunos antes das atividade referente as regras e 
procedimentos da atividade. A seguir exemplifica como os alunos deverão realizar a atividade e também participa no início 
da atividade com os alunos até que eles se intergrem com a atividade. Durante a atividade o Professor permanece na 
lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação. São no geral feedbacks de gestão de controle 
dos alunos na atividade. Momento algum o Professor interrompeu a aula para corrigir ou advertir os alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, porque já são motivados, gostam e querem 
fazer a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor prestar 
contantemente feedbacks positivos, motivadores e que estimulem a competitividade entre os alunos. O Professor interage 
diretamente nas atividades com os alunos. A interação é uma rotina de instrução do perfil do Professor durante suas 
orientações da atividade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, o Professor improvisa regras para otimizar e aumentar a 
interatividade da atividade. Como contatamos improvisou a regra dos 10 segundos, onde os alunos não podiam demorar 
mais de 10 segundos para atravessar a quadra na atividade do pique cor. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, principalmente na sua postura de interagir constantemente com os alunos nas 
atividades, na maneira carinhosa de trabalhar com os alunos, no sentido de humor contante com todos alunos e colegas 
de trabalho. O Professor esta contantemente brincando com os alunos durante a aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor tem a rotina de reunir os alunos 
dizendo: “- Rodinha, rodinha, rodinha.” Imediatamente os alunos se aproximam para ouvir suas instruções. Os alunos já 
estão rotinizados com esta voz de comando do Professor. 

c) Gestão da Classe: 
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Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não presenciei episódios onde o Professor tivesse que corrigir ou chamar 
atenção dos alunos. Todos os alunos comportaram-se muito bem, participaram, brincaram e colaboraram para um 
ambiente muito positivo de aula. Apenas comportamentos característicos da faixa etária dos alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum episódios de comportamentos de alunos 
problemáticos, pois todos respeita e gostam muito do Professor. É uma clima muito amigável no contexto de aula. 
Trata os alunos com justiça: Não presenciei nenhum episódio que permitisse comprovar esta atitude no perfil do 
Professor. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, o Professor é muito carismático com os alunos, pois 
cosntantemente esta brincando e interagindo com eles durante a aula. As atividades são planejadas segundo o Professor 
com base no perfil dos alunos que gostam muito de correr, ou seja, o segredo e não deixá-los parados momento algum da 
aula. São atividades adequadas a faixa etária e muito interativas como os piques e jogos pré-desportivos que estimula a 
competitividade nos alunos, mas de forma positiva e construtiva. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, o Professor utilizou apenas a bola de handebol para realizar a primeira 
atividade que foi um jogo pré-desportivo do handebol. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim e não, pois no que refere-se ao espaço é muito seguro por ser uma 
quadra coberta, com piso adequado, as marcações das quadras de handebol, vôlei, basquete e futsal. Já o aspecto 
atraente fica pelas atividades planejadas que são muito interativas e estimulam a competitividade nos alunos, pois o 
Professor explora este estímulo devido a faixa etária dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não, 
porque não tem necessidade de exigir a participação dos alunos, pois todos gostam e querem fazer a aula. Além, de ser 
uma das rotinas do Professor interagir contantemente com os alunos nas atividades. É rotina do Professor manter-se na 
lateral prestando feedbacks aos alunos, seja, corrigindo os alunos, supervisionando, improvisando regras para interação e 
motivando a competição entre as equipes. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre Professor e alunos. É 
um respeito de afeto e carinho, pois os alunos estão constantemente pegando no professor, brincando e acarissiando. 
Também o Professor se comporta nas atividades como se fosse um alunos, seja, no comportamento, na discussão das 
regras da atividade e na linguagem. É rotina do Professor se passar por aluno também na aula. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, suas são instruções clara e adequadas a linguagem dos alunos. 
Estas instruções ocorrem rotineiramente antes das atividades, referentes as regras e procedimentos da atividade. 
Exemplificar e participar faz parte das rotinas de instrução do Professor, ou seja, após reunir os alunos no centro da 
quadra explicar, exemplificar a atividade o Professor começa participando da atividade com os alunos até que eles 
compreendam como realizar a atividade. Durante as atividades o Professor mantém prestando feedbacks de instrução 
referente as regras e procedimentos da atividade. Também na transição das atividades quando o Professor rotineiramente 
reune os alunos no centro ou lateral da quadra para passar as instruções da próxima atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Depende da ocasião, pois percebe que deixa os alunos mais soltos 
na aula, também são crianças muito ativas e espertas. São crianças criadas no campo, no mato e possuem um contexto 
muito rico de estimulos motores. Durante as atividade esta sempre lembrando os alunos para tomarem cuidade com as 
trombadas e empurrões. 
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Anexo 17.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
340 

ANEXO 17.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Pelas atividades que escolhi para aula me preocupo se os alunos vão gostar ou não. Se eles gostarem continuo as 
atividades. Se não gostarem terei que mudar na medida do possível. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Pretendo trabalhar o fundamento do arremesso no handebol. Das duas atividades planejadas. A primeira vou dar o 
handebol adaptado às condições da quadra que é pequena. Trabalhar a inclusão deles e o respeito. Aumentar o nível de 
competitividade deles. Porque vou deixar o time que ganha continuar. Porque não vou tirar o time que ganha, pois 
acontece o contrário, o time que perde é que sai. Porque quando estava tirando o time que ganhava eles estavam 
desanimando. Ganhavam mas estavam sem empolgação. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou avaliar observando os alunos. Como que estão se comportando. E chamando a atenção de algumas coisas 
durante a atividade. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos que gostam de Educação Física. Poucos que ficam de fora da aula. Quase ninguém. É uma turma boa e 
tranquila de trabalhar. Tem uma aluna que chegou de outra escola. Veio de Viçosa. Ela é desanimada em fazer as aulas. 
E um pouco obesa também. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Nenhuma. Eu já tinha os materiais organizados. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Porque são aulas simples que planejo. A medida que a aula decorre fico observando a turma. De acordo com a 
turma planejo a aula. Simples ou não de acordo com eles. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Fundamentos do handebol. Uma forma de incluir os alunos nas aulas. Cobrar deles respeito pelos colegas, pelo 
professor e pelo esporte respeitando as regras do jogo. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Como assim? Não vai ter dificuldade nenhuma não. Não estou entendo não! Não tem aspecto crítico não!  
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Anexo 17.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 25 de Março de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Como a aula ocorre após o recreio os alunos já estavam lhe esperando no pátio da escola aguardando o Professor para 
irem para quadra. Esta turma são alunos de 9º ano antiga 8ª série, alunos na faixa etária de 14 anos, então bem diferente 
dos alunos da primeira aula que observamos. Também estou percebendo que pela conversa do Professor com os alunos, 
alguns já possuem um certo conhecimento e domínio da modalidade esportiva da aula que será o handebol. Nesta turma 
estou percebendo outro Professor com uma perfil mais técnico, ou seja, suas instruções estão direcionadas ao rendimento 
dos alunos. Literalmente como se estivesse treinando os alunos para uma competição. É característico do Professor 
estimular a competitividade entre os alunos na aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor mantém a rotina de chamar os aluno no centro da quadra para passar as instruções gerais aos alunos 
referente a aula. Praticamente a aula será o jogo de handebol, pois após as instruções o Professor iniciou a atividade. 
Percebo que o Professor irá transmitir as instruções referentes ao conteúdo da aula durante a realização da atividade. 
Como é uma turma de 9º ano, neste caso o último ano dos alunos na escola, pois a seguir terão que ir para escola de 
Piranga para realizar o 2º grau, acredito que estes alunos já aprenderam e vivenciaram toda base dos desportos nas 
séries anteriores, ou sejam seus fundamentos e regras o que justifica o Professor trabalhar apenas com o jogo 
propriamente dito na sua aula. Por isso não realizou nenhum pré-desportivo ou atividades cujo os fundamenos sejam o 
conteúdo. Neste início de atividade percebo que os alunos demosntram conhecimento das regras dos jogo, sabem 
deslocar dentro da quadra em geral demonstram conhecimento do handebol. Entretanto, não realizam a linha de defesa e 
um contra-ataque rápido, isto vejo que precisa ser trabalhado com os alunos. No geral os alunos são muito 
entusiasmados, querem e gostam de realizar a aula. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor mantém a rotina de estar na lateral da quadra passando instruções e fedbacks referente ao conteúdo da aula, 
tipo o passe, deslocamento e arremesso. Entretanto, muda a postura do Professor dirigir-se aos alunos, pois esta mais 
sério e focado no jogo, regras e desempenho dos alunos. Constantemente esta cobrando e advertindo os alunos nas suas 
jogadas, ou seja, prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação. Também temos que considerar que são 
alunos mais velhos na faixa etária dos 14 a 15 anos. Mas o Professor não deixa de ser brincalhão e extrovertido com os 
alunos, porém esta mais focado no desempenho dos alunos durante o jogo, como se fosse treinamento ou preparando os 
alunos para uma competição. A estrutura de aula é o jogo de handebol propriamente dito, onde o Professor desenvolve 
seus objetivos explicitados na entrevista pré-aula, ou seja, durante o jogo realiza as orientações referentes o passe, 
deslocamento e drible. Os alunos apenas não podem realizar o gol, pois não é prioridade ainda no jogo. O Professor pede 
para que concentrem nos passes, na tomada de bola e no deslocamento em quadra da equipe. Sendo prioridade realizar 
os passes corretamente entre os jogadores do time sem que a equipe adaversária pegue a bola. Onde a equipe que 
realizar mais vezes o passe marca ponto. O Professor mantém a rotina de estar na lateral da quadra prestando os 
feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos. Quando necessário paralisa a atividade dirigindo-se até o 
centro da quadra, pede a bola, explica e exemplifica como realiza os passes no jogo de handebol mais rápido e não ficar 
com a bola presa, pois assim perdem tempo no contra ataque. Nesta aula o Professor esta aproveitando o jogo para 
trabalhar detalhes de cada fundamento do handebol, seja, a execução do passe, deslocamento na quadra, noção de 
distância entre os alunos, o Professor esta limpando e aperfeiçoando a execução dos fundamentos realizados pelos 
alunos. Assim, quando um aluno realiza um gesto ou fundamento muito errado o Professor paraliza a atividade e 
demonstra, mas no geral esta constantemente na lateral da quadra prestando feedbacks individuais aos alunos e 
dirigindo-se a eles pelos seus respectivos nomes próprios. O Professor é muito tranquilo nas suas orientações e na 
maneira de gerir os alunos na aula, apenas interrompeu a atividade quando necessário, pois permite que o jogo ocorra e 
que os alunos desonvolva suas habilidades. Entretanto, seus feedbacks são mais focados no desempenho e rendimento 
dos alunos no jogo. Até o momento não esta intervindo muito na aula, mantém observando e atento as prestações dos 
alunos, intervem nos momento de extrema necessidade, aguarda os alunos realizar uma ação no jogo para depois corrigir 
e mostrar onde erraram. Mas mantém a rotina de feedbacks de motivação dos alunos durante o jogo. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Após a primeira atividade que foi o jogo de handebol, porém os alunos não poderiam marcar o gol, o Professor trabalhou o 
passe do handebol. Agora esta dividindo a turma em meninos contra meninas, mas alguns meninos ficaram no time das 
meninas para formar um time. Nesta 2ª atividade o Professor pediu aos alunos para realizarem o passe subindo e 
descendo a quadra, ou seja, esta trabalhando o sistema ofensivo e defensivo do handebol. Percebo que o planejamento 
do Professor esta bem fundamento no que referece o conteúdo e faixa etária dos alunos. Além de constatar que o 
Professor possui um planejamento progressivo que trabalha com os alunos desde as séries iniciais, ou seja, desde os 
primeiros anos da educação desenvolve um trabalho contínuo até as série final que é o 9º ano. O Professor demonstra 
uma grande preocupação com o tempo de aula, rotina que esqueci de considerar na 1ª aula observada, pois o Professor 
esta constantemente a olhar no relógio para controlar o tempo das atividades. Pelo que estou percebendo o Professor 
considera de 15 a 20 minutos para cada atividade desenvolvida na aula, pois na 1ª aula desenvolveu 2 atividades, além do 
alongamento. Nesta aula acredito que serão apenas estas duas atividades desenvolvidas, ou seja, o jogo do handebol 
onde os alunos não podiam marcar gol e a 2ª atividade que esta ocorrendo, onde o Professor prioriza trabalhar os 
sistemas ofencivo e defencivo do jogo. Nesta turma apenas uma aluna não quiz participar da aula, pois veio de outra 
escola, segundo o Professor não esta adaptada a escola ainda, porém pediu a aluna para realizar uma redação a respeito 
da aula. É uma estratégia do Professor de manter o aluno ocupado durante a aula e não ficar dispersa. Entretanto, no 
geral todos os alunos querem e gostam de participar da aula, demostram muita motivação, entusiasmo, vontade de 
participar e vencer nos jogos, a ponto do Professor ter que controlar a ansiedade dos alunos. Esta segunda atividade é 
literalmente o handebol, ou seja, o jogo propriamente dito, onde o Professor organizou times de 4 jogadores devido o 
tamanho da quadra ser pequeno. O Professor esta jogando é goleiro de uma das equipes, ou seja, mantém sua rotina de 
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participar da aula com os alunos. Também os alunos demonstram gostar da participação do Professor na aula. No gol 
realizar as instruções aos alunos referente as regras, fundamentos como o passe, arremesso e sistema ofensivo e 
defensivo de jogo, ou seja, presta os feedbacks de supervisão e correção individualmente aos alunos. E os alunos 
também questionam o Professor a respeito das regras, dos gestos técnicos e dúvidas que surgem durante o jogo. No 
geral o Professor mantém suas rotinas em relação a primeira aula observada. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não ocorreu nenhum episódio durante a aula que 
permitisse caracterizar este aspecto. No geral são alunos na faixa etária de 14 anos, ativos, apresentam certo domínio e 
conhecimento do handebol, participativos, interessados, questionadores e que gostam e querem fazer a aula. São 
caracaterísticas que favorecem a produtividade e aprendizagem no contexto de aula. Não é uma aula muito complexa e 
diversificada, apenas o jogo de handebol, onde o Professor contatemente presta feedbakcs de instrução, supervisão, 
correção e motivação. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio durante a 
aula. Os alunos como estão no último ano da escola já se conhecem bem, pois em sua maioria estudam juntos desde as 
séries iniciais. Então, demonstram um ótimo relacionamento durante a aula. Lógico que ocorrem episódios de divergência, 
mas nada além de ofensas verbais e que imediatamente o Professor adverte e pune o aluno que fica fora da atividade por 
alguns minutos. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar contantemente feedbacks de supervisão, correção e 
motivação. É rotina do Professor iniciar a aula reunindo os alunos no centro da quadra para transmitir as instruções iniciais 
da aula, mas habitualmente mantém-se na lateral da quadra prestando os feedbacks, quando necessário paralisa o jogo 
dirigindo-se até o ponto da quadra orientando, explica e exemplificando suas instruções aos alunos, ou seja, como realiza 
o fundamento ou gesto técnico. Também é rotina do Professor interagir diretamente nas atividades com os alunos, pois 
coloca-se no lugar do aluno, comportando, questionando-os referente suas prestações durante o jogo. Nesta 2ª atividade o 
Professor ficou no gol de uma das equipes, onde instruía e orientava os alunos referente as regras, fundamentos e 
sistemas de jogo. Seus feedbacks são individuais, onde dirige-se aos alunos pelos seur respectivos nomes próprios e 
coletivos dirigidos as equipes ou turma. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é perfil do Professor 
ser calmo e tranquilo nas suas orientações e correções dos alunos. Em momento algum é enérgico, ríspido e grosseiro 
nas suas palavras. Entrentanto, quando adverte um aluno é direto, objetivo e dirige-se ao aluno pelo seu nome próprio, 
dizendo apenas que colabore com a aula. No geral são alunos educados, respeitadores, participativos, que gostam e 
querem fazer aula. Como o Professor nós relatou os alunos são muito participativos porque é devido o contexto que vivem, 
pois praticamente todos moram em localidades afastadas, onde os amigos de brincadeiras são os seus irmãos e aqueles 
que são filhos únicos já ficam mais carentes ainda de companhia. Então, a escola e principalmente as aulas de Educação 
Física tornam-se momentos de diversão, lazer e encontro para estes alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é recíproco o respeito entre Professor e alunos. Também a 
postura do Professor por aproximar sua linguagem da linguagem dos alunos, manter-se próximo participando das 
atividades, brincando e interagindo contantemente pelos feedbacks de motivação. No geral é tranquilo, brincalhão, 
extrovertido e participativo nas atividades o que disperta o interesse e motivação dos alunos nas atividades. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, no geral os alunos são de origem 
humilde, todos da zona rural, onde seus contextos são muito próximo, na sua maioria os alunos fazem aula descalço. 
Lógico que ocorre brincadeiras e gozações entre os alunos que são coisas da faixa etária, mas o Professor aproveita estes 
episódios para potencializar um ambiente extrovertido na aula e evitar qualquer episódio divergente entre os alunos. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o Professor possui um 
controle muito grande dos alunos, pois conhece todos eles desde as séries iniciais. Ainda, os alunos mais habilidosos são 
seus atletas na escolinha que possui no escola, onde o Professor trabalha separadamente com estes alunos para disputar 
o JEMG (Jogos Estudantis de Minas Gerais) nas três modalidades mais fortes da escola que é o futsal, handebol e vôlei 
masculino e feminino. Então a conduta dos alunos favorece muito o contexto da aula e desenvolvimento da atividade, pois 
estes alunos que treinam na escolinha impulsionam de certo modo os demais colegas durante a atividade na aula. O 
Professor manteve a rotina de ficar na lateral da quadra prestando os feedbacks, mas o que diferenciou da 1ª aula 
observada foi sua maneira de dirigir-se aos alunos, pois nesta turma que por sua vez são mais velhos o Professor nos 
feedbacks prestados foi mais técnicista, ou seja, cobrava rendimento e desenvolvimento dos alunos nas ações realizadas 
durante o jogo. Além estar contatemente estimulando a competitividade entre os alunos e desafiando sempre aqueles que 
são mais habilidosos a superar suas prestações, ou seja, serem mais técnicos nas excussões dos fundamentos e regras 
do jogo. 
Tem sentido de humor: Sim, o Professor é divertido, extrovertido e engraçado nas suas orientações, pois constantemente 
esta brincando com os alunos durante a aula. Estes feedbacks extrovertidos de motivação geralmente são provocativos na 
tentativa de puxar pelos alunos nas suas prestações durante a atividade, estimulando a competitividade entre as equipes e 
individualmente entre aqueles alunos mais habilidosos. É perfil do Professor ser alegre, divertido e interativo com todos os 
alunos. 
Tenta que todos participem da aula: Sim, nesta aula exceto uma aluna novata que veio de outra cidade que não quiz 
participar da aula, porém o Professor pediu para realizar uma redação referente ao conteúdo, atividade e acontecimento 
referente a aula. Esta aluna é do tipo que vem toda arrumadinha para escola, com calça jeans, brincos, sandália e 
acessórios. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, exite interessação entre os alunos e Professor, pois são nós episódios 
polémicos ou duvidosos que ocorrem durante o jogo que o Professor aproveita para contruir a aprendizagem do conteúdo 
da aula, no caso as regras, fundamentos e sistemas de jogo. O Professor também permite que os alunos discutam entre 
eles as regras e quando percebe que não compreendem interrompe para explicar corretamente, ou até os alunos vão de 
encontro ao Professor perguntando quem esta certo ou errado. No geral os alunos estão rotinizados com o estilo de aula 
do Professor, pois conhecem um pouco das regras, os fundamentos do handebol e sistemas de jogo. O Professor 
praticamente limpa as atuações dos alunos, suas jogadas e atuações no jogo, seja, a velociade do passe ou do 
arremesso, o local certo para realizar o arremesso, saber cobrar um lateral, ou seja, questões cotidianas que ocorrem 
durante um jogo de handebol num campeonato. 

b) Ensino: 
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Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: É rotina do Professor estar contantemente olhando 
para o relógio e controlando o tempo das atividades. No caso desta turma como a aula ocorreu após o recreio os alunos já 
aguardava o Professor na quadra. No geral o Professor mantéve suas rotinas, pois reuniu os alunos no centro da quadra, 
realizando um alongamento, pedindo um dos alunos para fazé-lo, percebe que os alunos já estavam rotinizados nesta fase 
da aula, pois conheciam a sequência dos alongamentos. A seguir o Professor passou as instruções gerais da 1ª atividade, 
onde seria o jogo de handebol, porém os alunos não poderiam arremessar ao gol porque tinham que concentrar seus 
esforços no passe e deslocamento na quadra, tentando realizar o mais rápido e certo possível o passe uns para os outros, 
pode-se considerar que foi o aquecimento da aula. Durante a primeira atividade o Professor manteve sua rotina de esta na 
lateral da quadra prestando feedbacks supervisão, correção e motivação aos alunos. No fim da primeira atividade matém a 
rotina de chamar os alunos para o centro da quadra dizendo “rodinha”. Passa as instruções da segunda atividade que foi o 
jogo propriamente dito, onde o Professor enfatizou nos seus feedbacks os sistemas ofencivos e defencivos, além das 
regras e fundamentos do jogo, mateve a limpeza das prestações dos alunos durante o jogo. Os feedbacks prestado pelo 
Professor são na sua maioria individualizados e específico aos alunos referentes aos seus erros ou sucessos nas suas 
prestações durante o jogo. O Professora tambám manteve a rotina de explicar, exemplificar e participar da atividade com 
os alunos durante a prestação das suas instruções. Na segunda atividade o Professor ficou como goleiro de uma das 
equipes, onde realizava as correções referente o passe, drible, arremesso e sistemas de jogo. O Professor também 
mantém sua rotina de passar as instruções aos alunos antes das atividades. Mas é uma aula tranquila, o Professor não 
utiliza o apito, leva toda aula na base do diálogo e bom humor com suas brincadeiras com os alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, o Professor manteve a rotina de realizar suas instruções antes das atividades 
reunindo os alunos no centro da quadra através da expressão “rodinha” que repete até que os alunos estejam ao seu 
redor. É rotina do Professor prestar instruções ou feedbacks na lateral da quadra referente as regras, fundamentos e 
sistemas de jogo do handebol aos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, porque todos alunos são muito motivados, 
gostam e querem participar da aula. Estão constantemente interagindo, questionando o Professor referente as regras e 
suas prestações durante o jogo. Gostam quando o Professor os adverte e explica como realizar corretamente suas 
prestações. Nesta aula apenas uma aluna novata que veio de outra escola que não participou da aula, porém o Professor 
pediu que realiza-se uma redação referente a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor prestar 
constantemente feedbacks aos alunos impulsionando a competitividade entre alunos, aqueles com o mesmo nível de 
habilidade no handebol, estimulando a competitividade entre as equipes, interagindo através de brincadeiras engraçadas e 
motivantes, principalmente participando das atividades com os alunos.  
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, através da introdução de regras para controlar a participação dos 
alunos mais habilidosos em relação aos menos habilidosos. Também para aumentar o nível de dificuldade da atividade, 
seja, permitindo arremessar ao gol após todos alunos da equipe tocarem na bola, ou podendo arremessar após subir e 
descer duas vezes na quadra, são situações de jogo que o Professor cria durante a atividade da aula para os alunos 
sentirem-se mais seguros e ao mesmo tempo oportunizar aqueles menos habilidosos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pois demonstra gostar do que faz. O Professor gosta dos seus alunos e do local 
onde trabalha. Mas sua principal motivação é treinar os alunos para o JEMG, onde desca-se como bom treinador pelo fato 
dos seus alunos já terem disputados campeonatos anteriores e alcançado boas colocações a nível regional e estadual. A 
aula do Professor é planejada e bem estruturada, ainda os seus alunos estão rotinizados com sua maneira de trabalhar e 
as fases do seu roteiro de aula. Ficou muito perceptivo pelos alunos desta turma que estão no último ano da escolaridade 
fundamental I. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois já rotinizou nos alunos o hábito reunirem-
se ao seu redor na transiçaõ das atividades onde o Professor transmite as orientações da próxima atividade. Além do 
Professor comunciar na linguagem dos alunos facilitando o entendimento e compreensão dos alunos referente as ordens 
de comando da atividade a ser realizada. 
Síntese: Suas rotinas de instruçaõ são muito claras, ou seja, é direcionada, calma, orientada e muito clara aos alunos. 
Ocorrem antes das atividade e durante as atividade também. O Professor não utiliza apito para gerir ou controlar os 
alunos, pois dirige-se aos alunos pelos seus repectivos nomes próprios prestando feedbacks individualizados. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas no geral os alunos são muito educados e demonstram muito respeito pelo 
Professor. Em momento algum nestes dois dias de coleta de dados presenciei alunos problemáticos, com 
comportamentos agressivos ou de hostilidade. Ocorrem comportamentos que são comuns e inerentes da faixa etária dos 
alunos, mas que o Professor pela sua postura e repeito que os alunos possuem por ele, consegue gerir na base do 
diálogo. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios desta natureza durante a aula. 
Trata os alunos com justiça: Sim, na organização dos times onde o Professor coloca os alunos mais habilidosos em 
equipes diferentes, até mesmo para estimular a competitividade entre eles durante o jogo. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é característico do perfil do Professor ser extrovertidos nas 
suas prestações de feedbacks aos alunos. Também possui um roteito de aula bem planejado, com atividades adequadas 
ao contéudo, a faixa etária dos alunos e perfil da turma, conhece os alunos por trabalhar com os mesmos desde as séries 
iniciais e o Professor esta contantemente prestando feedbacks positivos e interagindo com os alunos durante a aula. 
Além, dos alunos serem super motivados, participativos e gostarem e quererem aprender tornando o ambiente de aula 
muito propício para uma aprendizagem positiva. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, porém o Professor utilizou apenas uma bola de handebol para 
desenvolver a aula, pois a escola não tem materiais disponível para os alunos realizarem aula de Educação Física. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, como já descrevemos o espaço de aula é adequado, pois é uma quadra 
coberta, com as marcações das quadras de jogo, traves e tabelas. Estas condições facilitam e possibilitam um melhor 
planejamento. Mas torna-se atraente pelo interesse dos alunos em gostar e querer fazer a aula, pois como o Professor 
disse este é um momento ímpar para eles durante a semana, pois muitos moram em localidade distantes, sendo a escola 
um ponto de encontro para brincarem e conversar. Também a postura do Professor em tornar sua aula muito agradável 
para os alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor como já mencionamos esta contantemente motivando os alunos a participar e terem melhor 
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desempenho nas suas prestações. Os feedbacks são individualizados, esimula a competitividade entre os alunos e 
principalmente aqueles mais habilidosos que gostam e querem fazer sempre melhor. Além de ser rotina do Proessor 
participar das atividade com os alunos, seja, nesta aula esteve presente numa das equipes sendo o goleiro. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, exite um respeito entre Professor e alunos, mas um 
respeito que o Professor conquistou através da suas relações com os alunos. Também são alunos que estão com o 
Professor desde as séries iniciais, então conhecem o jeito e rotinas de ensino da aula do Professor. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, o Professor nas instruções é claro e explícito, pois fala na 
linguagem dos alunos, que também já estão habituados com sua forma de instrução. É rotina do Professor realizar as 
instruções antes das atividades aos alunos reunindo-os no centro da quadra através da expressão “rodinha”, esta 
instruções são referentes as regras e procedimentos da atividade. Também orienta os alunos durante a atividade, 
mantendo-se na lateral da quadra, referente as regras do jogo, dos procedimentos técnico dos fundamento, ou seja, 
limpando as pretações dos alunos durante o jogo. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei nenhum episódio durante aula, mas também são 
alunos mais velhos e que estão habituados ao contexto da aula.  

6º MOMENTO: Considerações finais... 
As rotinas marcantes do Professor nas duas primeiras aulas observadas estão relacionadas a sua forma de instruir e gerir 
os alunos na aula. Além de apresentar uma aula fundamentada em três fases que é alongamento, atividades de 
aquecimento, onde trabalha o fundamento do desporto que é o conteúdo da aula e atividade principal que nesta aula foi o 
jogo de handebol propriamente dito. 
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Anexo 17.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 17.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Se os alunos vão gostar da atividade. Escolhi uma atividade de acordo com eles. Acho que esta tranquila a aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Trabalhar o arremesso no handebol. O jogo do handebol e o passe. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou avaliar observando e corrigindo. Se estiver errado alguma coisa eu corrijo. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Este alunos exigem uma atenção maior. Por serem mais eufóricos. Estão sempre questionando. Questionando as 
regras. Tenho que ficar sempre ligado com eles. Têm estes alunos que te falei. São três lá na escola que estão sempre 
querendo competir um com o outro. Então, tenho que ter uma atençãozinha a mais com eles. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: O material está tudo de acordo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não, pois eu já conheço a turma muito tempo. Já conheço a turma muito tempo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: São jogos pré-desportivos e handebol. Porque é uma forma de inclusão e para trabalhar as regras. Tenho que trabalhar 
os fundamentos com base no CBC. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Não tem aspecto crítico nesta aula não. A não ser os três alunos que ficam questionando e brigando. Quanto mais é 
isso. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu fico esperto com eles, pois estou sempre dando uma atenção a mais. Levo numa boa. É tranquilo. 
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Anexo 17.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Neste momento o Professor esta no centro da quadra a conversar com os alunos. São alunos do 8º ano antiga 7ª série. 
Vou estar me aproximando para saber qual conteúdo da conversa com os alunos. O Professor esta explicando como será 
a seleção dos alunos da escola para participarem do JEMG, ou seja, quais são os critérios que levará em consideração 
para escolha dos alunos que representarão a escola nos jogos estudantis. Percebo que nesta turma há muito alunos que 
são representantes da escola nos jogos estudantis, além de ja demonstrarem estar bem motivados a fazer a aula. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor neste instante esta organizando a 1ª atividade, ou seja, posicionando os alunos nos seus devidos lugares na 
quadra. Também contatei que nas turmas mais adiantadas, ou seja nos últimos anos da escolaridade do Ensino 
Fundamental I, é rotina do Professor organizar primeiramente os alunos na quadra para depois passar as instruções 
referente a atividade, mas isso deve-se ao fato dos alunos já estarem rotinizados com as rotinas do Professor na aula. O 
Professor anda até um ponto da quadra, chama pelo aluno e pede para posicionar-se naquele ponto. A 1ª atividade é o 
aquecimento que será uma queimada. É uma queimada um pouco diferente, pois o Professor colocou um aluno em cada 
lateral da quadra, os demais alunos terão que correr de um lado do quadra até o outro, aquele aluno que for queimado irá 
para lateral da quadra para tentar queimar os demais colegas. O Professor também esta na lateral da quadra participando 
da atividade com os alunos, ou seja, mantém sua rotina de interação direta com os alunos na atividade. Ainda, mantém a 
rotina de orientar e prestar feedbacks aos alunos durante a atividade, seja, que não podem passar da linha da área de 
jogo, observando que foi queimado, os alunos interagem dizendo quem passou e quem foi queimada. Como todas as aula 
é muito extrovertida com um ambiente positivo para aprendizagem dos alunos. O Professor nesta turma é mais criterioso 
quanto as regras da atividade, às quais são adptações das regras do handebol. Mantém sua rotina tranquila de realizar as 
instruções aos alunos, sendo o diálogo amigável sua base de gestão e controle dos alunos. Entretanto, nesta turma 
apresenta uma perfil mais enérgico, mais firme e disciplinador. Talvéz isso esteja relacionado ao fato de boa parte da 
turma serem alunos representantes da escola no JEMG, assim a postura disciplinadora e exigente do Professor nas suas 
prestações de feedbacks aos alunos. No geral mantém a rotina dos seus feedbacks de supervisão, correção e motivação. 
Realizando as correções das regras, supervisionando as pretações individuais dos alunos e estimulando a competitividade 
entre os alunos na atividade. Nesta aula já observo as rotinas de controle do Professor em relação aos comportamento 
divergentes dos alunos, mas são comportamentos relacionados ao excesso de motivação de alguns alunos em querer 
realizar a atividade, ou seja, sobressair em relação aos colegas menos habilidosos e também sobre aqueles que estão no 
mesmo nível de habilidade que ele. Comportamento que foi estimulado pelas rotinas de feedbacks do Professor para 
tornar os alunos mais competitivos, além deste alunos quererem ser os representantes da escola no JEMG’s. Assim, o 
Professor esta sendo um pouco mais enérgico e disciplinador nos momentos em que os três alunos mais habilidosos 
querem sempre passar a frente nas atividades, estar a frente das atividades e competindo entre eles mesmos. De modo, 
que o Professor tenta conter o excesso de motivação intrínseca que ele próprio contruíu nos alunos ao longo dos anos que 
trabalha com eles. No geral são rotinas de controle através do feedback verbal e individualizado, onde dirige-se ao aluno 
pelo seu nome próprio. Esta atividade da queimada é um pré-desportivo, onde trabalha-se o fundamento do arremesso do 
handebol. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento o Professor percebeu que os alunos estão desmotivados e alguns começam a ficar parados na lateral da 
quadra, imediatamente mudou a atividade. Também neste momento voltou a participar da atividade para aumentar o nível 
de ativação e interesse dos alunos na atividade. Nesta turma o Professor esta exigindo literalmente que os alunos 
realizem o arremesso para queimar os colegas, mesmo sendo um aquecimento esta sendo mais exigente com os alunos 
desta turma durante a execussão da atividade. Esta é uma turma muito motivada, participativa, interessada em aprender e 
realizar corretamente os fundamentos conforme as orientações do Professor, gostam e querem realizar a atividade com 
destreza e eficácia, além de serem extremamente competitivos entre eles e principalmente os três alunos que o Professor 
referiu na entrevista. Nenhum aluno ficou fora da atividade ou disse que não queria participar, mas lógico que a motivação 
execessiva de alguns alunos inibindo a prestação daqueles menos habilidosos, onde justifica a postura mais energica e 
disciplinadora do Professor no controle dos ânimos destes alunos mais excessivamente motivados. Todos alunos estão 
fazendo a aula e principalmente os três alunos que o Professor mencionou na entrevista prévia, pois são muito 
competitivos e contantemente disputam quem arremessa mais forte ou quem queimou o maior número de aluno. No geral 
o Professor até gosta desta postura dos alunos, mas quando ocorre algum episódio divergente, seja, uma palavrão ou 
ofensa de um aluno para com o outro, imediatamente adverte o aluno com uma fala mais inérgica e disciplinadora. O 
Professor constantemente presta feedbacks aos alunos para arremessarem mais rápido e forte quando forem tentar 
queimar o colega. Esta atividade que esta desenvolvendo com o 8º ano, alunos na faixa etária de 13 a 14 anos, também 
desenvolveu com alunos do 4º ano de 8 a 9 anos, porém nesta turma é mais técnico, exigente em relação a realização do 
fundamento, exigente no cumprimento das regras da atividade, ou seja, o Professor esta limpando, otimizando a prestação 
dos alunos na realização dos gestos técnicos e regras do handebol que é o conteúdo da aula. “- Gente vamos realizar o 
arremesso mais forte.”; “- Fulano é mais alto para queimar nesta distância.” Exigindo dos alunos um postura mais 
comprometida com a realização da atividade e do fundamento que estão trabalhando na atividade. Mesmo sendo a 
mesma atividade, trabalhando o mesmo fundamento que é o arremesso, porém o objetivo do Professor na atividade para 
os alunos é outro, ou seja, a otimização ou limpeza nas prestações dos alunos durante a realização do fundamento. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É rotina do Professor improvisar regras para controlar a motivação excessiva de alguns alunos durante a atividade. 
Algumas regras são individualizada e específica a determinado aluno, por exemplo, aquele aluno que esta sempre 
querendo ter o domínio da bola no jogo ou não oportuniza os colegas a realizar suas prestações na atividade, assim o 
Professor improvisa uma regras que delimita o espaço de atuação do aluno ou onde deverá se posicionar na quadra. Tem 
aquele aluno que marca o colega querendo queimá-lo ou tirá-lo da jogada, o Professor improvisa a regra onde o 
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queimador não pode tentar queimar o mesmo adversário mais de duas vezes, tendo que alternar os colegas para queimar 
na equipe adversária. O Professor tem o controle pleno do comportamento dos alunos durante a atividade, pois todos 
obedecem suas instruções, obvío que alguns questionam o Professor, mas no sentido de não concordarem ou pelo fato 
da regra limitar um pouco suas atuações na atividade, porém obedecem e adptam-se facilmente a regra. São alunos muito 
motivados e habilidosos os quais o Professor mencionou na entrevista prévia, demonstram um perfil altamente 
competitivo. Referente a gestão do tempo percebe que o Professor planeja no máximo três atividades por aula, ou seja, 
aproximadamente de 10 a 15 minutos para cada atividade, considerando 5 minutos para buscar e voltar com os alunos 
para sala de aula. Não é uma aula muito criativa ou diversificada quanto a utilização de materiais. É uma aula planejada, 
com atividade adequadas ao conteúdo a ser trabalhado, adequada a faixa etária dos alunos, além de gerir e controlar bem 
o tempo das atividades. Basicamente o roteiro de aula do Professor é estruturado em alongamento, atividades de 
aquecimento e atividade principal. Mas é inegavél que todos alunos participam, querem e gostam de realizar a aula do 
Professor. Como neste momento é menor o número de alunos a serem queimados, para adiantar e finalizar a atividade o 
Professor limitou o campo de atuação dos alunos, ou seja, como estava utilizando toda a quadra o Professor limitou o 
espaço onde os alunos podem correr para se esquivar dos arremessos dos alunos que estão na lateral da quadra. Alguns 
alunos não ficaram satisfeitos, pois sabe que serão queimados pelos colegas, mas para não interromper a atividade sem 
finalizar e chegar ao vendedor o Professor improvisou esta regra para finalizar mais rápido a atividade. Neste momento os 
alunos estão limitados a 1/3 da quadra de vôlei. É rotina de ensino do Professor improvisar regras para controlar e gerir os 
alunos durante a atividade. Como neste momento tem apenas 4 alunos para serem queimados esta mais difícil finalizar a 
atividade, também são os mais habilidosos. Mas até o fim da atividade o Professor mantém a rotina de prestar feedbacks 
de supervisão e correção referente a realização do arremesso quando os alunos forem tentar queimar seus colegas. Agora 
o Professor esta orientando os alunos para passarem a bola entre eles para tentar queimar os colegas na base da 
surpresa, ou seja, orienta os alunos que estão na lateral da quadra a ficarem trocando a bola até encontrarem a melhor 
oportunidade para queimar os colegas, ainda diz que quanto mais rápido realizarem o passe mais fácil será queimá-los 
devido o fator surpresa. Neste momento da atividade temos apenas uma aluna para ser queimada, assim o Professor 
delimita mais ainda o espaço de atuação dela, porém é muito esperta no esquivar da bola. É uma regra e estratégia que o 
Professor utiliza para ganhar tempo e fechar a atividade. Agora acabou, pois queimaram a aluna. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade é o jogo de handebol propriamente dito. Especificamente nesta turma como os alunos já estão mais 
rotinizados ao perfil de aula do Professor e demonstram certo conhecimento referente ao handebol como regras, os 
fundamentos e posicionamento na quadra. Nesta segunda atividade o Professor não autorizou ainda os alunos a jogarem, 
mas deverão realizar o passe entre ele e quando chegarem próximo a área de gol arremessar a bola, ou seja, trabalhando 
os fundamentos desenvolvidos na atividade anterior, porém no contexto do jogo nesta segunda atividade. O Professor 
mantém sua rotina de estar na lateral da quadra prestando os feedbacks referente as regras, fundamentos e 
posicionamento dos alunos durante o ataque e defesa. Os feedbacks são individualizados, ou seja, dirigidos 
específicamente aos alunos em relação as suas prestações durante o jogo. No geral é uma aula tranquila, mesmo com 
agitação e entusiasmo dos alunos que são realmente mais competitivos quando comparados às turmas anteriores, o que 
exige do Professor ser um pouco mais disciplinador para conseguri gerir e controlar os animos dos alunos. Nesta atividade 
o Professor já assumiu uma postura mais técnica, pois chama os alunos de ambas as equipes e presta os feedbacks, 
como se estivesse em um jogo numa competição. Neste momento esta no gol de uma das equipes, onde fica 
constantemente observando as prestações de todos os alunos, mantendo assim sua rotina de interagir diretamente nas 
atividades com os alunos. Literalmente o Professor adequa suas estratégias de ensino com base no perfil dos alunos e 
também no seus objetivos para cada turma. Estes objetivos estão relacionados com a participação da escola nos JEMG. 
Mas esta deixando o jogo transcorrer com mais naturalidade sem muita interrupções, acredito que é para aproximar ao 
máximo de um jogo numa competição do JEMG. Percebo que alguns alunos são muito habilidosos e realizam 
fundamentos complexos do handebol como driblar, saltar e arremessar ao gol, principalmente os três alunos que o 
Professor refereiu-se na entrevista prévia. O Professor esta constantemente a olhar no relógio para gerir os tempo das 
atividades. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Síntese: Referente a esta dimensão o Professor mantém suas rotinas de relacionamento com os alunos, tendo o diálogo 
como base das suas estratégias para gerir e conquistar o respeito dos alunos na aula. Obvío que nesta turma por serem 
alunos mais velhos e com um perfil mais competitivo presenciamos rotinas relacionadas a diciplina e controle dos alunos 
mais motividados ou talvez mais competitivos da turma. Mas no geral a aula foi muito tranquila, transcorreu muito bem, 
com um ambiente tranquilo, extrovertido e muito competitivo em relação as duas aulas anteriormente observadas. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio que houvesse a 
necessidade do Professor demonstrar esta característica no seu perfil. Até mesmo, pelo fato de todos os alunos serem 
muito motivados, participativos e principalmente competitivos entre eles favorecendo uma aula muito contrutiva no sentido 
da aprendizagem, pois todos querem aprender e fazer as atividades propostas pelo Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não, os alunos são todos da mesmo origem 
social, demonstram hábitos e comportamentos de relacionamento comuns entre eles, todos de origem muito simples de 
localidades mais afastadas do local onde encontra-se a escola. A maioria dos alunos realizam aula descalso, pois não tem 
condições de comprar um tênis para fazer aula, outros não tem nem short, apenas o uniforme da escola. São alunos da 
zona rural e como já mencionamos moram em localidades distantes da escola, sendo assim, a escola e principalmente as 
aulas de Educação Física passam a ser um ponto de encontro e descontração dos alunos. Ainda, os três alunos mais 
habilidosos tornam a aula muito mais interativa, pois são lideres e levam os colegas do time a irem para cima da outra 
equipe como se fosse um jogo disputado numa competição. Estes três alunos são dois meninos e uma menina. Eles 
disputam a bola, disputam espaço na quadra, quem arremessa mais forte, quem faz o maior número de gols e mais são 
motivados e controlados pelo Professor através da improvisação de regras durante a atividade. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantém sua rotina de prestar feedbacks aos alunos durante a 
atividade. Nesta turma específicamente o Professor apresentou um perfil mais rigoroso e exigente na prestação dos 
alunos. Acredito que deve-se ao fato de muito dos alunos irem representar a escola no JEMG. Na primeira atividade o 
Professor manteve a rotina de estar na lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação aos 
alunos. Além de estar contantemente improvisando regras que otimizasse, controla-se e motiva-se os alunos mais 
habilidosos durante a atividade. Na segundo atividade como foi o jogo de handebol propriamente dito o Professor 
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demonstrou outra rotina, pois chamava os alunos e passava as instruções ao pé do ouvido, ou seja, simulando situações 
reais de jogo numa competição. Na segunda atividade o Professor mantém a rotina de participar diretamente da aula com 
os alunos, pois foi goleiro de uma das equipes. Acredito que esta posição facilita a visualização do Professor de todos os 
alunos durante o jogo. Ainda, manteve a rotina de prestar feedbacks individualizados aos alunos, sejam, de supervisão, 
correçaõ, motivação e controle de suas atuaçã execessivamente motivadas e competitivas durante a atividade. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor interroumpeu a aula e pediu os alunos para reunirem-se ao seu redor para acalmar os ânimos dos alunos 
devido o nível de aula que esta ocorrendo devido a competitividade entre os alunos. É uma aula muito tensa, disputada, 
competitiva e acirrada entre os alunos. Os alunos são questionadores, expões seus pontos de vistas sobre suas 
prestações na aula. No geral o Professor contrõe uma aprendizagem muito positiva, pois mesmo sendo crianças da zona 
rural são muito ativas, inteligentes e demonstram conhecimento referente ao handebol. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o respeito é 
recíproco entre os alunos e Professor. O Professor possibilita e permite que os alunos se envolvam na aula, nas atividades 
com suas opinião, permite que negociem e resolvam entre si situações de conflito que ocorrem na atividade, desde que 
não passem do limite de um comportamente divergente. Episódio que não presenciei em nenhuma das aulas do 
Professor. Nesta aula o Professor apresentou um perfil muito técnico, exigente nas prestações dos alunos e disciplinador, 
acredito que deve-se ao fato da maioria dos alunos representarem a escola no JEMG. Também é rotina do Professor 
negociar as regras com os alunos, pois como é uma turma mais adiantada permite que participem e discutam as regras 
entre eles durante a atividade. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, manteve a rotina de estabelecer suas relações com os alunos 
a base do diálogo. O alunos demonstram um grande respeito pelo Professor, pois quando começa a orientar e passar as 
instruções imediamente todos ficam em silêncio para ouví-lo e sempre após suas orientações um ou outro aluno faz algum 
questionamento referente suas orientações. E perfil do Professor estar sempre sorrindo, brincando com os alunos, quando 
realiza uma advertência normalmente é na base da brincadeira, mas quando necessário sabe ser disciplinador e enérgico. 
No geral o respeito dos alunos pelo Professoe é muito notório na aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não ocorreu nenhum episódio na aula que 
permitisse caracterízar esta rotina no perfil do Professor. Também são alunos que estão juntos desde as séries iniciais na 
escola, fazem parte do mesmo contexto social e cultural, além de ter o Professor como seu professor de Educação Física 
desde as séries iniciais. Assim, já são familiares entre si. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, são alunos que o 
Professor conhece desde as séries iniciais, além de apresentarem rotinas típicas que caracterízam o perfil de aula 
estruturada pelo Professor, ou seja, são alunos já com um nível de conhecimento avançado e acostumados a competir 
entre eles na aula. É rotina de ensino do perfil de Professor estimular a competitividade entre os alunos desde as séries 
iniciais, seja, motivando a serem mais empenhados nas suas tarefas, melhores entre eles, a serem mais lideres e fazer 
com que suas equipes vençam, o Professo proporciona constantemente feedbacks desta natureza aos alunos durante sua 
aula. Além de planejara atividades que são adequadas a faixa etária e nível de desenvolvimento dos alunos, pois com 
conhece os alunos sabe como e de que forma exigir suas atuações nas atividades. Nesta aula específicamente ocorreram 
duas atividades, onde a primeira foi uma queimada como aquecimento e a segunda o jogo propriamente dito, onde, 
cobrava dos alunos o fundamento trabalhado na primeira atividade que foi o passe e o arremesso. Assim, não é uma aula 
muito complexa e diversificada quanto a utilização de materiais, porém o Professor já rotinizou nos alunos uma cultura 
competitiva entre eles, o que torna suas aulas sempre mais atrativas e competitivas entre os próprios colegas. Mas o 
Professor sempre cria regras e situações na atividade que oportunize todos a participarem da aula. 
Tem sentido de humor: É perfil do Professor instruir com brincadeiras e advetir os alunos dos seus comportamentos 
divergentes através de brincadeiras ou respostas diretas referente suas condutas na aula. O Professor esta 
constantemente rindo, brincando e interagindo com os alunos. Entretando, quando necessário chama a atenção dos 
alunos de forma enérgica e disciplinadora, mas no fim da sua advertêncai sorri para o aluno e realiza uma brincadeira com 
ele, quebrando o gelo entre eles. Digamos que é estratégia do Professor “morder e soprar ao mesmo tempo”. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Não é necessário, pois os alunos são mais que motivados e participativos. É 
uma turma que na sua maioria os alunos são atletas e nos jogos estudantis costumam representar a escola, sendo assim, 
gostam e querem aprender todas as orientações que o Professor esta passando durante suas prestações de feedbacks na 
aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas depende da atividade, do contexto do epísodio em questão, por exemplo, 
quando um aluno arremessa a bola para o gol e pisa na lina. Imediatamente todos alunos já gritam: “- Não foi gol, não foi 
gol, pois ele pisou na linha.” 
Síntese: Referente a dimenssão relações humanas o Professor apresentou rotinas muito propícias para uma 
aprendizagem construtiva. São rotinas que contrõe um ambiente extrovertido, alegre, lúdico e principalmente competitivo. 
É rotina do Professor gerir a aula de forma muito tranquila, sem gritos ou gestos agressivos. O diálogo é base das suas 
estratégias e rotinas de controle e gestão dos alunos. Conforme palavras do Professor não adianta gritar ou obrigar os 
alunos a fazerem a aula, mas cativá-los e conquistá-los todos os dias a participar e colaborar com seu trabalho. Também 
tem o fato do Professor trabalha com os alunos já um bom tempo, desde as séries iniciais, ou seja, os alunos já estão 
familiarizados com as rotinas de ensino de suas aula. Por exemplo, os alunos desta turma trabalharam com o Professor 
pela primeira vez quando tinham 7 e 8 anos, então já são frutos de um trabalho contínuo de 7 anos com a maioria destes 
alunos, pois muitos foram alunos dele quando estagiário nesta escola. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A estrutura de aula do Professor não é muito 
diversificada, digamos que é uma estrutura típicamente aprendida durante sua licenciatura. Sua aula apresenta uma 
estrutura com duas ou três atividade de 15 a 20 minutos, onde inicia a aula no centro da quadra com um alongamento, 
depois uma atividade de aquecimento com suas variações e improvisões de regra para aumentar e controla os ânimos dos 
alunos, esta primeira atividade toma uns 20 minutos da aula. A segunda atividade foi o jofo de handebol propriamente dito, 
onde manteve suas rotinas de prestar feedbacks de supervisão, correção e motivação durante toda atividade. Além de 
participar diretamente da atividade como goleiro, onde realizava os feedbacks aos alunos chamando uma por um e 
orientando ao pé do ouvido, ou seja, manteve também sua rotina de feedbacks individualizados, mas também realizava 
feedbacks a toda turma. Sua aula também não apresentam uma diversidade no sentido da utilização de materiais, o 
Professor utilizou em todas as três aulas observadas uma bola de handebol, porém as atividades eram todas do interesse 
e dispertavam a particiapação de todos alunos. Foram raros os casos de alunos que não participaram das aulas. Também 
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a escola não disponibiliza de recursos materiais como colções, cones ou outros materiais. Mas esta estrutura básica de 
aula vai ao encontro das características pessoais dos alunos. Sua estrutura esta bem planejada nos tempos das 
atividades, geralmente são de duas a três, o Professor constatemente esta olhando no relógio para controlar o tempo das 
atividades, no início da aula passa as intruções gerais das atividades da aula, conversa e interage com seus alunos. É 
rotina do Professor controlar a atividade improvisando regras constantemente, ou seja, cria e introduz novas regras 
conforme o andamente da atividade, pode ser regras para aumentar a interatividade dos alunos na atividade ou conter os 
ânimos daqueles alunos exessivamente motivados. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: O Professor manteve a rotina de realizar suas instruções no início da aula no centro da 
quadra aos alunos, referente as atividades e conteúdo da aula e outras informações necessária. Em seguida começa a 
direcionar e organizar os alunos na quadra, ou seja, dipondo os alunos nos lugares onde será relizada a atividade, após 
posicionar os alunos nos seus devidos lugares o Professor começa a passar as instruções referente as regras da atividade 
aos alunos, demonstra como realizar e inicia a atividade participando com os alunos. Esta é rotina de instrução que o 
Professor realizou antes todas as atividades nas três aulas observadas. O Professor pega no braço ou vai até o ponto da 
quadra e chama o aluno pelo nome e diz para ficar ali, são alguns procedimentos preparatórios antes de realizar as 
instruções gerais da atividade. Não é perfil do Professor perder muito tempo com instruções, mas durante a atividade 
mantém prestando feedbacks de instrução referente as regras das atividades e prestações dos alunos. Além de introduzir 
e improvisar contantemente novas regras que estimulem a interação dos alunos ou contenha os ânimos daqueles alunos 
mais habilidosos e motivados que inibe a prestação dos demais colegas. Então o Professor diz: “- Fulano fica neste ponto, 
o beltrano ali e ciclano lá.” Depois exemplifica como realiza a atividade e inicia a atividade participando com os alunos. 
Basicamente a aula é uma aquecimento com base nos fundamentos do conteúdo, nesta aula foi o passe e o arremesso e 
o jogo propriamente dito, onde participa com os alunos e mantém a rotina de prestar feedbacks individuais e coletivos. Em 
síntese suas instruções são feitas antes da aula, antes e durante as atividades, onde o Professor corrige os alunos 
referente seus erros e tira suas dúvidas quanto regras e procedimentos técnicos. Também constatei que é perfil do 
Professor ser mais exigentes e disciplinador com os alunos mais velhos, ou seja, das sérias mais avançadas, mas não 
perde a peculiaridade de ser extroverido, brincalhão nas suas instruções e prestações de feedbacks. Enquanto com alunos 
mais novos apresenta um perfil mais lúdico e extrovertido no sentido de afetividade. É rotina do Professor deixar que os 
alunos resolvam seus conflitos referente as regras ou jogadas realizadas durante a atividade, pois é rotinas dos alunos 
virem até o Professor perguntar quem esta certo e quem esta errado. Esta é uma estratégia do Professor para ensiná-los 
e motivá-los a aprender e compreender as regras do handebol. Obvío que os conflitos que envolvam comportamentos 
divergentes é rotina do Professor imediatamente adotar sua postura rígida e disciplinadora. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não porque os alunos são mais que motivados, 
participativos, interessado e super competitivos. As estratégias que o Professor utiliza são para conter o alto nível de 
competitividade que alguns alunos possuem, mas que é devido a própria cultura que o Professor trabalha com os alunos 
desde as séries iniciais da escola. Então o Professor utiliza da estratégia de deixá-los fora da atividade por alguns minutos 
para que acalmem os ânimos nas suas prestações durante a aula. Quando acontece de uma aluno em todas as aula ter a 
disculpa que não quer ou não pode realizar a aula o Professor utiliza a estratégia de pedir ao aluno para realizar uma 
redação referente a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor participar 
diretamente das atividades com os alunos. Em todas as aula observadas o Professor participou da maioria das atividades 
com os alunos, seja, no gol, sendo o pegador, queimando os alunos e durante a atividade prestava os feedbacks aos 
alunos de supervisão, correção, motivação e controle. Quando necessário paralisava a atividade para explicar e 
exemplificar suas instruções aos alunos. É rotina de ensino do Professor participar diretamente das atividades com os 
alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina do Professor improvisar regras durante as atividade com 
objetivo de aumentar a interação dos alunos com a atividade, conter as prestações dos alunos mais habilidosos e 
motivados, oportunizar os alunos menos habilidosos a participar da atividade e controlar e gerir o tempo das atividades 
para que não ultrapasse o planejado. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, o Professor esta sempre bem disposto com os alunos, mantendo uma postura 
extroverdida e positiva, contruindo sempre um ambiente favorável para aprendizagem dos alunos. Também vejo o 
entusiamos na suas participações diretas com os alunos na atividade e não perde em momento algum o foco que é a 
aprendizagem dos alunos com base nos objetivos planejados. Também pela capacidade de desenvolver com apenas uma 
bola de handebol uma grande diversidade de atividades, onde algumas adapta aos alunos tendo com base suas 
características físicas, técnicas e faixa etária. Também considero o Professor um além de criativo um grande gestor do 
tempo de aula de dos alunos, pela sua maneira de gerir e controlar os alunos sem criar ou permitir que ocorram nenhum 
episódio divergente nas suas aulas. Nenhuma das aula observadas ocorreram episódios divergentes que pudessemos 
considerar problemáticos, pois aqueles que ocorreram ou podiam vir a ser alguma episódio problemático foram 
imediatamente controlados pelo Professor simplesmente pela sua arguência firme e disciplinadora. Também pelo respeito 
que todos alunos demonstram pelo Professor. O Professor literalmente vêm para escola para desenvolver e participar das 
aulas com seus alunos, mesmo dispondo de pouco materiais didáticos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, as transição das atividade da aula ocorrem 
muito naturalmente, pois os alunos já estão rotinizados e conhecem as rotinas de ensino do Professor. Nenhuma das 
aulas observadas o Professor perdeu tempo na mudança das fases da aula, seja, do alongamento para primeira atividade 
e desta para atividade principal. Também é rotina do Professor gerir e controlar bem o tempo das atividades, pois 
constatemente esta a olhar para o relógio. Como o Professor esta constantemente participando das atividades, quando a 
bola chega nas suas mãos aproveita para paralizar o jogo e prestar os feedbacks necessários, seja individual direcionados 
a determinado aluno ou coletivo. Também é rotina durante a atividade o Professor ir mudando o posicionamento dos 
alunos, as regras da atividade até chegar na atividade principal que é o jogo propriamente dito. O Professor já rotinizou 
bem algumas estratágias para ganhar tempo, ainda rotinizou os alunos nas suas estratégias e perfil de aula. O Professor 
estrutura a aula com atividades que permitam ser transitórias uma para as outras, ou seja, na medida que introduz novas 
regras na atividade inicial vai aproximando da atividade principal, até que seja o jogo propriamente dito. 
Síntese: Referente a dimensão ensino as rotinas do Professor estão relacionadas com sua forma de realizar as instruções 
aos alunos, suas prestações de feedbacks, controle e gestão do tempo, alunos e da própria atividade, improvisação de 
regras e rotinas de controle para conter o execesso de entusiasmo dos alunos. E principalmente o hábito de participar 
diretamente das atividades com os alunos. É um perfil seguro, calmo, divertido, entusiasmado e disciplinador quando 
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necessário. Conhece e organiza sua estrutura de aula com base nas característica dos alunos da turma. Demonstra que 
possuí um planejamento progressivo ao longo das séries, ou seja, um planejamento que progride em conteúdo, 
estratégias e rotinas das série incial até a final do Ensino Fundamental I. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas pela sua postura que é extrovertida e disciplinadora ao mesmo tempo. O 
diálogo é base das estratégias de controle do Professor. Em momento algum das aulas observadas presenciei o Professor 
ser enérgico ou ríspido em suas palavras com os alunos. Mas nesta aula usou da motivação exessiva de alguns alunos 
para conter seus ânimos na atividade deixando-os alguns minutos fora da atividade. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreu nenhum episódio de alunos problemáticos durante a aula. 
É notório o respeito que todos os alunos possuem pelo Professor suas palavras são sempre respeitadas, pois não ocorreu 
questionamentos ou divergências verbais entre o Professor e seus alunos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, como já relatamos o Professor esta sempre improvisando regras que possibilite os 
alunos menos habilidosos a participarem das atividades, ou seja, cria oportunidade para que todos alunos façam e 
participem da aula. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, todas as aula observadas e principalmente nesta os alunos 
foram grandes responsáveis pelo entusiasmo da aula, pois são muito motivados, participativas, interativos e competitivos 
nas atividades. Estas são características que tornam qualquer ambiente de aula mais que propício para uma 
aprendizagem positiva. Além do perfil do Professor que é muito brincalhão nas suas prestações de feedbacks e instruções 
com os alunos. O Professor possibilita e permite que os alunos tenham liberdade de falar, questionar e interagir 
diretamente com ele durante a aula, mas sem que percam o respeito pela sua imagem como o professor. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, o materia utilizado em todas as aulas observadas foi uma bola de 
handebol. O Professor costuma utilizar os materiais mais gastos e quardar os mais novos, no caso as bolas, para os 
campeonatos que costuma desenvolver na escola. Então o Professor prioriza quando utilizar os materiais para não correr 
o risco de ficar sem durante o ano letivo. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, quanto a estrutura com já relatamos é adequada por ser uma quadra 
coberta, com todas as linhas limítrofes bem marcadas, com alambrado e arquibancada. O aspecto físico é seguro, mas 
atratividade surge das atividades planejadas e do clima de competitividade que o Professor consegue criar durante as 
atividades, explora dos alunos mais habilidosos de modo motivar também seus colegas de equipes, ou seja, não motiva 
apenas os menos habilidosos mas improvisa regras que obriguem os mais habilidosos trabalhar em conjunto com os 
menos habilidosos para o sucesso da equipe. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário esforçar para que os alunos participem, pois já são muito participativos e querem fazer e aprender na aula. 
Mas o Professor esta contantemente participando das atividade com os alunos, seja, como goleiro, pegador nos piques, 
queimando os alunos. É rotina do Professor prestar feedbacks contantemente aos alunos durante a atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é notório o respeito dos alunos pelo Professor, pois 
sua postura é de amigo, coloca-se como aluno também, participando das atividades, mas quando necessário faz e cumpre 
seu papel como Professor mantendo o controle dos alunos. Como já trabalha com os alunos desde as séries iniciais, 
ambos estão acostumados e rotinizados uns com os outros, ou seja, o Professor ja rotinizou comportamentos que 
favoreçam a conduta dos alunos durante a aula. Assim, otimizando o tempo e as atividades. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar as instruções na linguagem dos 
alunos, também estes já estão acostumados com sua forma de falar e instruir nas aulas. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, não teve atividades que colocasse em risco a segurança 
física dos alunos, também são crianças do campo, acostumadas a brincar, andar soltas, ao trabalho do campo e 
responsábilidades dos afazeres domésticos. Tanto meninos e meninas gostam e fazem a aula, indiferente do nível de 
força dos meninos, pois muitas delas são até mais fortes que os meninos. Como a escola é de tempo integral estes 
alunos passam o dia aqui a estudar e participando das oficinas. A escola é um local de ensino e lazer para estas crianças 
devido as localidades distantes que muitas delas moram neste distrito rural. 
8º MOMENTO: Considerações finais... 
Em síntese o Professor possui rotinas bem estruturadas que já estão incutidas nos alunos nas séries mais avançadas do 
Ensino Fundamental I. Estas rotinas de ensino e planejamentos são estruturadas com base nas fases da sual aula que é 
alongamento, atividades de aquecimento onde trabalha os fundamentos do esporte que é conteúdo da aula e o jogo 
propriamente dito. E suas rotinas de intrução e feedbacks que são marcantes durante a realização das atividades, onde 
rotineiramente o Professor participa com os alunos. Também na gestão do tempo das atividades planejadas que gera em 
torno de 15 a 20 minutos. 
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Anexo 17.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 17.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

9º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. Planejo uma aula simples de acordo com a faixa etária da turma. A turma eu conheço bastante, pois tem alunos 
que estão comigo já a 5 anos. Dou uma aula tranquilo. 
1.1.1) Quando pergunto se você possui um roteiro de aula estou me referindo no sentido de como você organiza ou 
sitematiza as atividade de aula. Uma maneira ou modo como você sempre faz. Você possui um padrão de aula? Poderia 
descrevé-lo? 
R: Passo uma atividade antes de trabalhar, por exemplo, o esporte no caso handebol. Passo o fundamento primeiro, seja 
um ou dois fundamentos. Trabalho um ou dois fundamentos. Depois eu passo o jogo. É isso ai. 
1.1.2) Porque estas atividades? Porque esta maneira de trabalhar? Porque este roteiro de aula? 
Professor: Os fundamentos e depois o jogo? 
Minha intervenção: Sim. 
R: Uma porque tenho que estar de acordo com o CBC que pede para trabalhar os esportes em forma de jogos e 
brincadeiras. Os conteúdos, vamos dizer assim, que trabalho de acordo com eles. 
1.2) Cos tuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não. Depende, pois tem coisas assim que eu mudo. Se a aula não estiver legal eu converso com os alunos. Pelo 
diálogo com eles fico sabendo se esta boa a aula, se não estiver eu mudo a atividade. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir a risca o planejamento? 
R: Não. Era pior ainda. 
1.2.2) E hoje? Consegue descrever quais as principais diferenças? 
R: Eu acho que é mais pela experiência. A forma de dialogar com os alunos. 
Minha intervenção: Como que era? 
Professor: Antes eu chegava e impunha a aula. “- Nós vamos fazer é isso pronto e acabou.” Sabe! “- Nos vamos fazer é 
isso e pronto.” Os alunos ficavam assim... Tinha muita evasão nas minhas aulas na época. Hoje já tem menos evasão. Eu 
costuma dialogar com eles perguntando se esta boa a aula. Eles repondem que está beleza. Até no final do ano peço para 
eles fazerem uma avaliação da aula, para eles fazerem uma redação para mim. Quase todos os alunos colocam que está 
bom a aula e que gostou. E no começo do ano eu faço a mesma pergunta: “- Você querem que continue igual o ano 
passado?” “- Queremos.” Então vamos embora com isso. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Referente as suas instruções de aula. Nós observamos 3 aula para o ensino fundamental. Você 
consegue lembrar quais as turmas? 
Professor: Nesta semana agora? 
Minha intervenção: Sim. 
Professor: Foi uma turma de 8ª série e as outras duas aulas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Foi uma 3ª série. 
1.1) Costuma sempre explicar as finalidades das atividades aos alunos? Como será a atividade? Como ele deverá ser 
feita? 
R: Costumo. 
1.2) Quando costuma realizar estes procedimentos na aula? 
R: Quase sempre quando é uma atividade nova que vou passar. Então sempre demonstro primeiro, eu jogo com eles no 
início, vou saindo e deixo só por conta deles. 
Minha intervenção: Eu percebe que você costuma reunir os alunos no centro da quadra para passar as intruções principais 
da atividade e deixa a aula transcorrer normalmente dentro do que você planejou para aula. 
1.2.1) No estágio você costumava fazer assim?  
R: Fazia. Sempre chamava eles para conversar. Eu participava até menos das aulas. Participava até menos. 
Minha intervenção: E porque você criou este hábito de participar da aula com os alunos? 
Professor: Foi a medida que fui vendo assim, por exemplo, no handebol que passa até pouco na televisão, pois os 
meninos aqui o que mais assistem é futebol. Quando eu arremessava saltando tinham alguns meninos de só ficar me 
vendo jogando já estavam aprendendo.  
1.3) Costuma diferenciar os objetivos da aula com base nas características dos alunos? 
R: De vez enquando. Talvez numa aula que, por exemplo, dou mais atenção a um determinado aluno que tem mais 
dificuldade. Ai passou uma atividade mais de acordo até para ele. Mas não é em todas as aulas não. Entendeu? 
1.3.1) Quando você percebeu a necessidade de realizar este tipo de aula? 
R: Quando o menino começa a ficar um pouco assim... Saindo um pouco de lado das aulas sem querer fazer as 
atividades. Sem querer ficar participando da Educação Física. Ai eu passo outras atividades assim, para chamar o aluno. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nós objetivos planejados? 
R: Mudo de atividade. Então converso assim... Passo mais explicação da atividade. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Sim. 
1.4.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças? 
R: Igual! Se não estavam eu não ligava. Se os alunos não estivessem fazendo a aula eu não ligava muito não. 
Minha intervenção: Porque este tipo de atitude no estágio? 
Professor: Não sei. Talvez eu não estava tão experiente. Não estava assim, como se diz... Acho que é por causa do aluno 
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mesmo. Eu pensava assim: “- Ele não quer e pronto. É ele que não quer.” 
Minha intervenção: Mas percebe que quando você chama o aluno para participar da aula na maioria das vezes eles fazem 
sua aula. 
Professor: Então hoje eu chamo. “- Venham cá! Vamos fazer!” 
Minha intervenção: Quando você conseguiu esta capacidade de persuasão e de convencimento do aluno participar da 
aula? 
Professor: É satisfatório ver... Tem uma menina que não fazia a aula por nada. Nada. Fazia nada! De tanto conversar com 
ela e de passar uma atividade específica para ela uma aula tranquila. Hoje a menina esta ai correndo e jogando que é 
uma beleza. É uma satisfação que a gente tem. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Das três aulas que observamos o conteúdo foi o handebol. Correto?  
1.1) Dentre as atividades que você trabalhou e os fundamentos que desenvolveu nas atividades, onde você sente possuir 
mais comportamentos rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
Minha intervenção: Comportamentos rotinizados são os hábitos mais marcantes que você considera sempre fazer durante 
as aulas. 
R: Acho que é mais no ensino fundamental. 
Minha intervenção: Você consegue identificar aqueles comportamentos que você mais realiza na sua ação pedagógica. No 
calor da aula mesmo e que esta sempre realizando independente da faixa etária dos alunos. 
Professor: É quando eles ficam desmotivados eu costumo entrar na atividade. Ou quando um time esta perdendo, por 
exemplo, eu vou e entro para jogar neste time, fico no gol ou ajudo eles a ganhar pelo menos uma vez. É por ai! E quando 
atividade, igual aquele dia que você estava observando, a aula começou a avacalhar e comecei a despertar eles. Eu entrei 
na atividade e eles começaram a voltar para atividade da aula de novo e organizou novamente a aula. 
Minha intervenção: Esta sua estratégia de estar participando das aulas é uma estratégia de controle dos alunos? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Quando você percebeu que esta estratégia funcionava? Quando você começou a utilizar esta 
estratégia para obter o controle da turma, para dar mais motivação na aula? 
Professor: Quando? Quando? 
Minha intervenção: Eu sei que é difícil você lembrar o momento certo. “- Ei! Esta estratégia funciona.” Vou utilizar nas 
aulas. 
Professor: Foi depois de uns dois anos para cá. Eu fiquei mais ou menos uns cinco anos assim tentando encontrar uma 
maneira. 
Minha intervenção: No estágio quando você percebia esta dispersão dos alunos ou a desmotivação o que você 
habitualmente fazia nestas atividades? 
Professor: Ai eu ficava pensando: “- O que eu vou fazer agora então?” Olha! Eu fazia assim: “- Lembrei!” “- Não. Vamos 
fazer.” E chingava os meninos. “- Não. Nós vamos fazer isto aqui, pois é isto e pronto.” “- Se você não fizerem vamos 
voltar para sala e não sei o que.” Os alunos faziam mais pela minha postura assim, de chingá-los e não por estarem 
motivados. 
Minha intervenção: E hoje? 
Professor: Hoje eu mudo a atividade. 
Minha intervenção: Eu percebe que eles gostam de fazer a tua aula. 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: A aula flui tranquilamente considerando o teu perfil calmo e uma pessoa tranquila. Mesmo aquele 
aluno que no início não querem fazer acaba fazendo e se envolvendo na atividade. 
1.2) No estágio quando você trabalhava o handebol, existe diferenças na maneira de passar as intruções e organizar a 
aula considerando estas atividades que você desenvolveu no handebol? 
Minha intervenção: Você trabalhou handebol no estágio também? 
Professor: Sim. Assim, pouco. Não muito. Antes era assim, bem mais difícil para mim passar as atividades, falar, a 
maneira de expor as atividades eram bem diferentes. Hoje eu já falo mais tranquilo, explico mais as atividades e faço junto 
com eles. 
Minha intervenção: O que você quer dizer com difícil de explicar as atividades e difícil de dar aula. 
Professor: A minha maneira de falar. 
Minha intervenção: Como era a sua maneira de falar antes e como é sua maneira de falar hoje? 
Professor: Eu fazia, por exemplo, a turma estava lá dispersa. “- Vamos fazer quatro filas aqui. Um, dois, três e quatro. Eu 
contava tudo devagarzinho. Hoje eu chego assim: “- Quatro filas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E seis para 
cada lado. E quando vejo a fila já esta formada. Eu ficava aquele tempão lá esperando o aluno formar a fila, contava um 
aqui, depois contava outro ali e ficava desanimado, os alunos custavam chegar na fila. 
Minha intervenção: Quando você adquiriu esta capacidades de voz de comando com os alunos? Com isto você ganhou 
tempo na aula? 
Professor: Quando foi um... Acho que ouvi até um professor falando que nós temos que ser mais objetivos no que 
falamos. “- Famos fazer aqui quatro filas.” Pronto! É igual este exemplo que lhe dei. Eu vi outro professor falando com os 
alunos. 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? No caso o handebol durante o estágio. 
Professor: Como assegurava? 
Minha intervenção: Sim. Hoje percebe pelas suas aulas que você possui uma sequência, por exemplo, hoje trabalhou este 
fundamento X na aula. Também percebe que mesmo você ainda não ter trabalhado os sistemas ofencivos e defencivos do 
handebol ou alunos sabem se posicionar na quadra. A turma da 8ª série você já deixou a aula trancorrer mais como um 
treinamento, aonde a aula flui mais e você fica passando as intruções na lateral da quadra. 
Minha intervenção: No estágio como você costumava dar sequências nas atividades das aulas. Hoje vou trabalhar isto, na 
próxima aula este conteúdo e assim por diante. Primeiro o alongamento, depois os fundamento e por fim o jogo 
propriamente dito. 
R: No início o alongamento não dava certo, pois os alunos não gostavam de fazer. Ficava naquela briga com os alunos, 
então o alongamento não deu certo ai eu parei. Tirei, ai eu tirei. E não estava dando assim, muito resultado. Ai pensei 
assim: “- Não compensa.” Então vou direto para os fundamentos e passo o handebol depois. 
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Minha intervenção: Você adequou a cultura e ao perfil destes meninos. Deles quererem correr, quererem fazer direto a 
aula. Mas a continuidade e sequência na transição das tarefas como você fazia no estágio? Você tinha algum problema na 
mudança de um atividade para outra, ou seja, na transição das atividades? 
Professor: É igual eu te falei, eu mudava... Não. Eu não mudava. Eu insistia com eles para fazer a atividade. Às vezes não 
estava legal a atividade, mas eu insistia para eles fazerem. 
Minha intervenção: Por exemplo, naquela aula planejada quando ela estava acontecendo. Porque hoje você apresentou 
uma maior facilidade para mudar de uma atividade para outra, para realizar a transição de uma atividade para outra, ou 
seja, a mudanças de situações na aula. No handebol você passou uma estafeta que eles correm realizando o drible, 
depois eles realizam o drible e fazem o arremesso. Estas transições de uma atividade para outra como você dava 
continuidade e sequência nelas no período de estágio? Você tinha alguma dificuldade? Existe diferenças de como você 
fazia antes e como você faz hoje? “- Acabou a atividade. Vamos para o jogo.” Ou era muito desordenada a transição das 
atividades na sua aula. 
Professor: Era assim, eu isistia com os alunos para ficarem fazendo o drible lá. Estavam driblando, mas não estava legal, 
estava chata a atividade. Eu queria que eles continuassem na marra. Ai depois no último caso que eu falava: “- Então 
vamos para o jogo. Vamos jogar.” 
Minha intervenção: Quando você perdia o controle sobre eles. E eles não queriam fazer mais que você passava para o 
jogo. 
Professor: Quando eles falavam que não iam fazer mais e acabou. E queriam era o jogo. 
Minha intervenção: E hoje como você consegue que eles façam estes fundamentos antes do jogo e sem questionamento? 
Professor: Eu acho que consegui controlar a turma. E coloquei a turma do jeito que eu quero e consigo passar os 
fundamentos tranquilo. 
1.4) Você costuma estabelecer relações entre as aulas anteriores e as aulas futuras? 
Professor: Você diz fatores negativos assim? 
Minha intervenção: Não. Estabelecer relações entre as aulas que você lecionou nesta semana com as aulas da próxima 
semana. Ou estabelecer relações do conteúdo da aula de ontem com as aulas futuras? 
R: Eu vou seguindo tipo um roteiro. Primeiro passe, depois drible, arremesso, a seguir vou para marcação, 
posicionamento. 
Minha intervenção: E você se orienta por onde? 
Professor: Por onde como assim? 
Minha intervenção: Este roteiro de aula, que me parece ser um planejamento maior a nível mensal, você tem ele com 
base em que? Ou foi você que planejou? 
Professor: É de acordo com as necessidades, os alunos aprenderam o drible e já estão beleza no drible, esta tudo 
tranquilo no drible. Então passamos para o arremesso. 
Minha intervenção: É conforme a evolução dos alunos? 
Professor: É isso mesmo. 
1.4.1) Costumava fazer assim no estágio? 
R: Não. Se eles não aprendiam eu tocava para frente. 
1.4.2) Existia esta relação entre aulas anteriores e aulas futuras? 
R: Não. Assim, talvez nem acompanhava muito os alunos. Por exemplo, primeiro bimestre vamos jogar handebol e 
peteca. Então passava umas duas semanas de handebol, depois uma de futsal, ai era peteca. Não era muito organizado 
meu planejamento. Agora eu sou mais assim, primeiro bimestre handebol, peteca, segundo já passo para o futsal. 
1.5) Como distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos no estágio? E hoje? Você lembra? 
Professor: Como eu distribuía. 
Minha intervenção: Sim. Como você distribuía e organizava as tarefas de aula. Existe diferenças em relação a hoje? 
R: Assim, é pouca diferença referente a distribuição das aulas assim, como passar os fundamentos e o conteúdo. Às 
vezes não conseguia passar o fundamento. Eu já passava direto para o jogo porque não estava conseguindo desenvolver 
os fundamentos. 
Minha intervenção: E no jogo você conseguia desenvolver a aula? Passar o conteúdo, os fundamentos e explicar? 
Professor: Um pouco. Não muito. 
Minha intervenção: E hoje? Na hora do jogo, quando os alunos estão jogando quais são as suas preocupações? Que 
hábitos você desenvolveu para conseguir dar continuidade ao conteúdo trabalhado com base no objetivo planejado? 
Professor: Às vezes assim, não esta muito... Quando não estou achando bom o desenvolvimento deles na aula eu interfiro 
na atividade e falo assim: “- Tentei passar a bola mais rápido para vocês conseguirem os seus objetivos.”  
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Consecução é a comunicação das atividades. As 
intruções como eram feitas no estágio?  
R: Durante a aula eu não fazia. Não dava instruções não. 
Minha intervenção: Porque? 
Professor: Sei lá! Eu não dava, pois deixava a aula fluir mais, rolar normalmente. 
1.6.1) E hoje você consegue me dizer quando você faz estas comunicações? 
R: Igual ontem, tipo assim, na atividade os meninos não estavam conseguindo acertar o bumbum dos meninos, porque o 
objetivo da atividade era passar a bola e arremessar no bumbum do oponente. Então eles não estavam conseguindo, 
realizavam o passo lento de mais, jogando aqui e jogando ali. Eu peguei e falei assim: “- Vocês tem que ter mais 
velocidade no passe.” Eu parei a aula e falei: “- Você tem que ter mais velocidade e movimentar mais.” Foi ai que eles 
conseguiram. 
Minha intervenção: Eu percebe que você estava fazendo uma limpeza dos gestos dos alunos no fundamento, pois pedia 
para eles serem mais rápidos no passe da bola um para o outro e assim o arremesso saíria mais rápido. Realmente são 
intruções específicas dos gestos técnicos dos alunos no âmbito do fundamento do handebol. 
1.6.2) Referente ainda às instruções de supervisão, de acompanhamento e correção dos alunos. Como e quando na aula 
você costuma fazer estas instruções? Quando na aula você costuma passar as intruções aos alunos? Em que momento 
da aula? 
R: Quando começo. Quando chamo eles para o centro da quadra e vou falar o que vamos fazer hoje, no meio da aula e de 
vez enquando no final da aula. 
1.6.3) De supervisão das atividade. Digo os feedbacks da aula, se esta correto ou errado. Você sabe me dizer quando isto 
ocorre? 
R: Durante. Por exemplo, o aluno esta executando o passe lá e naõ esta legal eu estou falando com ele: “- Não é assim. 
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Faz assim.” 
1.6.4) Referente a correção no que diz respeito a postura, controle dos alunos. 
R: Na hora que eles estão dispersando na aula. 
1.6.5) Considerando estas três dimensões de intruções supervisão, acompanhamento e correção, você costumava fazer 
assim no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como eram estas instuções no estágio? 
Professor: Eu falava assim também no começo da atividade. O que iamos fazer assim e assado. E depois passava a bola 
e deixava a aula transcorrer. 
Minha intervenção: Percebe que não é habitual nas suas aulas este procedimento, mas tivemos um dia que alguns alunos 
que apresentam características marcantes, principalmente aqueles que estão muito próximo de você no treinamento do 
projeto que você realizou. Percebe que você diferencia algumas instruções para eles, ou seja, elas são mais específicas. 
As instruções são mais específicas para aqueles alunos que têm mais intimidade com o desporto, pois eles parecem ser 
bons alunos, participam, jogam. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Foi... É difícil lembrar. 
Minha intervenção: Eu sei que é difícil. O quando está relacionado a idéia de tempo, seja passado ou futuro. 
Professor: Acho que é... Mais assim, para competição quando temos eventos escolares que eles costumam participar. 
Minha intervenção: Você fica mais atento a estes alunos em relação daqueles que tem menos habilidades? 
Professor: Não. Nem muito. Não muito assim... Procuro assim fazer... 
Minha intervenção: Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Quando o quê? 
Minha intervenção: Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Digo escolher as tarefas em atividades específicas para os alunos com base nas suas características. 
Professor: Me pergunta de novo. 
Minha intervenção: Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Professor: Quase sempre. Quase sempre. 
Minha intervenção: O que este quase sempre? 
Professor: Durante quando estou trabalhando com eles eu vou mudando as tarefas. Se esta bom ou se esta ruim. 
Minha intervenção: Estas mudanças são específicas com base nas características da turma? Porque percebe que você 
não tem nenhuma turma problemática que tenha necessidade de diferenciar as atividades. Presenciei situações que você 
diferencia para alguns alunos. 
Professor: Diferencia para alguns alunos na aula? 
Minha intervenção: Sim. Improvisa regras que dificulta estes alunos a realizar a aula. Ou seja, aumenta o grau de 
dificuldade das atividades dificultando as regras e inserindo novas regras. 
Professor: É! Igual este alunos mais habilidosos assim, quando temos dois no time e os dois são bons, acaba só os dois 
querendo jogar. Então improviso regras tipo peço para a bola passar nas mãos de todos da equipe antes de arremessar 
para o gol. Para todo mundo participar e fazer a aula. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Professor: Como eu costumo fazer? 
Minha intervenção: Sim. A diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
R: Quando... Quando não esta legal a aula eu mudo. Tento mudar a atividade. Se não esta legal e não esta fluindo eu 
mudo. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? Que procedimentos você costuma utilizar para eles fazerem a 
aula, você consegue me descrever alguns? 
R: Primeiro eu penso neles para depois a atividade. Qual é a prioridade do aluno. Se acontecer do aluno ficar de fora da 
aula eu chamo ele para participar, converso com ele porque ele esta fora da aula. Ele pega e fala que esta com dor de 
cabeça. Então, digo que esta tudo bem. Mas quando a turma não esta querendo fazer eu pego e mudo a atividade. 
Minha intervenção: E porque você passou a tarefa de fazer uma redação para aquela aluna na aula de ontem? 
Professor: Com aquela estratégia eu consegui que muitos alunos façam a aula. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Por exemplo, quando comecei... Depois de muito tempo, uns três anos depois. Eu falei: “- Quem não for fazer a 
aula irá fazer uma redação.” Então os alunos preferiam fazer a aula em vez da redação. Assim, não sei se esta certo. 
Talvez o aluno pega até um trauma da redação. 
 
Minha intervenção: Mas é um procedimento de controle para eles participarem da aula. 
Professor: É! Eu ia até te perguntar se isto está certo ou se esta errado. 
Minha intervenção: Funciona nas suas aulas professor? 
Professor: Funcionou. Muito alunos falam assim: “- Eu vou fazer a aula. É ruim que vou querer escrever.” Então de vez 
enquando fica uns dois alunos escrevendo a aula para mim. 
Minha intervenção: Quando você começou a fazer isto professor? 
Professor: É porque quando comecei a trabalhar nesta escola muitos alunos não queriam fazer aula de jeito nenhum. De 
maneira nenhuma. Então pensei, de que forma vou conseguir fazer estes alunos a fazerem a aula. Ai eu falei: “- Se não for 
fazer aula terá que fazer redação.” 
Minha intervenção: E teria outros procedimentos que você experimentou no início ou no estágio? 
Professor: Eu falava na marra. Chingando o aluno. 
Minha intervenção: Chingando mesmo? 
Professor: Chingando mesmo. 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Vamos fazer a aula e eu não quero nem saber. Vamos fazer aula sim. Eu falava com eles: “- Você vão ver o 
que vai acontecer com vocês depois.” O pior é que não acontecia nada. 
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Minha intervenção: Eles percebiam que era somente ameaça? 
Professor: Não. Eles ficavam com medo. Teve uma vez que um menino com o pé furado de prego foi fazer a minha aula 
mancando. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: É difícil lembrar agora. Assim, por exemplo, um aluno chutou a bola de vôlei. Eu falo: “- Para fora porque hoje você não 
faz aula mais.” Além, dele não participar da aula, mando escrever uma redação da aula. 
Minha intervenção: Referente ao controle da aula e imporvisação de regras. Quando você percebeu que isto era 
importante para você homogenizar o nível da turma, o controle da turma, aumentar a participação dos alunos na aula. 
Quando você começou a criar estas regras de improvisação? 
Professor: Assim, quando... Assim, quando poucos alunos... Por exemplo, as meninas não estão participando tanto da 
aula, euu vou e coloco que a bola tem que passar nas mãos de alguma menina para fazer o gol. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiros você costuma utilizar para prevenir comportamentos desviantes? 
Eviatar que eles dispersem na aula ou façam alguma bagunça que você perca o controle. 
Professor: Pergunta de novo. 
Minha intervenção: Que abordagens ou procedimentos rotineiros você costuma utilizar para prevenir comportamentos 
desviantes? 
R: Desde o momento que o aluno faz alguma gracinha eu já tiro ele fora da aula. Começou a fazer alguma gracinha ou 
avacalhar a minha aula eu já tiro. 
Minha intervenção: No estágio então todos os alunos faziam gracinha na tua aula? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Você disse que chingava a todo momento os alunos. 
Professor: Eu chingava todo mundo mesmo. O pau quebrava, pois tinha pouco controle da aula. Perdeu o controle da aula 
já era. 
1.3.2) Você consegue descrever quais as principais diferenças em relação do estágio e hoje? 
Minha intervenção: Você lembra algum episódio que ocorreu que teve que tomar alguma atitude e que hoje você não 
adotaria mais? 
R: Igual uma menina... Por exemplo, até ontem aconteceu o caso. A menina esta vindo a semana inteira de calça jeans e 
não esta fazendo aula. Eu só estava deixando ela de fora da aula. A menina até nova, pois tem uns nove anos. A menina 
falou assim: “- O professor eu não vou fazer aula porque não trouxe o shorte.” Eu disse: “- Você vai.” Ai ontem ela chegou 
perto de mim, me chamou ao pé do ouvido e falou assim: “- O professor minha mãe mandou falar com você que o meu 
shorte esta todo rasgado e ela colocou para lavar.” Ai eu fiquei pensando assim: “- Poxa! A menina não tem um shorte 
para fazer aula.” Eu falei assim: “- Pode deixar que vou comprar um shorte. Você me lembra.” Eu tive que ir para lafaiete e 
sempre falo com eles que vou faltar no dia. Ai quando eles foram embora pegar o ônibus ela falou assim: “- Meu shorte tá! 
Meu shorte tá!” 
1.4) Como o espaço influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: O espaço aqui é bom. Não é ruim. Acho a quadra pequena, então tenho que improvisar algumas regras de acordo com 
o espaço e a turma. 
1.4.1) E antes? Você disse que o espaço era lá embaixo naquele campo fora da escola. 
R: Com certeza. O sol, pois hoje a quadra é coberta. Antes demoravamos uns 10 minutos para chegar naquela quadra lá 
embaixo e 10 minutos para voltar, então tinhamos apenas 30 minutos de aula. Além de aluno ficar pela rua a fora. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: Passava jogos de mesa, dama, xadrez na sala. Agora nem tanto porque a quadra é coberta. Mas mesmo assim, 
costumo passar alguns jogos de mesa. 
Minha intervenção: E quando as aulas eram realizadas na quadra lá embaixo que no campo aberto. O que você 
costumava fazer no estágio quando chovia? 
Professor: Ficava na sala. 
Minha intervenção: Fazendo o quê? 
Professor: Estes jogos. 
Minha intervenção: Tinha controle dos alunos dentro de sala de aula? 
Professor: Assim, um pouco. Assim, era uma falazada danada. 
Minha intervenção: O que você fazia? 
Professor: E pedia para abaixar o tom de voz. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Tentei perceber algumas referente as intruções, a forma de 
organização de aula, na forma de ensinar os fundamentos e no jogo propriamente dito. Você consegue me descrever 
algumas atitudes que sempre adota com todas as turmas? Comportamentos? Eu sempre faço isto independente do 
conteúdo ou da turma. 
R: Eu sempre brinco. Sempre levo na brincadeira. Tento ser engraçado para os meninos darem risada. Faço alguma coisa 
que eles gostam para tentar ganhar o aluno. 
1.6.1) Fazia assim no início? 
R: Pouco. Não muito. Era mais sério e fechado. 
1.6.2) Tarefas ou atividades que você sempre costuma passar? No caso existe alguma atividade lúdica, um jogo ou pré-
desportivo? 
R: Queimada. Eu costuma sempre passar queimada para os alunos menores de 1ª a 4ª série. Mas de 5º a 9º ano até que 
não, porque antes eles ficavam pedindo de mais queimada, queimada, queimada porque nas escolas que eles estudavam 
não tinha professor de Educação Física e eles só jogavam queimada. Eles só falavam em queimada. Hoje se falar que 
vou passar uma queimada os meninos até brigam comigo. 
Minha intervenção: Você conseguiu mudar os hábitos deles? 
Professor: Sim. 
1.6.3) Dinâmicas para interação da turma que você sempre faz? Para aumentar a participação, existe alguma rotina 
específica sua? 
R: Acho que não. Assim, a minha dinâmica é eu pensar mais na atividade em relação a eles. Toda atividade. 
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ANEXO 18 – Instrumentos referentes aos dados do 10º Professor 
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Anexo 18.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 18.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Terça-feira, 06 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Na verdade comecei a pensar na questão da Educação Física pelo seguinte fato. Na minha região não existia professor 
de Educação Física formado. Então, surgiu essa coisa... É uma das poucas áreas que não tinha professor formado o que 
era uma maneira mais fácil de estar conseguindo um emprego ou alguma coisa mais garantida. E sempre fui apaixonado 
com esporte, como aluno sempre fiz aula de Educação Física com maior boa vontade e sempre fui um dos melhores 
alunos da Educação Física, pois tenho uma facilidade na flexibilidade fora do normal. Então caiu igual uma luva, uma 
coisa e a outra. Mas o objetivo mesmo era a questão da visão do emprego que era uma área menos concorrida. Naquela 
época era a menos concorrida na minha região. Por isso quis ser professor de Educação Física. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na Licenciatura, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: Isto sempre vai ter! Tem! Acredito que a maioria da turma vai dizer a mesma coisa, pois adorávamos a aula do Emílio 
como o Basquete uma aula muito agradável de fazer. Eu adorava as aulas de Anatomia, gostava realmente. As aulas de 
Ginástica também, com essa questão da flexibilidade que te falei, pois sempre fui muito bom de saltos, estas coisas... 
Inclusive numa das aulas de ginástica o professor me perguntou se já tinha feito ginástica alguma vez na minha vida 
devido à facilidade que tinha nos exercícios. Na época quando moleque se tivesse oportunidade, tenho certeza que teria 
feito devido a minha facilidade com a ginástica era muito grande, porém nunca fiz. Estas três disciplinas... Assim, lógico 
por estar relacionado às aulas práticas eram as aulas que mais me identificava. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou aspectos das aulas mais lhe marcaram? 
R: A maneira como de Emílio estar ensinando para nós o basquete. Hoje nós usamos isto nas aulas da mesma maneira 
como ele falava para nós na sala. Tranquilo daquele jeitão dele calmo e brincalhão. Aquilo não sai da memória! Tiveram 
algumas aulas de outras disciplinas que você nem lembra, mas as aulas de Emílio e a maneira como ensinava é 
inesquecível. Isso na questão da prática! Agora tínhamos muitas aulas teóricas que gostava, mas na prática as aulas de 
Emílio... Não sei! Assim, não sei por ser uma disciplina que... Se analisar bem por um ponto é muito mais fácil para o 
aluno aprender um basquete do que qualquer outra modalidade. Todo mundo acha que não, mas é! Eu acho da seguinte 
forma, no vôlei é complicado você manter uma bola aérea com uma criança quando esta aprendendo. No basquete, 
mesmo sendo uma quicada um pouquinho errada, mas ele consegue o domínio da bola. O domínio com as mãos é mais 
prático do que com os pés. Então o futsal... A bola está no chão, mas o aluno tem que ter um pouquinho de facilidade com 
os pés também, porque se não ele não vai conseguir. E todo mundo usa as mãos o tempo todo e para tudo. Então, você 
consegue dominar as coisas com mais facilidade com as mãos. E o basquete é mais fácil por isto. Até o handebol. 
Minha intervenção: O que você aprendeu nas aulas deste professor utiliza nas suas aulas hoje? 
Professor: Utilizo! Utilizo! Eu utilizo! As normas do basquete, as questões do desenvolvimento e a maneira dele falar. Eu 
utilizo com os meninos até hoje e eles vão... Tenho certeza que isto também ficará gravado neles, isso é uma gravação da 
escola. Então, corrijo! Volta! Você está fazendo errado, tem que fazer assim, assado. A maneira de fazer o arremesso, às 
vezes 2 ou 3 alunos, você vê que não adianta querer cobrar certinho a maneira de arremessar porque eles não vão 
conseguir. Mas eles conseguem pegar a bola e arremessar ela certa e acertar a cesta, mas não posso forçar eles fazerem 
da maneira correta que pede o movimento, sendo que ele vai conseguir acertar a cesta que é objetivo principal do 
basquete. Mesmo pegando a bola da maneira que achar conveniente para ele, mas muitos deles conseguem fazer certo. 
Você vai vendo que eles vão tendo uma melhora na questão do posicionamento, jeito de pegar na bola e de estar fazendo 
a cesta. Da uma diferençazinha! As aulas de Emílio eram muito gostosas e todos faziam com boa vontade. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas, cursos de formação e/ou palestras? 
R: Não. 
Minha intervenção: Não! 
Professor: Acontecia que nem ia Lafaiete na faculdade. São 100 Km de Cachoeira do Brumado a Conselheiro Lafaiete era 
um estresse pegar aquela estrada. Durante o período do curso tinha um estresse comigo que falava assim; “- Nossa gente 
não sei onde estou com a minha cabeça! Víamos acidentes de mais naquela estrada. A gente ficava até meio... Não 
passava uma semana sem um acidente grave naquela estrada de Ouro Branco a Lafaiete. Era complicado! Cada vez que 
você passava... Meu olho até encheu de água agora! Você via acidente era todo dia, pois era um medo. Falando ainda 
nesta questão do transporte, pensava assim: “- Nossa gente eu tenho família.” Será que no caminho... 
Minha intervenção: É complicado mesmo. 
Professor: Era complicado! No início me dava uma agonia às vezes, depois você vai se acostumando. Depois aconteceu 
aquele lance com a galera da nossa turma. Você fica mais cabreiro ainda... Direto! Você acaba ficando meio... É foda!  
2.3) Não perguntei porque o professor não realizou formações. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado influenciou na sua prática? 
R: Olha! Eu fiz estágio... Assim, porque fez uma diferença para mim, porém nem trabalho com crianças excepcionais 
(PNE). Tenho dois alunos, mas é uma deficiência levinha, pois nem considero. 
Minha intervenção: Eles participaram numa boa das aulas, os outros alunos fazem aula com eles tranquilamente e 
brincam. Muito boa aula! 
Professor: Na boa! Não tenho! Você viu que não tenho problema nenhum. Um deles é um pouquinho mais estressado, 
aquele maior às vezes estressa e tenho que controlá-lo. 
Minha intervenção: É até mais ativo que o outro. Mas mesmo assim, entende e pode estabelecer um diálogo com ele. 
Professor: Eu chego para ele e falo me obedece numa boa, o outro já é mais tranquilo. Eu fiz estágio na APAE 
(Associação de Pais de Alunos Excepcionais) que achei muito interessante. Até hoje... Na segunda-feira mesmo encontrei 
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com dois destes alunos que já são senhores, devem ter mais ou menos a minha idade. Deficiência levinha uma coisa 
assim... Estavam caminhando pela rua a fora, como sei que eles são alunos da APAE, pois estavam vestidos com a 
camisa da APAE. Então eles me conheceram e vieram até mim, conversei com eles. É uma coisa que achei muito 
interessante, porque a gente fica assim... Para gente que estava cursando na área da Educação Física principalmente, 
hoje se você pensar e voltar atrás tem tanta coisa que você pode estar fazendo para estar ajudando uma pessoa nesta 
situação. Só que naquela época, sendo lhe sincero, às vezes se encontra numa situação daquela antes de estar 
freqüentando o estágio, ficaria um pouco ressabiado com este perfil de aluno. 
Minha intervenção: Ressentido pelo perfil do aluno, pela dificuldade, pela limitação deles fazerem a aula. 
Professor: É! Hoje! Hoje não!  
Minha intervenção: Choca quando a pessoa não tem costume de conviver com eles? 
Professor: Choca! Choca! Choca sim! Porque você fica se sentindo estranho. Às vezes você pensa assim: “- Posso 
ajudar? Não posso ajudar. Será que ele vai aceitar ajuda? Ou será que não vai aceitar?  
Minha intervenção: Você passa a ver estes alunos como uma pessoa normal. 
Professor: Porque falo isso, porque tenho um colega que joga bola no nosso time. O cara é deficiente, pois não tem um 
braço. Ele sofreu um acidente em São Paulo e perdeu o braço. Só que seguinte! O cara precisa que só amarre o cadarço 
da chuteira para ele. O resto... Ele não vai cobrar arremesso lateral, lógico porque ele não tem a mão. No mais, ele veste 
a roupa sozinho; ele assina perfeitamente com o braço normal, pois tem uma letra melhor do que o irmão dele que tem as 
duas mãos. Ai você fica naquela assim: “- Ajudo ou não ajudo!” Hoje não! Por termos mais contato muito grande com ele, 
a gente brinca e zuamos ele perguntando se ele quer ajuda quando vai urinar. “- Você quer que coloque a camisa para 
dentro fulano?” Zuando ele claro! Mas no primeiro momento você pensa se a pessoa vai aceitar a sua ajuda ou achar se 
você esta pensando que ele é invalido, então não precisa da sua ajuda. Porque às vezes a pessoa precisa e não tem 
coragem de estar falando que precisa. 
Minha intervenção: Estas foram às experiências mais marcanques no Estágio? Com o PNE? 
Professor: Foi! Foi! Porque é uma coisa... Porque lá tinha pessoas com deficiência auditiva que são um pouquinho mais 
nervosos. Porque às vezes assim... Não sei se por faltar à audição acho que fica um pouquinho mais difícil de entender o 
que falamos. Às vezes eles estão de costas você coloca a mão neles para chamar eles acham estranho. Eles eram até 
mais nervosos que os outros que tinham uma deficiência ou algum problema mais leve. Também tem aqueles que iam 
para quadra e faziam os jogos mesmo ou as atividades da aula. Igual via lá as meninas e meninos praticando mesmo. 
Uma caminhada é mais tranquilo! Você vê que tem uma diferença quanto a isso, pois eles são mais agressivos. Os que 
têm problemas auditivos são mais agressivos. Se você pegar no braço de uma pessoa portadora de deficiência auditiva e 
levar a mão no braço dele, caso ele não te conheça com certeza ele terá uma reação diferente. Aqui mesmo já aconteceu 
isto! O Tio de Leno que é deficiente auditivo teve um cara que levou a mão nele, ele olhou para trás e não conheceu o 
cara, ele soltou o braço no cara. Desceu uma bordoada no cara. 
Minha intervenção: A base do seu conhecimento de trabalho está fundamentada na sua Licenciatura? Na sua formação 
inicial? 
Professor: É! É assim, lógico que... 
Minha intervenção: Em que aspectos na prática? 
Professor: Na verdade minhas aulas são muito voltadas para o esporte. São voltadas para o esporte! Na minha região é 
muito forte a competição entre escolas. Tem o JEMG que vem ai! Então todos os alunos que tem aquela preocupação ou 
interesse de participar do JEMG... Porque são as 4 modalidades mais difundidas o futsal, basquete, vôlei e handebol. Mais 
o atletismo que é muito difundido em Mariana, pois temos competidores até no estrangeiro. Temos um menino que 
recentemente ganhou os 800 m na... Ele vai ficar bom! Ele esta na Alemanha correndo... Não sei! Acho que é na 
Alemanha correndo, até levei o jornalzinho para escola e afixei no mural para estar incentivando os alunos. O atletismo é 
muito forte em Mariana porque um dos fundadores da AMA que é Associação Marianense de Atletismo, o Edécio, é um 
cara que adora o atletismo e estava sempre focando em cima da prática do atletismo nas escolas. E aqui funciona assim, 
não adianta falar que tem que ter aulas voltadas para brincadeira, para o lazer e tudo mais, mas o foco mesmo é o 
esporte. Não tem como não ter! Se tiver fora o esporte do conteúdo das aulas os alunos ficam nós perguntando se não 
irão participar dos jogos escolares, se vão ficar sem treinar e se não irão participar. Porque é uma competição mesmo! 
Então não tem como sair fora esporte. 
Minha intervenção: E para este conhecimento a Licenciatura contribuiu para suas aulas? 
Professor: Contribuiu! Contribuiu sim! Tem muitas coisas que... Igual estava falando do basquete e do vôlei. Você jogar é 
uma coisa e você jogar brincando é outra. Mas a maneira como você fala com os alunos, como faz o movimento correto, a 
maneira de jogar e tudo mais. “- Vamos fazer assim...; Vamos fazer deste jeito...; A maneira de ensinar e tudo mais.” Sei 
lá! Isso não se aprende na faculdade. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Encontrei nos primeiros períodos. Muita! 
3.1.1) Dê exemplos de situações reais que tenham ocorrido. 
R: Porque na verdade... Porque na verdade o que me aconteceu. Como estava muito tempo parado sem estudar. 
Minha intervenção: Nunca tinha trabalhado como professor? 
Professor: Ai você pega para fazer uma coisa... Ai sobrecarregava o estudo com o serviço e mais as obrigações de casa 
também. Então você acaba ficando muito cansado e você sabe que não vai render. E não vai render! Chegava na hora 
você... Na faculdade você ficava com aquela preocupação a mais. Até seu próprio organismo entrar em... Sinceramente, 
uma coisa que me... Eu tive... Procurei até médico, pois estava tendo ânsias de vômito direto. O médico disse que era 
devido à mudança de comportamento brusca na minha vida. Você não fazia isto, pois sua vida de certa maneira mais 
tranquila. Era uma vida mais monótona de certa forma, pois tinha uma ou outra obrigação. Hoje você esta estudando, 
trabalhando e mais outras coisas. Então até seu corpo adaptar a todas estas mudanças você ira passar por isto. 
Minha intervenção: O que era difícil e quais eram os obstáculos na faculdade? 
Professor: Na Faculdade? Para ser sincero era eu estar... Porque primeiramente sou péssimo para pegar no livro e ficar 
lendo. E isso... Como você vai estudar sem ler? Então é quase impossível. 
Minha intervenção: É impossível! 
Professor: Não! Se pegar para ler... Eu tenho uma facilidade que me ajudava, pois quando íamos daqui para Lafaiete no 
carro, como estava dirigindo, pedia aos colegas para ler a matéria em voz alta. Eu falava assim: “- O Leno ou Luís vai 
lendo a matéria em voz alta, pois já dei uma passada de olhos.” Eu consigo memorizar com muita facilidade com o outro 
lendo para mim. Não sei se você percebeu... Se você percebia que nas aulas ficava sempre ligado em quem estava na 
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frente da sala falando. Fico sem piscar! Porque se prestar atenção em quem esta falando consigo aprender. Enquanto, 
que se pegar para ler não consigo concentrar tanto do que ouvindo outra pessoa falando. Isso comigo me matava! Se 
pegar um livro ou apostila para ler. Nossa Senhora! 
Minha intervenção: Dificuldades para gerir o contexto família, escola e trabalho? Situações reais que ocorreram com você? 
Professor: Olha que dava para estar interferindo realmente? Há Francis a situação era... Da faculdade em si vou lhe ser 
sincero! Assim, no começo achava complicadíssimo para mim porque tinha a questão financeira e não tinha como estar 
pagando. Eu comecei na faculdade... Comecei na faculdade os meus primeiros 6 meses sem pagar. Tive que vender o 
carro para pagar os primeiros 6 meses para continuar o segundo semestre. Porque não tinha como pagar, pois ganhava 
um salário de trezentos e poucos reais, enquanto a mensalidade já era trezentos e tantos reais, mais transporte que era 
duzentos e tantos reais e minha casa como ficava. Então tinha um carrinho velho no primeiro semestre foi para a 
faculdade. Fomos empurrando isso com a barriga. Então vendi o carro para pagar o primeiro semestre. No segundo 
semestre consegui pegar algumas aulas o que ajudava. Mesmo a minha esposa ajudando, mas não era suficiente. Era 
complicado! Isso para você conseguir conciliar família, escola e tudo mais. Cheguei a pensar em parar de estudar umas 
três, quatro vezes. Chutar o pau da barraca! 
Minha intervenção: Porque você não parou? 
Professor: Devido à insistência da minha esposa. Há não só! Insiste! Vamos, pois você já vez até agora. Porque na 
verdade o meu problema é o seguinte. Nunca fui fã de estudar. Nunca fui apaixonado por escola. Isso nunca escondi de 
ninguém! Falo para meu filho também a mesma coisa. Porque não funciona você obrigar ninguém a fazer nada! Porque 
não consegui obrigar os meninos a fazer aula àquela hora. Eu não consigo obrigar ninguém a fazer nada, porque às vezes 
quando minha mãe me obrigava ir para aula era pior. Ela me obrigava que tivesse que ir! Não rende! Não funciona! Ai eu 
abandonei! Parei de ir! Quando ela parou de me obrigar deixei para lá e parei de ir à escola! Fui até o 2º Ano do 2ª Grau 
fazendo... Porque adoro Matemática também, sempre gostei, pois fazia Contabilidade. Parei! Parei muito tempo, isso foi 
em 1987 que parei no 2º Ano. Nesse período minha esposa todo dia insistindo para eu voltar a estudar, resolvi fazer o 
supletivo do 2º Grau. E como tive uma base boa por ter parado no 2º Ano e sempre tive facilidade, nunca gostei, mas 
sempre tive facilidade. Quando consegui vencer no Supletivo... E na primeira vez que venci no Supletivo, começou o 
problema. Agora você vai ter que ir para faculdade! Aquela cobrança em cima e minha esposa estava terminando o curso 
dela. Agora você vai fazer também, pois seu irmão esta fazendo. Então teve tipo assim aquela pressão e acabei fazendo 
também. 
Minha intervenção: Então eles influenciaram na sua tomada de decisão para fazer o Curso? 
Professor: Influenciaram. 
Minha intervenção: Então não foi apenas o emprego? 
Professor: Não! Não! Na área da Educação Física foi exatamente pela questão do emprego. 
Minha intervenção: Mas você teve o apoio da família? 
Professor: É! Tive! Meu irmão... Lá em casa nós somos... Eu tenho uma irmã que não tem curso superior. Uma! Então 
tem o Marcos que é formado em Administração. Têm três formados na área da Geografia que é a Mãe de Junia, o João 
Bosco e a Marta que formou também agora no final do ano passado e uma que é formada em História. Todos estão na 
área da Educação, somente o Marcos que esta na Administração. Claro que influenciou! 
3.2) Além da atuação docente você possui outras ocupações? 
R: Eu tenho uma barbearia que funciona somente aos sábados porque não tenho outro horário para estar atender. 
Minha intervenção: Você tem o que? 
Professor: Uma barbearia. 
Minha intervenção: Uma barbearia que corta cabelo faz barba e tudo mais. 
Professor: Uma barbearia mesmo. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Isso é o seguinte! Eu sinto como se fosse uma obrigação. Eu tinha 17 anos quando comecei a fazer isto. Então 
tem pessoas que desde desta época que não corta cabelo com ninguém a não ser comigo. Então fico sem jeito de deixar 
estas pessoas hoje. 
Minha intervenção: E te dar algum lucro? 
Professor: Da nada! Tem sábado que corto de 5 a 10 cabelos, depende muito do dia. Por exemplo, chega uma época que 
esta aproximando alguma festa, assim tiro até uns R$ 50,00. 
Minha intervenção: Você cobra quando? 
Professor: R$ 5,00! 
Minha intervenção: Você corta cabelo mesmo Professor! 
Professor: Corto! 
Minha intervenção: Já cortava antes? 
Professor: Cortava desde os 17 anos. 
Minha intervenção: Onde funciona sua barbearia aqui em Cachoeira do Brumado? 
Professor: Funciona lá na casa da minha Mãe. Estou meio perdido agora, porque funcionava onde eles arrumaram o 
espaço para aulas da Escola de Tempo Integral. É ao lado da casa da minha Mãe, pois era ali que funcionava. Tem uma 
cadeira ali. Você viu uma cadeira ali na varanda? 
Minha intervenção: Vi! 
Professor: Isso já tem mais de 20 anos. Eu trabalho de pedreiro, pois a hora do pedreiro é boa. Dependendo do serviço de 
pedreiro trabalho, não só para mim, mas faço para os outros. Serviço de bombeiro hidráulico parte de hidráulica e 
instalações de banheiro e estas coisas ai... O pessoal me chama, porque confia no trabalho e tenho uma experiência 
grande com isto. E faço e digo: “- Pode colocar o piso na parede sem preocupação que não vai vazar. Sem medo!” Tem 
uns três ou quatro que fazem este tipo de serviço aqui, mas como a demanda é grande tem serviço ainda para gente 
fazer. Já tem um dinheirozinho a mais que entra. É mais tranquilo! Só que na situação que esta hoje fica mais complicado, 
porque tenho muita coisa para fazer e pouco tempo. Então às vezes... Igual! Ultimamente estou evitando fazer para os 
outros para estar fazer para meu. Porque quando comprei esta casa estava toda avacalhada, pois vou fazendo aos 
pouquinhos. Toda vez que chega às férias dou uma mexida. Dou uma mexida! Dou uma mexida! Durante a semana não 
tenho como estar fazendo. 
Minha intervenção: A escola toma seu tempo. 
Professor: Toma muito tempo. E no sábado tem a barbearia. Então, tenho que estar... 
3.3) Se tivesse que escolher uma aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? 
R: No esporte! Você esta falando na relação assimm? 
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Minha intervenção: Não! Pelo seu percurso profissional mesmo. Você é bombeiro, pedreiro, barbeiro, professor e 
treinador. 
Professor: Também é uma boa. 
Minha intervenção: Você foi treinado? Não foi! Você disse que era treinador de um time da cidade? 
Professor: Há sim! Sou treinador do time. 
Minha intervenção: O que levou você a este percurso. Características e vivências suas que lhe levaram a realizar este 
percurso. 
Professor: Até chegar à área da Educação Física? 
Minha intervenção: É! 
Professor: Francis na verdade vou te falar uma coisa! Hoje a situação esta muito fácil da seguinte forma. Hoje! Hoje você 
trabalhar de pedreiro está fácil de mais. Está muito bom! É R$ 70,00 ou R$80,00 o dia trabalhado do pedreiro. Aqui que 
tem diferença! Entendeu! Eu trabalhei muito tempo com artesanato fazendo panela de pedra sabão. 
Minha intervenção: Todos aqui trabalham ou já trabalharam com artesanato de pedra sabão. 
Professor: O que acontece! O que acontece! É a questão da estabilidade, pois você trabalhar... Na realidade na escola por 
pior que seja o salário. É uma garantia, pois você tem o seu fixo todo mês. Então, você vai correr atrás para conseguir 
outra situação para estar ajudando. Mas você tem que ter uma base. Eu tenho isso! Vou te ser sincero,  já cheguei numa 
época que tudo que tentava fazer ficava ruim. Quando chega época de chuva, por exemplo, época de chuva mesmo. O 
pessoal do artesanato fica meio garrado, pois o caminhão para deslocar até a pedreira onde estrada é dez vezes pior do 
que aquela estrada do Barroca. Qual pessoa que vai lhe dar serviço de pedreiro em época de chuva, pois ele não vai ficar 
te pagando para ficar parado na obra. Não vai! Então ficava pensando em arrumar outra maneira para estar mantendo os 
compromissos. 
Minha intervenção: Você esta considerando a realidade da cidade onde você mora? 
Professor: A realidade! É realidade! 
Minha intervenção: Aqui de Cachoeira do Brumado. 
Professor: Estamos falando por aqui! Então pesei assim: Não! Esta situação está começando a ficar complicada, pois 
preciso estar mantendo minha família e não tenho outra solução. Então tenho que correr atrás! Eu trabalhei como 
Servente Escolar uns quatro anos ou mais. Tranquilidade! Pego numa vassoura, passo a vassoura na escola, lavava o 
banheiro da escola e tudo mais. 
Minha intervenção: Você foi Servente da escola? 
Professor: Toda vida como servente da escola. Trabalhei como Servente da escola. Trabalhei! Trabalhei em Padre 
Viegas. 
Minha intervenção: Você já fez de tudo aqui também! 
Professor: Trabalhei em Padre Viegas dois anos como Servente da escola. Trabalhei em aqui em Cachoeira do Brumado 
também em 1994. Qualquer serviço que era para fazer eu fazia. Nesta época abriu uma vaga especificamente para 
serviçal masculino. Masculino! Com objetivo de que? Além de estar realizando a faxina da escola que também tivesse 
outros conhecimentos que pudesse estar fazendo qualquer outra coisinha de manutenção da escola. 
Minha intervenção: Então seus conhecimentos e experiência como pedreiro bombeiro hidráulico favoreceram você 
conseguir este emprego e ligar você dentro da escola. 
Professor: Dentro da escola. É aonde começou estreitando a situação que chegou ao que é hoje. 
Minha intervenção: Suas experiências como, pedreiro, bombeiro e encanador permitiram você tornar-se Servente da 
escola e ligou você à Educação, aonde você viu que poderia... 
Professor: Estar chegando onde estou hoje, como professor de Educação Física. 
3.3.1) O que levou você seguir este percurso mesmo? Que característica suas? Um aspecto mesmo? Necessidade? Por 
gostar também? 
Professor: Não! É! Da Educação Física isso eu gosto mesmo. Eu gosto! Isso não tem nem que ver, pois gosto mesmo. 
Sou fanático com esporte. Adoro esta coisa do esporte em si, não é apenas assistir, mas estar praticando mesmo. 
Sempre gostei e isto influenciou mesmo. Porque sempre gostei de esporte, pois eu adoro esporte. Seja qualquer esporte 
gosto de assistir, praticar e incentivar. 
Minha intervenção: Boa! Já que você gosta da Educação Física! Vamos junto comigo! Já que você gosta da Educação 
Física tornou-se professor de Educação Física. De bombeiro, encanador, barbeiro, pedreiro, auxiliar de serviços gerais e 
servente de escola, pois você tinha este conhecimento que facilitou conseguir a vaga, tornou-se professor de Educação 
Física. Por que você... Você se atualizou nestes 4 anos, pois realizou uma Pós-graduação em Psicomotricidade. Correto? 
Porém você disse que não foi válido para seu crescimento profissional. Não acrescentou. Por que você acredita que não 
acrescentou em nada? Por que você diz isto? 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: Há Francis ficou muito vago. Sabe! Assim... 
Minha intervenção: Pela estrutura do curso ou pela distância? 
Professor: Também! Pela distância! Pelos encontros que às vezes... Assim, você chega ao sábado numa sala com 15 a 
20. No mínimo 20 vamos colocar assim! Vinte estudantes uma aula única para todos, onde a matéria e conteúdo são o 
mesmo para todos, por exemplo, eu da Psicomotricidade, você da área da Pedagogia e outro de outra área. Então não 
tinha uma coisa focada para uma única área. 
Minha intervenção: Se você tem dificuldade de estudar sozinho, não gosta de ler e num curso de educação à distância 
você é autor do seu conhecimento. Por que optar por este tipo de formação? 
Professor: É igual falei com você que aqui não tinha outra opção. E como a Prefeitura promoveu um curso presencial todo 
sábado. Beleza! To dentro! Na primeira semana fomos lá para assistir a aula. Assisti à aula era um curso de Educação... 
Educação... Para você ter idéia de cara já até descartei a idéia. Como era o nome do curso mesmo? Quando questionei 
com a Menina assim: “- Vai estudar qual área da Educação?” A área da Matemática, voltado para Matemática, voltado 
para Geografia... 
Minha intervenção: É o mesmo curso que o Prof. Leno realizou? 
Professor: Foi! 
Minha intervenção: Foi na área da Didática. O Prof. Leno gostou muito! 
Professor: Eu virei para ela e falei assim! Eu sou da área da Educação Física o que me interessa é na área da Educação 
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Física. Ela virou e falou assim: “- Na sua área especifica não vai ter nada.” Então não me interessa fazer isto não! 
Minha intervenção: Se tivesse um curso específico na área da Educação Física qual você interessaria em fazer? 
Professor: Há Francis! Para mim sendo na área específica da Educação Física qualquer um curso que tivesse voltado 
para minha área da Educação Física Escolar que é a área que estou mexendo com ela. Eu faria! Qualquer um que fosse 
acrescentar alguma coisa para eu estar utilizando isso com meus alunos no dia a dia deles e nas aulas. É este que é o 
problema, pois não consegui. Já vasculhei um monte de vez na internet procurando curso, mas falar que não tem... Tem! 
Mas longe eu não tenho como estar indo, não tenho condições de estar ficando lá para estar fazendo isso, pois tenho que 
estar disponibilizando dinheiro e tempo. Normalmente o que vai acontecer, eu não posso deixar o meu serviço para estar 
fazendo isto. Não posso! Eu conciliar os dois não tem como porque é tudo longe. Na área da Educação Física em 
Mariana, Ouro Preto que esta pertinho aqui ou um lugar mais próximo você pode procurar que não acha nada. Nada! 
Difícil! Não tem! Eu falei com a Menina assim: “- Não só eu. Eu e uma Professora da área de Inglês.” Oh! Na área de 
Inglês e Educação Física não tem nada. Olha! Então, não justifica ficar aqui todos os sábados fazendo um curso se não 
vou conseguir nada que vai acrescentar nas minhas aulas do dia a dia. Se o curso esta voltado para metodologia do 
ensino da Matemática, metodologia do ensino do Português, metodologia do ensino da Geografia, se não tem metodologia 
do ensino da minha disciplina o que vou fazer aqui. Então levantei e fui embora! 
Minha intervenção: Por que não tinha voltado para Educação Física? 
Professor: A Prefeitura que chamou um pessoal para estar ministrando o curso, não sei lhe dizer certamente se eles... 
Porque eles também não dispunham de pessoas para estar ministrando este curso na nossa área específico, pois tinha 
apenas nas outras áreas. Eles fizeram nas outras áreas apenas. A Prefeitura recebeu um dinheiro alto e pagou para o 
CETENG, pois foram eles que deram os cursos. Eles embolsaram o dinheiro e o pessoal da área do Inglês e da Educação 
Física ficou de fora. O Leno fez! Na época perguntei ao Leno se iria fazer, ele respondeu que como não iria pagar nada, 
pois é de grátis. Eu falei: “- Boa sorte, pois não vou fazer.” 
Minha intervenção: No seu questionário você colocou que não atualiza porque não tem interesse. 
Professor: Não é que não tenha interesse! 
Minha intervenção: Então lhe faço a respectiva pergunta: - Você não vê a importância de se manter atualizado? 
Professor: Vejo Francis. 
1.2) Que fatores você considera importantes para sua vontade de se manter atualizado? 
R: Por exemplo, alguma coisa para manter-se atualizado. Na minha área que no nosso caso das aulas que são muito 
voltadas para o esporte sempre tem que estar atualizando. Alguma coisa que muda como as regras, isso você vai 
atualizar. 
Minha intervenção: Onde você busca estas atualizações? 
Professor: Isso! Porque é o seguinte! No período da faculdade realizei um curso de arbitragem. Durando o período da 
faculdade! 
Minha intervenção: Mas não lhe perguntei se durante a Licenciatura tinha participado de alguma atividade extra-
acadêmica? 
Professor: Não! O que é o curso? O curso de arbitragem é... 
Minha intervenção: Em qual área foi o curso de arbitragem? 
Professor: Na área do futebol. Então o que acontecia no caso do futebol, como tenho um colega que é árbitro de futsal. Eu 
falei com ele assim: “- O que mudou nas regras de futsal?” Porque a gente sabe as regras do futsal. Ele falou: “- Mudou 
isso, isso e isso.” Como ele é arbitro participa direto de cursos de atualização pela Federação. Geralmente isso é entre ele 
e eu. 
Minha intervenção: Então é uma troca de experiência interpares como outros colegas de profissão sua forma de 
atualização. 
Professor: Então ele vai e me passa o que mudo. Mudou isso, mudou aquilo, mudou o pé na linha que pode ou não pode, 
bola tem que estar em cima da linha ou não deve estar em cima da linha. Esta sempre mudando estas coisinhas na regra. 
A questão do recuo de bola. E com ele a gente se entende! E já na parte do vôlei, do basquete e até mesmo do futsal 
quando estou assistindo um jogo já fico ligado nas regras. Opa! Fez coisa errada no jogo 
Minha intervenção: É uma forma de atualização sua estar acompanhando os jogos das diversas modalidades. 
Professor: Eu não acompanho o jogo só para estar assistindo o jogo em si. A gente tem este hábito igual falo com este 
meu colega. A gente tem este hábito! Todo mundo reclama... Há os meninos fizeram isso... Gente estou olhando o outro 
lado e não apenas o jogo. Eu olho a questão de regras, olho o que o jogador fez de errado, porque o árbitro deu a falta, o 
que aconteceu no lance isso para ver o que muda nas regras. E a gente vai observando os jogos e vou me atualizando 
quanto à questão esportiva, quanto à questão de regras vou me atualizando assistindo os jogos. Porque na verdade não 
segue uma regra única. Então não tem como... Isso no esporte já nas outras áreas. 
Minha intervenção: Além do curso de arbitragem quais outros cursos você fez durante a Licenciatura? Por que você me 
disse que não fez nenhum curso de formação? 
Professor: Eu achei que este da arbitragem não fosse assim aquele curso. Só que a gente no curso. Eu fiz o curso, mas 
que primeiramente nem peguei o certificado. Porque não peguei o certificado? A faculdade disse que o curso deveria ter X 
horas acadêmicas para valer como atividade complementar. Beleza! Então nem peguei o certificado. No curso... Eu fiz o 
curso... Eu nem necessitava das aulas porque o número de horas aulas que precisaria... A gente faz, porque promovíamos 
gincanas direto aqui na escola, a gente tinha gincanas interescolares de 4 a 5 escolas. 
Minha intervenção: Você que organizava as gincanas? 
Professor: Eu e meu irmão que também adora este tipo de coisa. Como ele era Diretor de escola fazia o intercambio com 
o pessoal lá de Águas Claras. Então vinha Águas Claras, Monsenhor Horta, Paracatu, Claudio Manoel e ... 
Minha intervenção: Todas estas regiões rurais ao redor de Cachoeira de Brumado. A competição era entre as escolas. 
Professor: Entre as escolas. Acirrado! Aquela coisa bem disputada. Porque tinha a parte esportiva e a parte cultural 
também. Então, por exemplo, ficávamos um final de semana sexta, sábado e domingo, ou seja, três dias para acontecer 
aquilo. Já mobilizávamos comunidade, conseguíamos doação de alimentação tudo para ser feito na própria escola como o 
almoço para todos os alunos de fora e os daqui lógico que não precisariam, pois estavam aqui em Cachoeira. E não tinha 
nada da Prefeitura ou do Estado eram doações da própria comunidade. Estas horas foram contadas e aceitas pela 
faculdade. 
Minha intervenção: Organização de Projetos! Por que você não colocou isto no questionário? 
Professor: Porque é uma coisa que não sabia que poderia. 
Minha intervenção: Depois de formado vocês não organizaram mais gincanas deste tipo? 
Professor: Não! Aconteceu uma mudança muito grande na escola. E agora autorizam apenas gincanas internas, dentro da 
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própria escola. Só aqui na própria escola. Tem os jogos do JEMG. Foi à mudança de Diretores, é aquela situação que 
estava te falando àquela hora. O Diretor da escola aqui hoje não gosta. Ele não gosta, pois fala abertamente que não 
gosta das aulas de Educação Física. Ele é ante as nossas aulas, mas ele não tem que querer tem que aceitá-las. O meu 
irmão que era o Diretor da Escola Anibal e funcionava ele e Monsenhor Horta, o Luís que estava em Águas Claras e a 
Esposa dele aqui. Então seria a Esposa do Luís o Luis... O Luís adora o Basquete e o filho dele é jogador profissional lá 
em São Paulo em um time Paulista. Adora um basquete! Então, quem tinha interesse maior com a Educação Física e 
estes tipos de atividades era Ele com a esposa, meu irmão a gente... Meu primo com quem estava conversando àquela 
hora, era diretor da escola aqui também e que já foi meu professor de Educação Física também mesmo sem formação, 
mas ele que era professor de Educação Física nosso na época de 1984 por ai a fora quando estava estudando. Era aonde 
facilitava esta executando... Hoje o que pegou! Com estas mudanças de direção das escolas os próprios diretores não têm 
interesse de estar fazendo. E quem poderia facilitar estes projetos são eles. Por mais que a gente queira, dependemos do 
aval deles. Mas aqui acontece, porém só interno, dentro das escolas. 
Minha intervenção: Professor! Como você colocou no questionário vou lhe perguntar. Você realizou a Pós-Graduação e 
agora?  
1.3) Tem projetos para sua formação em 2010 ou alguma ambição profissional de formação continua? 
R: Não. 
1.3.1) Por quê? 
Professor: Vou te falar por que! Na verdade estou pensando seriamente Francis... Até falei... Tenho e não tenho! Pensei 
até ontem... Esta semana agora mesmo estava até comentando com a Nizete. Meu pensamento agora é com meu filho. 
Sinceramente! Preocupar em estar fazendo o máximo possível para ele alcançar seus objetivos. Até pensei em fazer um 
curso de Inglês para estar conseguindo... Pensei estar procurar a Luciene esta semana para ver as possibilidades do que 
pode ser feito para eu estar fazendo o curso. Só que meu objetivo hoje sinceramente... Se tiver que gastar qualquer coisa 
ou qualquer valor relacionado com estudo para mim, sinceramente prefiro investir no meu filho. Porque eu tenho 40 anos e 
ele tem 15. Ele... Lógico! Tenho certeza absoluta e Deus vai ajudar que ele vai longe. Porque a cabeça dele é totalmente 
diferente, pois já tem em mente o que ele quer fazer. Ele já falou o que ele vai fazer, pois vai com o inglês dele longe para 
onde ele quer ir. Ele quer ir para os Estados Unidos, pois ele falou que vai. Já tem a professora dele que mora nos 
Estados Unidos a família dela que mora lá. Ela esta para lá agora, pois tem que ficar lá um período para conseguir tipo 
uma dupla nacionalidade, porque o pessoal dela já tem. 
Minha intervenção: Ele tem um objetivo na vida e você quer projetá-lo. 
Professor: Ele já tem! Ele já tem! Como ele já tem este eu já falei com ele. Olha, beleza! Nós vamos ajudá-lo ao máximo 
possível para ele conseguir este. Eu sei se for preocupar comigo agora, o que vai acontecer, não vou conseguir fazer para 
ele. 
Minha intervenção: Se tivesse um curso na área específica da Educação Física aqui próximo? 
Professor: Ai é outra história. Eu faria! Esse eu faria. 
1.4) União com a questão 1.5. 
1.5) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada aqui na região na área da 
Educação Física? 
R: Interessante você falar pelo seguinte. A UFOP tem o curso de Educação Física. 
Minha intervenção: Abriu agora estão no 4º período. 
Professor: Abril agora! Agora! Entendeu! Eu até acredito que em breve após a primeira turma formando, eles devem estar 
fazendo alguma coisa depois além da graduação. Por isso posso até futuramente estar fazendo. É a questão que estou 
falando. Agora sair para um lugar longe para estar fazendo isto já é meio complicado. 
Minha intervenção: Ouro Preto é aqui perto. 
Professor: É! Ouro Preto é pertinho. Para mim Ouro Preto é como se fosse daqui ali à Barroca. Eu não vejo distância para 
mim dentro de 1 hora ou 40 minutos, não vejo isto como longe. Eu não vejo longe! Para mim não é longe, mais do que 
isso para mim hoje é longe. É longe! 
1.5) Se tivesse um curso de formação em Ouro Preto qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta 
formativa na sua região? 
R: Uma área especifica? O Francis, eu de momento assim agora você falando não saberia lhe dizer. 
Minha intervenção: Deveria estar relacionadas à Educação Física Escolar ou à área técnica da Educação Física? 
Professor: Não é à Educação Física Escolar. Eu gosto da escola. Eu gosto! Assim, eu gosto do ambiente da escola, não 
sei se você reparou como sou com os alunos. Assim, eu brinco! Brinco! Tenho um bom relacionamento e dou liberdade 
para eles brincarem comigo. Então, eu gosto do ambiente da escola, mas vou lhe ser sincero, eu sou meio chato quanto à 
questão de... Eles falam comigo assim, minha sobrinha à Junia, Patrícia, todos falam que sou anti-social. Eu não sou anti-
social não! Eu sou o seguinte, para eu sentar numa mesinha de bar com meia dúzia de pessoas, tem que ser meia dúzia 
de pessoas que eu realmente saiba que sejam pessoas que se virar as costas ali continuará falando o assunto que tiver 
sem ficar falando mal de mim. E na escola hoje, eu não tenho inimigo nenhum na escola. Nenhum inimigo! Todo mundo lá 
são meus colegas, mas sei que funciona assim e que na sua presença é uma coisa e virou as costas é outra. E eu não sei 
ser assim com os outros. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) E considerando está questão. O que você gostaria de ter feito mais na sua escola e que você não fez ainda? 
R: O que gostaria de ter feito mais? Voltado para minha área ou no geral? 
Minha intervenção: Não! No geral mesmo. Pode ser algum projeto ou alguma coisa que gostaria de ter feito na escola e 
que você não conseguiu fazer até hoje. 
Professor: O Francis... Na verdade tem coisas na escola que dão vontade de fazer sim! Eu até estou pensando e fazer e 
acredito que vai acontecer. Igual já te falei que tem a questão da Rádio Escola e a TV escola que já funciona. Cheguei a 
comentar com o Diretor que vamos montar um projeto, até conversei com Leno e Patrícia, para estar utilizando na rádio as 
questões de orientações sobre a prática da atividade física. Porque tem algumas pessoas aqui em Brumado que estão 
começando entrar no ritmo de fazer uma caminhada e qualidade de vida. 
Minha intervenção: Orientar sobre a prática de atividade física e... 
Professor: Orientá-los para fazer da maneira correta, calçado adequado... Porque a maioria vai de chinelinho ou sandália... 
Se você chegar numa pessoa desta e falar... O problema de lugar pequeno igual o que a gente mora, se você chegar uma 
pessoa dessa e falar assim... Olha! Deixa te falar uma coisinha: “- Você esta fazendo uma coisa, a caminha é ótimo, mas 
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você esta fazendo uma coisa da maneira errada por estar utilizando um chinelo e você vai batendo papo. 
Minha intervenção: Mas vocês fazendo isto pela escola pela rádio a cultura das pessoas muda. 
Professor: Mas o que vai acontecer, eles vão chegar para gente e dizer que não sabemos de nada e estamos querendo 
tirar onda. Entendeu! E qualquer pessoa de fora que vier falar isto é visto de outra maneira. Não sei por que, se é 
especifico só daqui, mas o pessoal acha que pelo fato de você ser do local, você não tem conhecimento. Não sei se... 
Minha intervenção: Santo de fora que faz milagre! 
Professor: Sempre é assim! A gente estava com tudo programado, tem até um painel para a gente estar colocando as 
coisas da programação do projeto. Estava programado, até falei com Leno e Patrícia que seriam os para estar montando 
um projeto onde os alunos irão fazer isso, não a gente, mas nós apenas iremos passar as informações para ser divulgado 
na rádio e na TV Escola. Porque é uma TV que funciona apenas aos domingos. 
Minha intervenção: É mesmo? 
Professor: Tem! Um canal autorizado para própria escola. 
Minha intervenção: Autorizado por quem? 
Professor: Autorizado pela ANATEL. É autorizado, onde a própria escola pode transmitir... Só que tem o seguinte, não sei 
se pode abranger mais do que 1 Km de raio. Como é que funciona? Não sei! Tem uma distância certa. Então na região de 
Cachoeira do Brumado funciona, isso aos domingos. A rádio funciona todo sábado, porém também tem esta mesma 
limitação. Então, ou seja, quem mora aqui dentro de Cachoeira tem acesso à rádio que funciona tranquilo. 
Minha intervenção: Isso vai interferir nos hábitos das pessoas. 
Professor: Para estar fazendo isso, tem que ser uma coisa bem organizada para todos os sábados estar passando as 
dicas. Dica sobre alimentação para isso precisará estar chamando uma Nutricionista para estar fazendo uma coisa bem 
feita. Não só a gente estar... Você sabe que não... Porque não é só... Porque às vezes a gente... Eu falo! Eu incentivo! 
Meus alunos eu falo com eles o tempo todo. Oh, isso não funciona assim não... A questão de perda de peso, às vezes a 
gente fica brincando com os meninos. Eu brinco! Você esta ficando gordinho, não sei o que! Então, tem que estar fazendo 
um negócio bem organizado, porque isto será feito para um período grande e não só para 2 ou 3 finais de semana. Estar 
cobrando em cima daquilo. Isso eu vou fazer! Isso eu vou fazer! Vou fazer e já falei com Leno que a gente vai fazer isso. 
Eu vou não, nós vamos fazer, não só eu. Porque serei eu, Leno e Patrícia porque nós três que trabalhamos na escola. 
Porque aqui funciona o seguinte! Na escola tem um projeto que a Semana de História acontece, tem uma Semana de 
Letras que acontece, tem uma Semana da Saúde que acontece entre a Professora de Ciências e a Gente. Nós ano 
passado com o problema da Gripe Suína deu uma bagunçada e tivemos apenas um palestrante. Já no ano retrasado 
tivemos 4 palestrantes na semana. Veio o pessoal falando sobre a área da saúde, veio o bombeiro falando sobre 
prevenção de acidentes com bujão de gás, uma Nutricionista para estar... Na área da saúde em geral! Esta semana 
aconteceu... No ano passado e este ano aconteceu um único dia, por causa de não poder estar aglomerando muitas 
pessoas no mesmo ambiente devido à questão da gripe. Esta questão dos hábitos que estamos programando estar 
fazendo, depois vou até sentar com o Leno e a Patrícia para estarmos fazendo isto mais rápido. Porque na verdade o que 
acontece, Leno não tem alunos de 5ª a 8ª série. A gente vai fazer isto! Eu e Patrícia, mas ele também vai fazer porque os 
alunos que temos de 5ª a 8ª sério são alunos dele no tempo integral. Mas isso nós vamos fazer!  
Minha intervenção: Não duvido!  
Professor: Vamos fazer! 
Minha intervenção: Eu percebi os equipamentos na escola. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: Em qual trajetória você esta falando? 
Minha intervenção: Profissional. Qual momento que você sentiu e pode dizer que realmente foi difícil? 
Professor: Nesse período da escola igual estou te falando foi o pior. 
Minha intervenção: Período Inicial foi o pior? 
Professor: Sim! Tinha dias que estava quase chutando o pau da barraca. 
Minha intervenção: Teve algum dia ou episódio de algum dia que ocorreu que você não esquece? 
Professor: Não! Não! Aquela versão do meu medo... 
Minha intervenção: Não! Uma história! Apenas um dia! Um fato! Francis aconteceu isto! 
Professor: Francis! Vou te falar o que aconteceu. O acidente! 
Minha intervenção: Que acidente? 
Professor: O acidente que aconteceu com um rapaz, a gente... Não estou te falando que quase todos os dias aconteciam 
acidentes. Quase direto! Aconteceu o acidente com aquela VAN que matou aquele monte de gente indo para aula. 
Minha intervenção: Pessoal de Ouro Preto. 
Professor: Depois disto. Dias depois! Num dia de prova nossa até, pois lembro que nem fizemos prova naquele dia. Um 
cara vai e PÁ! Uma moto, o cara bate de frente no carro. Rebentou todo e aquela sangueira pelo asfalto a fora. A gente 
não podia parar e socorrer... 
Minha intervenção: Isto lhe chocava? 
Professor: Chocou! Nossa aquilo me deixava estressadinho. Gente isto está acontecendo todos os dias com os outros e 
pode acontecer com a gente também. Aquilo me deixava... Aquilo me deixava! Marcou ela! 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Essa é boa! Não assim, eu até... 
Minha intervenção: Como acredita que ali na escola como os outros professores vêem o seu trabalho? 
Professor: Voltado para o meu trabalho... Não assim, até que eles sabem da minha seriedade e do meu compromisso. Se 
perguntar hoje para qualquer um dos professores... Não vamos falar de 5ª a 8ª série porque é um contexto bem assim 
diferente. Eles têm as aulas deles e eu tenho a minha. Mas dei aula de 1ª a 4ª série muito tempo. Qualquer um dos 
professores de 1ª a 4ª série que você chegar... Eu sei por que sim! Porque falam e falam longe de mim, pois chega ao 
meu ouvido. Que sou muito responsável com minha obrigação, isso sempre fui, pois me vêem como uma pessoa muito 
responsável, sério porque sei quanto à questão de responsabilidade com meu material, com minha aula e com meus 
alunos. Já aconteceram dias que fiquei P da vida com uma situação do Diretor que uma menina machucou lá na quadra. 
Eu cheguei para ele e falei assim, que ele tinha que levar a menina para dar uma olhada no médico, pois ela caiu e 
machucou. Até aquela morena que lhe mostrei lá na quadra. Ele disse que estava tudo bem e que estava olhando. Até 
coincidiu que tinha enfiado com o carro no buraco. E eu sem carro... Ele disse que iria resolver. Pode deixar que vou 
resolver! E não resolveu nada. A mulher ficou P da vida! Meteu o pau em mim... Chamei-o na frente do pessoal e disse: “- 
Você falou para mim que iria resolver. Você sabia que estava sem carro. Se tivesse com o carro na minha garagem eu 
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teria levado!” Depois disto aconteceu de novo de um aluno cair e machucar, eu coloquei ele no carro e levei até Mariana. 
Porque é meu horário e minha responsabilidade. 
Minha intervenção: Sim! 
Professor: Você entendeu! E sou responsável quanto a isto. O menino tomou um tombo lá hoje. Tomou um tombo hoje dei 
uma olhada nele. 
Minha intervenção: Eu vi! Foi lá no cantinho da quadra. 
Professor: O Samuel! Eu falei! O Samuel você foi muito lerdo, o Felipe é mais fraco que você fisicamente, porém ele te 
deu um tranco normal e você caiu. Por quê? Você vai desligado de tudo. Porque ele é meio desligado mesmo. Eu fico 
preocupado! Porque se machuca... Porque às vezes... Porque eu falo assim, eu sei que minha situação financeira não é 
boa, mas sei que a situação financeira dessas pessoas é pior que a minha. Se eu que posso colocar um moleque daquele 
no carro e levar ele lá para ver se deu alguma coisa mais grave. E eles eu sei que não vão levar... Você imagina se um 
menino daquele machuca e fica lá dentro da casa dele machucado. Igual aconteceu! A minha birra... A minha birra toda é 
que a menina caiu... Nem foi um tombo, pois ela veio correndo... Numa aula de handebol ele veio correndo e trombou com 
um menino. Ela trombou com o menino... Ela trombou no menino e caiu. Nela cair à clavícula. Trincou a clavícula! Estava 
reclamando de dor no braço, falei com ela que faltavam 10 minutinhos para acabar a aula e já estamos subindo. Nós 
vamos chegar lá e vamos conversar com o Carlos. Cheguei e falei para ele... Expliquei para ele a situação. A Kátia esta 
com dor, então é bom darmos uma conferida. Ela trombou num aluno da mesma faixa etária, mas fisicamente ele era um 
pouquinho maior. Mas é... Normal! Até ai tudo tranquilo! O que ele me fez? Ele não levou a menina. Eu perguntei para ele 
assim... Voltei para minha aula com outra turma e falei: - O Carlos você olhou com Elis o lance? Ele me disse que não 
tinha dado problemas não. E ele não tinha nem olhada com a menina lá não. Na hora eu fiquei puto de mais, pois a Mãe 
da menina mandou um bilhete daquele. Eu não vou lhe mostrar o bilhete hoje, pois deve ter uma semana que esvaziado o 
meu armário e joguei fora. A Mãe dela colocou uma observação assim... Uma pessoa sem instrução, então é meio 
complicado. A minha filha machucou o ombro na escola e você não fizeram nada como se tivesse um bando de cavalos 
soltos num pasto e tal... tal... tal... E meteu o ferro! 
Minha intervenção: Considerando este fato, a imagem que está Mãe fez do Professor de Educação Física como se não 
estivesse nem ai para os alunos. 
Professor: Só que não é bem assim. 
Minha intervenção: Esta outra imagem que os professores fazem de você como uma pessoa séria, responsável e 
cumpridora do seu papel influência na sua aula prática? 
Professor: Influência! Influência pelo seguinte! Porque acho que influência? Na verdade eu procuro ser responsável o 
tempo todo. Até quando estou brincando eu sou responsável. Até com o tipo de brincadeira. Que às vezes assim... Até 
mesmo para falar leva uma coisa complicada. Eu procuro estar fazendo, mostro e não tenho um pingo de preocupação de 
alguém estar vendo a atividade por mais que... Porque tem muita gente que tem uma preocupação assim... Há ele esta 
me olhando fazer aqui... É como... Não! Eu não tenho está preocupação. Eu não tenho está preocupação. Porque eu sei o 
que estou fazendo, pois acho que é a melhor maneira de estar fazendo. Não que esteja certo, não sei... Derrepente estou 
errado, mas no meu modo de entender eu acho que estou fazendo da maneira correta, procuro fazer da maneira correta. 
Então, os outros professores de 5ª a 8ª série a gente tem... Hoje né! Assim, os próprios... Têm muitos... A maioria dos 
professores que lecionam lá tem uma confiança e sabem que a gente procura fazer o melhor possível. Quanto aos meus 
colegas de serviço quanto ao meu serviço... Isso ai não... Sei que eles têm confiança no que a gente esta fazendo. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Recentemente teve algum? 
R: Assim, profissionais. 
Minha intervenção: Quais foram os assuntos abordados ou motivos? 
Professor: Os dois últimos. 
Minha intervenção: Você lembra? 
Professor: Lembro! Se olhar bem foi ontem quando estava questionando com ele a questão do meu horário. Aquela 
mudança! Aquilo ali... Você viu que com 50 minutos fica quase impossível de você fazer uma aula. Você viu falando com 
ele de novo! Você viu falando com ele de novo! Mas como sei que ele não é... Não é amante da minha aula. Não é da 
minha aula, mas da disciplina Educação Física. Não é comigo! Sei que não é comigo! Entendeu! Apesar de que ele... 
Comigo também ele não é muito amante meu não. Porque é o seguinte! Deixa eu te falar qual é o negócio. Eu não sou... 
Eu não sei... Eu não sei falar escondido. Se chegar para você, eu vou chegar e vou detonar. O Francis eu não gostei disto 
e acabou. Entendeu! Em reuniões eu falo... A gente olha... Você viu... Ele é um apaixonado pelo Aécio Neves. Você me 
viu dando aquela cutucada nele se o Aécio Neves não desviou dinheiro para gastar com a campanha política dele. Ele é 
um apaixonado com Aécio Neves. Ele e Aécio Neves para ele... Nunca vi assim! Se mexer com o Aécio Neves ele fica... 
Minha intervenção: Além da questão do horário qual foi o outro encontro? Antes deste? 
Professor: Do horário? Deixa-me ver! Profissional assim... As reuniões, pois tivemos reuniões recentes. 
Minha intervenção: Abordando o que? Teve alguma abordagem específica sobre a Educação Física? 
Professor: Com esta questão das aulas teóricas, pois ele prefere que tenha apenas aulas teóricas. Eu falei que isto não 
existe! Pode até ter aulas teóricas como já tem, porém é um número muito menor que as aulas práticas. Ele vê de uma 
maneira diferente. Ele queria que fossem só aulas teóricas. Porque não sei... Porque é até chato te falar! Ás vezes Francis 
fica até chato te falar. 
Minha intervenção: Isso não vai sair daqui não Professor. 
Professor: Não! Fica até chato te falar... Vou lhe ser sincero! Eu gosto muito de Patrícia minha sobrinha e gosto muito de 
Leno. Leno é um bom professor? É! Na questão da responsabilidade ele é meio garrado. Hoje a menina estava cobrando 
dele àquela hora da aula. Porque ele falou para você que não tinha aula com ela, só que depois você viu que ele mudou. 
Não, tem aula sim! Ela fica P da vida com ele porque é o seguinte. Eu toda vida fui muito chato quanto a isto. Se meu 
horário com você é amanhã. É amanhã! Não é porque é 1ª a 4ª série posso simplesmente falar. Eu não vou dar aula hoje, 
vou dar aula amanhã. Não é assim. Eu não gosto disto! Eu não gosto disto! Só que ele faz! Ás vezes ele deixa de dar uma 
aula hoje, por que... Porque um horário flexível de 1ª a 4ª série que não depende de um horário igual de 5ª a 8ª série que 
depende. A minha aula é com esta turma aqui agora e daqui a pouco tenho que estar com outra. Isso... 
Minha intervenção: Estes acontecimentos prejudicam a imagem do profissional de Educação Física? 
Professor: Prejudica! Prejudica! Prejudica e muito! Prejudica e muito! Eu falo com você... Leno pode ser muito bom 
profissional, eu acredito que ele tem um conhecimento muito grande. Muito maior que o meu! 
Minha intervenção: Ele é bom professor. 
Professor: Eu sei! Eu sei que é! Eu sei, mas acho que ele deixa a desejar nesta questão. 
Minha intervenção: Na questão organização. 
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Professor: Deixa! Vou lhe ser sincero. A menina o dia que me falou assim: “- Você que vai pegar a turma do 5º Ano? Não, 
deve ser o Leno. Há não é possível, pois ele me enrolou muito o ano passado. Ele é... Ele é um bom profissional! Ele 
sabe! Só que nesta questão eu já acho que ele peca. Nele pecar... Não só ele... 
Minha intervenção: Este foi um dos assuntos da reunião? 
Professor: É! Ai eles já queriam que as aulas fossem para que... Para um rumo diferente que é a questão de... Só dá as 
questões de... Não que... Ele e Patrícia! 
Minha intervenção: Só aulas teóricas? 
Professor: Ele e Patrícia! Que Patrícia às vezes também ela... Patrícia tem um... O problema de Patrícia que eu acho 
difícil... Eu já falei com ela que este relacionamento com os alunos você tem que ter um pulso firme. Por mais que você 
brinque tem que ser firme. E ela... Os meninos não conseguem... Ela não consegue passar uma segurança para os 
alunos. Assim, não de conteúdo, mas de postura. Você tem que falar não faz isso! Não faz isso! Não faz! E eles 
continuam fazendo e fingem que não estão ouvindo ela falar. Eu já falei isto com ela várias vezes. Patrícia você olha Junia 
fazendo e dando aula e depois você. Você às vezes dificulta o seu serviço. Você não pode ser bonzinho. Eu sou chato! 
Todo mundo sabe que sou chato. Os meninos falam que sou chato. 
Minha intervenção: Mas eles te respeitam e fazem sua aula. 
Professor: Mas você gosta de mim? Você é muito chato. Mas você gosta de mim? Ai ela sorriu. Eu sei que você me ama e 
não adianta você falar não. Porque eu sei que sou chato. Eu sou chato, mas a minha chatice não é para lhe prejudicar. A 
minha chatice é para você ver realmente o que precisa ser feito para o seu bem. Então, por isso que vocês não... Por mais 
que seja chato com você, você não vai achar ruim. Eu vou lhe cobrar uma coisa. Sou chato e estou lhe cobrando. Amanhã 
você vai ver o que é. E às vezes é tanto... Patrícia fica meio que avoada com a questão do material. Eu sou chato! Mas o 
meu material fica lá no meio armário. Eu tenho aquele e não vou ficar cobrando coisas além porque sei que a escola não 
vai fornecer. Meu material está aqui! Há tem uma bola sua sobrando por ai a fora que o menino estava chutando. Meu que 
não é, pois o meu está no armário. Seu eu sei que não é, porque o seu está lá no seu armário. Isso acontece! Acontece 
com certos colegas. 
Minha intervenção: E você acha que estes episódios prejudicam? 
Professor: Isso faz que ele menos ainda interesse que nossas aulas aconteçam fora de sala de aula. Entendeu! A gente 
sabe como é que funciona. Os alunos fazem algazarra, grita ali... Quando utiliza aquele pátio que é próximo às salas. 
Minha intervenção: Aquele patiozinho é muito próximo das salas e dá gritaria. 
Professor: Você viu como é. Porque a minha briga é que sejam duas aulas. Porque para eu conseguir deslocar com os 
alunos com o tempo suficiente e dar aula para eles despreocupado. Porque 50 minutos para eu não funciona. É pouco! É 
muito pouco para eu sair daquela distância e voltar. Só que você pegar 20 alunos naquele espaço. O que vou dar para 
eles? Na parte de esporte, pois se for uma brincadeira até que vai lá. Mesmo assim, tem uma sala em frente ali. Uma 
brincadeira com uma turma menor. Menor eu falo assim, uma faixa etária menor. Há vamos fazer uma brincadeira de 
queimada. Vamos! Eles gostam de fazer isto. Chegou a hora e duas boladas naquela porta ali. O professor já abre a porta 
e fala assim: “- Ta difícil né! Fazer o que? É complicado e acho que é por isso que quanto mais eles vão deixando estas 
coisinhas pequenininhas ele vai tentando de toda maneira. Teve uma última opção que o Estado lançou.... Eu achei um 
absurdo, mas fazer o que, tinha a opção no 2º Grau de tirar aulas. Abrir mão... A Diretora da Escola de Furquim queria tirar 
nós da Educação Física. 
Minha intervenção: Vocês não deixaram? 
Professor: Não! O Estado não aceita não. Tirou química do 3º Ano. Os alunos não têm aula de química. Pôs outra... 
Parece-me que é... Tiraram-me química para colocar aula de filosofia ou sociologia. Alguma coisa assim que colocou. Um 
aluno do 3º Ano sem aula de química vamos ser realistas. Entendeu! Quando perguntaram qual disciplina gostaria de tirar 
do currículo para colocar estas. A Diretora de Furquim, o Carlos... O Carlos também um professor em Ouro Preto na 
mesma situação da Educação Física. Então a Superintendência não... A Superintendência disse que Educação Física é 
uma que não tem como tirar. Então deu as opções, mas Educação Física era uma que eles queriam tirar. Só que a 
gente... Você fica assim... 
Minha intervenção: Isso é muito da imagem que o professor de Educação Física passa para os demais colegas. 
Professor: Atrapalha! Atrapalha! E muito. 
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Anexo 18.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 18.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 
Quinta-feira, 23 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A preocupação é estar fazendo os testes com os alunos sem estar incentivando eles a competirem. Porque é o que 
mais acontece o tempo todo. É um aluno realizar o teste e a preocupação do outro em saber realmente quanto o colega 
fez para tentar superá-lo. Às vezes o aluno passa mal por tentar superar o colega. Minha preocupação é essa. Estes 
testes são uma obrigatoriedade porque a prefeitura exige. Porque vamos ter o JEM. E a maioria dos alunos participam do 
JEM Mineiro. Então temos que estar fazendo o teste com eles. Mas é complicado por estar ao mesmo tempo incentivando 
a competitividade e não deixando que eles extrapolem para não acontecer o pior. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Antes mesmo deles estarem fazendo o teste, eu estou sempre falando para eles. Em todos os testes que estão sendo 
feito eu estou sempre falando que o objetivo da aula é apenas selecionar. O que vai acontecer é uma seleção onde os que 
estão mais velozes e os mais resistentes serão separados para estar participando de um projeto que já é desenvolvido na 
região. Nesse projeto eles selecionam em média 3 a 4 alunos por turma para estar com um treinador, um monitor só na 
parte esportiva treinando justamente para a participação do JEM. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: A avaliação no caso seria só desempenho deles nos testes. Aquilo que eles conseguirem fazer será a avaliação deles 
em seu desempenho. Se eles conseguirem fazer 50 metros em 7 segundos. Pode acontecer de crianças de 13 anos 
conseguir realizar com 7 segungos. A avaliação é o que ele desenvolveu ali. A avaliação vai ser em cima do tempo. È isso 
que vai ser avaliado, nessa marcação. Seria avaliado nisso aí. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: A boa vontade deles estarem fazendo as aulas de Educação Física. Considerando que aula de Educação Física todo 
aluno gosta. Mas eles têm boa vontade de estarem fazendo. Por ser uma localidade com situação financeira bem precária, 
acho que eles vêem em cima disso um incentivo. Porque a prefeitura tem um projeto que destina a esses alunos que 
participam do projeto uma bolsa que é repassada aos pais. Eu acho que o incentivo maior deles é estar recebendo esta 
bolsa. Existe. A questão é que tenho uma aluna que é deficiente. Às vezes ela quer provar que tem condições de fazer 
igual aos outros. Eu estou sempre falando que ela esta fazendo o melhor dela. E que não é para ela tentar fazer sempre 
igual aos outros. Porque cada um é diferente do outro e que ninguém é igual. Especialmente para ela que tem muita 
vontade de vencer, porém o físico não ajuda. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Nesta aula a preocupação é mínima. Porque na realidade o material a ser utilizado é mínimo. Um cronômetro. Agora o 
material humano será as crianças. Ai sim! Eu tenho uma preocupação de estar incentivando. Eu sei que a situação é 
complicada, pois, não tenho o local adequado para estar fazendo isso. É feito na rua o teste. Às vezes corre o risco dos 
alunos cairem. Igual já aconteceu de cair e machucar os joelhos. Então eu fico preocupado. Então, às vezes sou meio 
paizão de todo mundo. Até porque a gente está sempre incentivando. Mas fico preocupado porque eles realizam 
descalços, porque não tem tênis para poder fazer a atividade. Por mais que você exige eles não têm condições. Fazer o 
que. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não! Eu acredito que não. Eu procuro tentar adequar ao máximo para eles a questão dos problemas que surgem. 
Desde o primeiro momento já chego para estar conversando com eles. Eu já falo a respeito do que pode acontecer na 
aula. Já chego para eles e falo: "- Vamos ser realistas, aqui ninguém é um atleta.” Às vezes eles vão e se empolgam. 
Porque menino empolga mesmo. Até a gente tem hora que se empolga com as coisas. Porque qualquer brincadeira que 
você faz, há alguns que são melhores do que os outros o tempo todo. Mas não vejo que ocorra algum problema assim 
não. Porque tento colocar todo mundo de igual para igual. Para não criar essa preocupação de tentar superar o outro. 
Porque é complicado, mas a gente tenta fazer. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: São os testes que estou falando. Uma corrida de 50 metros. E uma corrida de resistência de 12 minutos em torno do 
campo de futebol. E as crianças conseguem fazer em média de 3000 metros em 12minutos. É justamente para estar 
selecionando os alunos para o JEM Mineiro. Porque ira ocorrer uma seletiva de 05 até 07 de abril. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: A pior situação é não ter um local adequado. E uma criança competindo e correndo 12 minutos, alguns com tênis e 
outros descalços correndo o risco de se machucar, me preocupa. E sempre acontece de um ou outro machucar e estar 
com o dedo ralado. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu vou ser sincero. Não sei se é a resposta que você gostaria de ouvir. Eu estou mobilizando alguns colegas que tem 
uma situação melhor para ver se a gente consegue alguns pares de tênis para as crianças lá na escola. Já consegui até 
alguns pares de tênis e estou tentando ver se consigo mais. Porque seria um incentivo para os meninos. Porque eu sei 
que a situação é complicada mas fazer o que. 
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ANEXO 18.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 
Terça-feira, 04 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A minha preocupação é a seguinte: "- Tentar passar o contéudo". Porque minha aula de hoje esta voltada para o vôlei. 
São crianças de 5ª série e eles não têm nenhuma noção. Nunca colocaram nem as mãos numa bola para praticar o vôlei. 
E minha preocupação é tentar da melhor maneira possível transmitir o mínimo de informação que conseguir passar. 
Porque é complicado, pois muita coisa não tem o que fazer logo no primeiro dia de aula. E eles já me passaram que não 
tem o mínimo de noção do voleibol. Então é a iniciação do voleibol. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Objetivo praticamente é o mesmo dito na entrevista anterior.Como já tinha dito moro numa cidade que a prefeitura visa 
o esporte. Então o ano letivo inteiro é voltado para o esporte. A gente procura cobrar outras coisas fora desta idéia. Mas o 
essencial das aulas de Educação Física das escolas municipais de Mariana é voltado para o esporte. Então de certa 
forma é estar preparando as crianças, que serão os futuros atletas, para estarem disputando o JEM e O JEM Mineiro. 
Então já é com esse intuito. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar de uma maneira mínima possível para eles que nunca tiveram contato com o voleibol. Mas sempre vai estar 
se tendo uma avaliação positiva ou negativa para estar chegando com eles a um consenso. Eles vão fazendo e vou 
corrigindo. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É diversificada a turma. Vai ter alunos na faixa etária correta que seriam alunos na faixa etária ideal que é de 10 anos e 
tem alunos mais velhos fora de faixa. Então esta bem misturada. Sim. O que acontece é que tenho aluno deficiente. Então 
a maneira de lidar com ele e diferente. Porque qualquer coisinha que peço para ele fazer, logo acha que não têm 
condições de estar realizando. Já quer desistir antes de tentar. Então a gente esta sempre incentivando da melhor 
maneira possível, independente do grau de dificuldade da atividade. Isso para que ele não desista antes de tentar. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Materiais a gente tem até disponível nesta escola. Porque a prefeitura esta sempre fornecendo. No caso uma rede de 
vôlei, a quadra que foi reformada há pouco tempo e bola tem à-vontade. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Problemas sempre vão aparecer. Porque eu procuro levar da melhor maneira possível. Até brincando às vezes, então 
não falo mal quando erram. O medo maior deles é errar. Porque o colega vai falar mal ou o colega fala mal o tempo todo. 
Principalmente aqueles que dão um toque certo e acha que já sabe alguma coisa do volêi. Esse começa logo a falar mal. 
Então eu peço calma e digo que na hora que ele errar vai acontecer o mesmo. E acontece o tempo todo. Então vou 
tentando dosar a euforia dos outros. Porque vai acontecendo durante a aula e isso é normal na idade deles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Nesta aula a minha preocupação é apenas uma. O conteúdo ser passado de maneira eles apreenderem um pouco do 
saque. Que na realidade é o mais fácil deles estarem fazendo, pois o mais fácil do vôlei é o saque. Na maioria das vezes 
quase todos conseguem estar realizando. Os outros fundamentos já são mais complicados. Então tem que ir passo a 
passo com muita calma. Que atropelar não vai adiantar nada. Porque na realidade eu teria que escolher um deles para o 
meu planejamento. Então, se você pega o saque que é o mais fácil do aluno acertar, isso será um incentivo para ele. Se 
eu pego o mais complicado, aí ele erra, ele não vai querer realizar o outro que é mais fácil. Então pego do mais fácil para o 
mais difícil. Porque penso que é mais complicado para o aluno dar um toque certo na bola. Então o saque é o menos 
exigente e mais fraquinho para estar passando a bola da rede. Porque a rede não vai estar na posição real, pois coloco ela 
mais baixa. Então sempre digo: "- Eu sei que você é novo, mas força também um pouquinho." Até antecipo ele um pouco 
a frente da linha de fundo para incentivá-los a passar a bola da rede. Que não adianta exigir de um aluno de 10 anos que 
esta no final da quadra um saque que passe a bola por cima da rede. Muitos conseguem independente da idade, mas isso 
é da individualidade de cada um. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: É o número de alunos o mais difícil, por eles serem muitos. E por mais que você tente dar atenção para aquele ali na 
hora do teste os outros estam sempre tentando dispersar, azucrinado o colega, brigando ou atrapalhando a aula. Porque é 
complicado. Ainda mais que é uma turma de 33 alunos. É um número alto. Então a gente vai meio à marra tentando 
resolver. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: É o seguinte. Eu até cheguei à conclusão de conversar com eles antes da aula: "- Oh gente, nós vamos iniciar com o 
voleibol e eu preciso de cama de todos vocês. Vocês tem que saber esperar. Eu sei que vocês querem jogar, mas como 
vocês não sabem jogar vão ter que aprender passa a passo. Aí eles na realidade preferem deixar o voleibol e jogar um 
futsal. Porque a bola esta no chão mesmo e não tem mão de obra de mante-lá no alto. Então falo que não adianta fazer o 
que já sabem. Então esse é o problema maior, incentivá-los a fazer a aula. Porque tudo que é novo tem esse problema. É 
novo ele não quererem fazer e ficam dizendo: “- A professor eu não sei. O outro vai rir de mim. Se brigar ele já sai e não 
quer mais fazer.” Então vou tentando levar e chega ao final das contas a gente consegue. Já segui outras turmas desse 
jeito e sobre-sai até bem no estágio. 
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ANEXO 18.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 18 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Minhas preocupações são a seguinte: eu tenho uma turma de 8ª série que são apenas 6 alunos. E tenho que estar 
incentivando eles a praticar o voleibol. Talvez com 6 alunos fica até mais fácil ensinar o toque da bola. Mas se for para 
simular um jogo fica muito complicado com 3 aluno de cada lado da quadra. Mas vamos tentando assim fazer o possível 
para que sejam motivados. Mas com poucos alunos assim fica complicado. Quando tem alguém de fora ou um time de 
fora observando, aí é diferente. Mas como eles sabem que não vai ter mudança independente do resultado, então eles 
nem mostram tanto interesse em ganhar. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Os objetivos é justamente a questão do JEM da etapa de junho, ou seja, é preparar os alunos. Porque as escolas 
municipais têm mais que uma obrigação e principalmente nesta escola que tem um projeto. Eu não trabalho neste projeto. 
Não é querendo selecionar a minha intenção. Entretanto, os que estão mais interessados, preparados, mais habilidosos e 
querendo participar dos jogos. Estes serão separados e estarão treinando com o monitor justamente do projeto. Então de 
certa forma a gente fica mais é de olheiro. Porque uma turma pequena costuma ter um maior desinteresse. Porque lá 
alguns alunos têm certa obrigatoriedade de estar participando, pois os pais recebem para que eles possam estar jogando. 
Eles se sentem mais na obrigação de estar fazendo. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar. Vou avaliar o desempenho deles. Vou avaliar o interesse deles em cima disso. Eu cobro deles a 
participação. Eu até falo para eles que mesmo que não participem do JEM é interessante eles estarem fazendo a atividade 
e os testes para o corpo. E não custa nada eles estarem fazendo a atividade que no caso o voleibol. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São bem tranqüilos e educados. Às vezes mostram interesse. Mas tem aquela dificuldade do número de alunos na 
turma. Porque não tem aquela cobrança quando existe um time de fora. A gente tenta motivá-los, mesmo sabendo que 
eles não estão dispostos. Mas eles são tranqüilos de você estar trabalhando com eles. No caso especifico deles não. A 
única diferença é que tem um do sexo masculino no meio das cinco meninas. Mas tudo que propõe ele esta de comum 
acordo com as meninas. Então não tem nada de diferente assim não. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: O material tem disponível na escola. Como a rede de vôlei e a bola. Então tem material disponível na escola. Então não 
tive preocupação quanto ao material, pois a escola é municipal. Agora se fosse estadual é mais complicado ter material. E 
municipal devido a esse projeto é mais fácil. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Eu acredito que não. Porque eu não sou muito de estar alterando com os alunos. Eu falo com eles numa boa uma, 
duas, três vezes e sempre incentivando. E se não fizerem, eu não vou obrigar eles a fazer uma coisa que não querem. Eu 
não aceito as pessoas me obrigarem a fazer as coisas. Eu acho que não funciona assim. Eu tento conversar ao máximo, 
mas se não quiser fazer paciência. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu vou passar o passe do voleibol e a manchete. De certa forma parece simples, mas sempre se pega eles fazendo a 
coisa errada. Seja um passe que não pode ser feito. Então, vou cobrar em cima das regras. Então vou cobrar mais em 
cima disso. O foco principal será isso. Na realidade o toque por cima eles estão usando as duas mãos. Realizam o toque 
com as mãos separadas. Acontece de realizar a manchete e a bola ir para o lado. Eles dão dois toques. Eles têm medo de 
correr para chegar até a bola. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: É exatamente isso que estou falando. Eles estarem conciêntes do que tem que ser feito antes mesmo de fazer durante 
o jogo. Eles não conseguem visualizar o movimento no jogo. Na hora do saque eles já ficam com as mãos preparadas 
para receber a bola. Eles não conseguem realizar as duas coisas ao mesmo tempo. Até para chegar à bola eles tem 
dificuldade, porque eles não conseguem visualizar a bola e ir para o local. É no movimentar na quadra durante o jogo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu estou sempre falando. Pedindo para eles ficarem concentrado no jogo, na bola e visualizar a pessoa que vai realizar 
o saque. Preocupar em aproximar para depois fazer a posição e receber a bola de manchete. Falar é fácil, mas fazer que 
é o complicado! 
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Anexo 18.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 18.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Uma delas já foi sanada que era secar a quadra. Agora têm algumas alunas que sempre jogam com a desculpa de não 
ter tênis. E ficam dizendo: "- Desculpa professor de não ter lembrado que tinha aula". Sempre estas questões elas 
colocam. E com a questão que não pode estar utilizando a quadra sem tênis. Porque não pode estar praticando aula sem 
tênis na quadra. Mas é uma turma bem tranquila. Uma turma de 9º ano que já são alunos mais velhos e numa faixa etária 
boa de trabalhar. São alunos dentro da faixa, se tiver é um ou dois fora da faixa etária. Mas como são alunos mais velhos 
não vai ter problema nenhum. Aparentemente não. No decorrer da aula pode ser que acontece algum imprevisto. No geral 
é uma turma bem tranquila de estar trabalhando com eles. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Um incentivo. Alguns já são bem empolgados com esporte e com atividade física. Você vai perceber isso na aula. Mas 
têm alguns que temos que levar na base da conversa e insistir para fazer a aula. Porque tenho que estar orientando os 
meninos da importância da aula. Eles ainda ficam naquela de: “- Ah! Eu não preciso fazer isso. É bobagem.”  Ai eu digo 
que eles devem começar desde cedo a praticar atividade física e fazer algum esporte para futuramente não ficar com o 
problema de andar um pouquinho e ficarem ofegante. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é feita com o dia a dia. A mesma situação de estar elogiando ou criticando. Para estar mostrando o que 
esta sendo feito certo ou o que não está certo. Para ver o que pode melhorar. A avaliação é feita diariamente. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bem esforçados. São alunos que tem interesse. Lógico que têm dois ou três que são pouco mais 
preguiçosos para atividade. Mas no geral é uma turma muito boa para estar trabalhando. Não. É uma turma quase que 
idêntica. Às vezes, não sei se sua pergunta está relacionada com a questão de alunos com algum tipo de síndrome ou 
deficiência. Está tudo dentro da normalidade. Se é que existe alguém normal. Ai já não sei!  
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: O material está todo praticamente todo organizado. Como você já viu meu armário a organização que é. A questão era 
ter que secar a quadra. Acredito que agora não vai ter problema mais porque já pede para fazer isto para mim lá. Então 
está tranquilo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Repito sempre para eles que às vezes a gente fala com jeitinho da primeira vez. Numa segunda você já fala um 
pouquinho mais alterado. Se você vires que eles não mostraram interesse, não estão prestando atenção na aula ou não 
obedece ao que precisa ser feito. A gente da uns xingos. Mas já acostumaram também comigo e vou adequando eles a 
situação. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: É uma aula de futsal. Espero que agora aconteça realmente. Agora vai acontecer. Tem um programa que é feito que 
neste bimestre será aula de futsal e vôlei. Neste primeiro bimestre é futsal e vôlei com aulas teóricas e práticas. Têm 
algumas aulas que são voltadas para uma caminhada. Porque correr é mais complicado com eles. Meu objetivo com esta 
caminhada era que eles conseguissem pelo menos estar aumentando o ritmo. Vou quase obrigando eles a andar. Vou 
forçando a atividade. Então estou tentando fazer com que eles entre no ritmo, mas é complicado. Alguns meninos se 
falarmos que terão que correr tantos quilômetros vão fazer a atividade numa boa. Mas as meninas são mais resistentes. 
Nesta turma têm esta questão. Agora já na quadra eles fazem de boa vontade. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: De hoje, por exemplo, poderia ter sido a questão da quadra molhada. Mas agora neste momento acredito que não vai 
ter nada interferindo não porque já pedi para secar lá. Vai ocorrer uma aula bem tranquila e bem legal. 
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Anexo 18.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Estaremos realizando a observação da 2ª turma, pois na 1ª turma o Professor teve que secar a quadra, mesmo sendo 
coberta tivemos um temporal nesta noite que molhou a quadra. É rotina do Professor neste dias de chuva muito forte 
descer para quadra levando rodos, panos de chão e com a ajuda dos alunos seca a quadra. De certo modo, a primeira 
turma é mais prejudicada, pois perde-se muito tempo da aula secando a quadra. Sendo assim, optamos por considerar a 
2ª turma que o Professor lecoinará aula. 

2º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A segunda turma é uma 8ª série, alunos na faixa etária dos 14 anos, onde a maioria são meninas, o que facilita a gestão e 
controle da turma. O conteúdo desta segunda aula, no caso o futsal, será o mesmo deseonvolvido na primeira turma, 
porém foi muito corrido, pois o fato de secar a quadra tomou-lhe muito tempo da aula. Será interessante observar esta 
aula pelo fato da maioria dos alunos serem meninas. Percebo que o Professor demonstra um bom relacionamento com os 
alunos, pois mantém um diálogo aberto e maduro, talvéz seja pela faixa etária dos alunos. É rotina do Professor buscar os 
alunos na sala de aula, pedir para trocarem de uniforme, pegar os material de aula no seu armário e deslocarem até a 
quadra. O Professor desenvolve a aula numa quadra fora da escola que fica aproximadamente uns 500 metros. 
Considerando a postura do Professor na primeira em relação a segunda turma durante o trajeto da escola até a quadra, 
encontro outras rotinas de relacionamento, pois enquanto na primeira turma era muito enérgico e disciplinador, nesta já 
demonstra mais comunicativo e bom humor, talvéz seja pela faixa etária dos alunos que na primeira eram mais novos, já 
nesta são alunos de 9º ano. A postura que o Professor assumiu quando entrou na sala do 9º ano foi diferente em relação a 
primeira turma. Neste percursso percebe-se que os alunos tem pressa para chegar na quadra, pois cobram do Professor o 
tempo, para acelerar os colegas que estão para trás. Até o momento os alunos demonstram ser participativos, 
interessados e motivado a realizar a aula, pois demonstram estar preocupado com o tempo de aula. É rotina de ensino do 
Professor trabalhar com aulas teóricas, pois cobra dos alunos os apontamentos realizados no cadernos, também caso 
esteja chovendo ou por outras razões não possam deslocar até a quadra, então será aula teórica. Além da cobrança do 
uniforme de aula, onde é obrigatório os uso de uniforme e tênis para fazer aula. Estamos agora chegando na quadra que 
fica num ginásio poliesportivo da cidade, realmente ocupa um bom tempo da aula, praticamente 10 minutos desde a sala 
de aula até aqui na quadra, sendo assim, temos que considerar mais 10 minutos para voltar, ou seja, o Professor tem 
apenas 30 minutos de aula. Agora estaremos observando as rotinas de instrução, gestão e feedbacks aos alunos durante 
a aula planejada. 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Estamos agora no ginásio, aqueles alunos mais motivados já aguardavam a turma na quadra. Agora, a primeira atitude 
das meninas é sentar-se na arquibancada, pois não são todas as alunas que demonstram uma característica de 
participação e interesse pela aula. É uma turma pequena onde 80% são mulheres, dentre estas apenas algumas 
participam da aula, outras vieram de chinelo e calça jeans, acredito que estas alunas fazem isto para não ter que participar 
da aula, pois o Professor não aceita que façam aula de Educação Física sem uniforme. Como é a primeira aula percebo o 
Professor um pouco preso e seguro das suas atitudes com os alunos. A vantagem é que a quadra já secou, o que facilita 
nosso trabalho. Neste momento o Professor reuniu os alunos na lateral da quadra para passar as primeiras instruções aos 
alunos referente a aula. Inicialmente o Professor esta negociando a participação das alunas na aula, ou seja, pedindo que 
participem da atividade planejada que será o futsal. A turma é composta praticamente de meninas, onde temos apenas 3 
meninos participando. Neste momento 50% dos alunos participam os outros 50% estão sentados na arquibancada. Neste 
momento o Professor esta chamando aqueles alunos da arquibancada para participarem da aula, ou seja, negociando a 
participação deles. Aqueles alunos mais interessados estão trocando os tênis pelas sandálias para participarem da aula. 
Como são alunos de 14 a 15 anos é característico este desinteresse por parte dos alunos e principalmente as meninas, 
por sentirem-se mais adultas, assim esta negociação entre Professor e alunos é um processo natural da aula. Eu percebo 
que o Professor esta bem apreenssivo pela minha presença, além do fato de algumas alunas não quererem participar da 
aula. Neste momento o Professor da início a aula que será o jogo de futsal propriamente dito. Mesmo sendo apenas dois 
times, onde em cada há dois meninos e demais jogadores são meninas, o jogo demonstra um nível muito razoável, pois 
as alunas demonstram conhecimento como posicionar e deslocar em quadra durante o jogo de futsal. Lembramos que 
para conseguir formar os dois times o Professor negociou a participação dos alunos. Após o início do jogo o Professor 
mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks aos alunos referente as regras e procedimentos técnicos durantes 
suas prestações no jogo. Os feedbacks até o instante são de supervisão, correção e motivação.  
Professor: Aquelas duas alunas sentadas ali e que estão encostadas uma na outra gostam de jogar, hoje que não sei o 
que se passou com elas. E aquelas duas primeiras da sua direita para cá que estão sentadas perto daquele menino 
gostam de participar também da aula. Porém não abro excessão em aula nenhuma quanto ao uniforme e tênis para fazer 
aula.  
Minha intervenção: Você exige que utilizem uniforme e tênis? São obrigados a virem de tênis para aula? 
Professor: Sim. Todos eles tem tênis e sabem que é obrigatório usar o tênis para utilizar esta quadra poliesportiva da 
cidade. É norma que foi imposta pela escola e por nós professor de Educação Física. Principalmente por medidas de 
segurança, então descalço não aceito. Além de uniforme de aula ou roupa adequada para fazer aula, pois de calça jens 
não pode fazer aula. 
Agora uma aluna aproximou do Professor e pediu seu tênis emprestado para estar participando da aula. Porque é uma 
norma da própria direção esportiva do Ginásio onde os alunos fazem aula, pois foi sedido pela Prefeitura à escola para as 
aulas de Educação Física. É proíbido jogar descalso ou de chinelos na quadra, sendo uso obrigatório de tênis. Após 
conversar comigo o Professor voltou para lateral da quadra para gerir a aula, sendo comum suas prestações de feedbacks 
motivacionais referente as atuações dos alunos na aula. Percebo que todos os alunos apresentam uma bom desempenho 
no jogo, principalmente as meninas que demonstram conhecimento dos fundamentos básicos do futsal como o passe e 
chute a gol. O Professor esta neste momento descalso, pois emprestou seu tênis para uma aluna fazer a aula. Até o 
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momento as rotinas marcantes no perfil do Professor é sua forma de realizar as instruções e os feedbacks aos alunos. 
Como a estrutura desta aula é o jodo de futsal as instruções referente ao contéudo da aula são realizadas durante a 
execução da atividade, assim o Professor realiza suas prestações de feedbacks de instrução, supervisão, correção e 
motivação. Acredito que o Professor optou por iniciar o ano com o futsal pelo fato de ser treinador do time da cidade, ou 
seja, é o conteúdo que tem mais domínio. Também acredito que este domínio dos fundamentos bases do futsal estão 
relacionados ao fato dos alunos ja estarem n0 9º ano, pois já trabalham com o Professor desde as séries iniciais, pois 
demonstram conhecimento das regras, fundamentos, posicionamento na quadra e aspectos do jogo em geral, 
principalmente as meninas. Como é primeira aula observada é difícil afirmar o que é rotina, mas até o momento é 
característico do perfil do Professor manter-se na lateral da quadra prestando feedbacks individualmente aos alunos como 
se estivessem numa competição. Realiza feedbacks aos alunos de ambas as equipes. Como Professor emprestou o tenis 
para uma aluna, as demais vieram pedir-lhe o seu tênis emprestado, mas o Professor disse que não poderia porque tinha 
apenas o seu tênis que estava com a aluna. Mas no geral o Professor permanece na lateral da quadra prestando os 
feedbacks referente regras, fundamentos e gerindo os episódios polémicos que ocorrem durante a aula. Seus feedbacks 
de instrução estão relacionados ao passe, seja, como realizar o passe, a velocidade do passe, a velocidade e distância do 
chute a gol, as regras do jogo propriamente dito.  

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Esta primeira aula do Professor não apresenta uma estrutura muito fundamentada, apenas é o desenvolvimento do jogo 
de futsal, ou seja, suas rotinas até o momento mantém-se em gerir o jogo de futsal. Ainda, sua postura na lateral da 
quadra lembra um técnico de futsal. Agora o Professor é muito rigoroso quanto a utilização do uniforme e do tênis nas 
suas aulas, pois aqueles alunos que não cumprem, não fazem aula. Então obriga todos os alunos a trazerem uniforme 
para fazerem a aula. Suas rotinas se mantém em ficar na lateral da quadra realizando as instruções e feedbacks de 
supervição e correção aos alunos durante o jogo. Até o momento não ocorreu nenhum episódio divergente onde o 
Professor tivesse que ser enérgico com os alunos. Apresenta uma postura seria e disciplinadora, não é muito de 
brincadeira com os alunos, porém estabelece um diálogo amigável e aceita as opínios dos alunos quando referem-se aos 
episódios do jogo. É recíproco o respeito entre alunos e Professor, o que é característico de cidades pequenas onde todos 
se conhecem no cotidiano social. Os alunos tem a liberdade de chamar o Professor pelo seu apelido, no caso “Grilo”. No 
geral o Professor é muito educado e atencioso com os alunos, mas constantemente esta corrigindo quaquer 
comportamento que saia da rotina da aula. O Professor organiza a aula em jogos, ou seja, marca o tempo de jogo de cada 
partida e a equipe derrota sai para entrar outros alunos. Porém o Professor vai alterando os times, ou seja, mudas os 
alunos dos times para tentar formar equipes mais homogeneas durante as partididas. Esta aula do Professor não 
apresenta atividades que estejam estruturadas para o aprimoramento dos fundamentos ou atividades de aquecimento. 
Durante o jogo de futsal realiza sua instruções aos alunos, seja, individualemente ou coletivamente. A preocupação do 
Professor é que todos alunos participem da sua aula, mas não obriga a participação. Não demosntra ser muito exigente 
com os alunos, mas demonstra um ótimo relacionamento com os alunos. Quando uma equipe realiza marca uma gol o 
Professor explica a outra equipe o porque tomaram o gol, ou seja, mostra onde estão falhando na defesa. Prestar 
feedbacks constantemente as equipes é basicamente a metodólogia da aula do professor. A gestão do tempo de aula do 
Professor resume-se em controlar o tempo do jogos e reversar os alunos nas equipes para iniciar outra partida. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio na aula para 
caracterizar este aspecto no perfil do Professor, apenas no momento em que a aluna pediu o tênis emprestado ao 
Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio na aula. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é característico do perfil do Professor manter-se na lateral da quadra prestando 
feedbacks referente as regras, fundamentos do futsal aos alunos. Seus feedbacks são de correção, supervisão e 
motivação. Sempre que ocorre um gol ou jogada mal sucedida por uma das equipes o Professor imediatamente presta o 
feedbacks explicando a equipe onde erraram e porque tomaram o gol. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor 
apresenta uma postura firme, seria e disciplinadora durante a aula. Não é do seu perfil estar brincando ou fazendo piadas 
com os alunos. Apresenta uma postura técnica como estivesse dirigindo uma equipe de futsal. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, o Professor estabelece a gestão e controle dos alunos com 
base no diálogo. Durante a aula não ocorreu em momento algum episódios divergente entre alunos ou com o Professor. É 
educado e cortez nas suas prestações de feedbacks aos aos alunos durante a atividade. Também os alunos demonstram 
um grande respeito e carinho pelo Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio na aula 
para considerar este aspecto no perfil do Professor, mas também os alunos no geral são muito unidos é perceptivo pelo o 
relacionamento entre os mesmos. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, mesmo o roteiro de 
aula não é fundamentado com base nesta característica, porém o Professor conhece todos os alunos e demonstra saber 
das suas limitações e potenciais de cada aluno, pois seus feedbacks na maioria das vezes são individualizados. É rotina 
do Professor chamar os alunos na lateral da quadra e dar-lhes instruções referente o jogo. 
Tem sentido de humor: Sim, o Professor é educado e fala com os alunos de forma segura, mas não é do seu perfil ficar 
brincando ou fazendo piadas com os aluno. Mas os alunos possuem liberdade de chamá-lo pelo apelido, dirigir-se com 
brincadeiras a ele, porém foca suas instruções mais na atividade, no caso o jogo. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, são mais as idéias referente aos episódios divergentes que ocorrem no jogo, 
como um lateral, uma falta, um gol, ou seja, acontecimentos que por alguma razão geram dúvidas. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O roteiro de aula do Professor resumiu-se no jogo de 
futsal propriamente dito, pois naõ apresenta uma estrutura fundamenta em fases ou episódios de aula. É rotina do 
Professor passar no seu armário para pegar o material de aula, no caso a bola de futsal, ir para sala de aula buscar os 
alunos, passar algumas instruções gerais lembrando que é obrigatório o uso de uniforme e tênis para fazer a aula, pede 
aos alunos para não perderem muito tempo no trajeto até quadra. Na quara organiza os times e inicio o jogo de futsal. 
Durante o jogo permanece na lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação aos alunos. 
Seus feedbacks são individualizados e coletivos para as equipes ou toda a turma. 
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Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Como a aula foi somente o jogo de futsal não presenciei momentos que permitissem 
considerar este aspecto no perfil do Professor. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, o Professor apenas pediu a participação dos 
alunos que não queriam participar, mas basicamente são prestações de feedbacks positivos aos alunos na lateral da 
quadra. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina da Professor esta 
constantemente na lateral da quadra prestando feedbacks aos alunos referente suas prestações no jogo. São feedbacks 
individuais, onde refere-se ao aluno pelo seu nome próprio ou chama-os na lateral da quadra para realizar as instruções. 
Ou quando uma equipe leva um gol o Professor explica onde falharam e o porque levaram aquele gol. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei nenhum episódio na aula. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Quanto ao controle e gestão dos alunos sim, mas na estrutura e diversidade da aula 
ficou a desejar, pois desenvolveu apenas o jogo de futsal gerindo o tempo de cada partida e prestando feedbacks aos 
alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Não presenciei nenhum episódio na aula, pois a 
unicos momentos de transição ocorriam quando terminava o tempo das partidas e ocorriam as trocas dos alunos na 
equipe derrotada. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não ocorreram episódios que o Professor tivesse que adotar uma postura 
mais enérgica ou disciplinadora com os alunos. No geral são alunos muito educados e respeitadores, também são na sua 
maioria meninas o que torna um ambiente mais calmo de gerir nesta turma. Além de todos alunos demonstrarem muito 
respeito pelas orientações do Professor. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não, não presenciei episódios na aula, até porque não há alunos 
problemáticos. Também a postura do Professor inibe uma atitude mais hóstil por parte dos alunos, até mesmo porque é 
característico do seu perfil utilizar o diálogo para gerir e controlar os alunos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, pois é exigente quando a utilização do uniforme e tênis nas suas aulas. Aqueles alunos 
que não cumprem com as normas não participam da aula, até mesmo porque seria injusto com aqueles que cumprem 
com as regras. Entretanto, emprestou seu tênis para uma das alunas que disse quere fazer a aula. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Quanto a local onde ocorre a aula é mais que propício, pois é um 
ginásio coberto. Quanto a postura do Professor é muito favorável a aprendizagem, pois demonstra muita educação com os 
alunos, esta sempre a prestar feedbacks e mantém um relacionamento amigável. Entretanto, a estrutura da aula ficou 
limitada apenas ao jog de futsal. Também tempo que lebrar que o tempo disponível de aula do Professor é muito limitado, 
apenas 30 minutos, pois o percurso da escola até a quadra toma-lhe muito tempo da aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, no caso foi a bola de futsal. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Considerando as condições física do espaçõ sim, porém quanto a estrutura 
da aula não foi muito diversificada ou criativa. Ficando mais pela motivação dos próprios alunos a participar da aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor manter-se na lateral da quadra prestando feedbacks aos alunos, porém aqueles que não trazem o 
uniforme ou tênis não podem participar da sua aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é recíproco o respeito entre os alunos e Professor, 
pois o diálogo é base da sua maneira de trabalhar e gerir a aula. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, ocorrem durante a ativiade, pois como foi apenas o jogo de futsal a 
aula, o Professor durante o jogo mantinha-se na lateral da quadra e passava as instruções aos alunos através de 
feedbacks de supervisão, correção e motivação. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, este é um aspecto marcante no perfil do Professor, pois na 
primeira aula não desenvolveu o jogo porque a quadra estava molhada. Demonstra muito receito de algum aluno vir a se 
machucar na sua aula, pois como a cidade fica um pouco afastada da cidade que é polo da região, evita ocasiões que isso 
possa vir acontecer. E durante o jogo esta sempre lembrando aos alunos, mesmo as meninas que são muito fortes e 
algumas até mais que os meninos, para tomarem cuidado com os empurrões durante o jogo. Entretanto, durante o trajeto 
não demonstrou muita preocupação com os alunos, também é uma cidade muito pequena e tranquila, além dos alunos já 
estarem habituados com o trajeto. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Para o primeiro dia de aula posso dizer que o tempo do Professor é muito limitado, digo o tempo de aula mesmo, devido o 
percursso da escola até a quadra. E pelo fato de ser o primeiro dia de coleta de dados percebe o Professor um pouco 
preso, inseguro e receoso da minha presença durante a aula. 
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Anexo 18.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 18.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 06 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeiro momento é estar secando a quadra. Porque com a chuva que caiu forte ontem bem provável que esteja 
molhada. No mais até que o decorrer da aula vai ser tranquilo, pois os alunos são bem interessados. É uma turma boa de 
estar lidando com eles. Têm alguns alunos que temos que estar dando umas travadas com eles. Mas é uma turma bem 
tranquila de estar trabalhando. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Esta mostrando a importância da atividade física. Não somente do futsal, mas qualquer atividade física é interessante 
estar fazendo porque é bom para saúde. E a socialização. Porque têm alunos que não são de Cachoeira do Brumado, 
mas das regiões próximas aqui. Estes estão ficando um pouquinho fora da aula. A gente vai tentando na medida do 
possível encaixá-los junto da turma para eles não ficarem isolados. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. São avaliados da maneira que estou sempre cobrando e incentivando. Mostrando o que esta sendo feito de errado 
e o que esta sendo feito de certo. Parabenizando e criticando também. Para não acomodar e achar que qualquer coisinha 
que vez já esta de bom tamanho. E não funciona assim. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bastante agitados. Até mesmo por causa da faixa etária. São bastante agitados, mas são alunos que têm 
bastante interesse. São alunos bons de estar lidando com eles, mas são bem agitados. Falam de mais. Você não pode 
ficar um segundo se quer sem observá-los. Porque se não até confrontam-se. Não. A turma é bem igual. Não vou dizer 
que são todos iguais, porque não existe ninguém igual. Mas eles não são aquele tipo de alunos que tenho que estar dando 
um tratamento especial para nenhum deles. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preocupação de hoje vai ser um rodo para secar a quadra. Mas o outro material já fica no meu armário é só chegar e 
pegar. Não tem problema não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Sempre. A gente vamos voltar naquela mesma resposta. Porque às vezes você fala alguma coisa e o aluno demora em 
estar entendendo. Até mesmo devido a questão da idade deles. Às vezes a gente fala e eles não estão bem sintonizados 
o tempo todo. Porque dispersão e dão uma esquecida do que estamos falando. Então falo mais alto, xingo e chamo 
atenção. Então, isso pode ocasionar alguma coisinha. Pde dar um probleminha. Pode estar surgindo sim. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O futsal. É a semana do futsal. Hoje vai ser futsal também. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Na verdade é a questão de todos estarem participando. Muitas das vezes acontece do aluno também não está 
querendo fazer. Eles vêm com a desculpa que não estão com o material adequado. Porque é o futsal. Então dependendo 
do número de alunos eu coloco meninas separadas dos meninos. Até mesmo para facilitar o jogo. Quando não da para 
fazer isso mesclo meninos e meninas. Então pode estar dando uma diferença no andamento da aula. No mais é tranquilo. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Na verdade acontece sempre uma dessa. Eu tenho que estar muito mais ligado nos alunos que estão na quadra devido 
a situação de risco. Pelo fato dos meninos terem mais força física e costumam estar sendo um pouquinho mais afoito. 
Nisto correm o risco de se machucar. E tenho que estar ligado também nas meninas que não vão fazer minha aula. Eu sei 
que isto vai acontecer. Alguns alunos que não estão fazendo minha aula. Eu tenho que estar ligado neles porque eles não 
pode estar saindo do ginásio. Então tenho que estar com 4 olhos em cima também. 
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Anexo 18.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Após secar a quadra o Professor reuniu os alunos na lateral da quadra para transmitir as informações gerais da aula. O 
Professor esta organizando as equipes para jogar o futebol, que será o conteúdo da aula. Nesta aula quem irá começando 
a jogar será as meninas, depois os meninos, pois na aula anterior que iniciou jogando foram os meninos. O Professor 
colocou um aluno mais forte como goleiro no time das meninas. Percebo que o Professor posiciona-se na lateral da 
quadra, porém virado para o portão do ginásio para estar a vigiar se algum aluno sai do interior do ginásio, assim também 
gere quem entra e sai da quadra. Porque segundo o Professor algumas alunos, principalmente nesta faixa etária já 
começam ter namorados, então ele fica a vigiar os alunos, se não os alunos vão para trás do galpão namorar. E como 
estão em aula não é permitido este tipo de comportamento, pois mesmo não sendo dentro das dependências da escola a 
quadra, mas esta no contexto de aula. Neste momento o Professor esta no centro da quadra conversando com os alunos 
e dividindo as equipes. Acredito que o Professor divide os jogos das meninas dos meninos por questões de segurança, 
seja, para evitar algum empurrão ou algo parecido, até porque é característico do handebol ser um desporto bruto. Nesta 
turma há dois alunos com NEE, então o Professor colocou ele a jogar com as meninas, talvéz por ser mais lento, ter 
menos reflexos no jogo ou pela sua condição física. Assim, a opção em dividir a aula ou jogos das meninas dos meninos, 
seja, para propíciar que as meninas joguem e vivenciei o futsal mais avontade, pois os meninos geralmente são mais 
competitivos e individualistas quando o assunto é futsal. Nesta cidade o futsal é o desporto motivante ou engrenagem que 
nós fins de semana rege a rotina da maioria das pessoa, até porque é uma cidade pequena do interior, onde aos fins de 
semana o lazer é acompanhar os jogos que ocorrem neste ginásio e no campo de futbol da cidade. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1º momento da aula... 
Neste momento, enquanto os alunos jogam o Professor continua secando a quadra, pois sua preocupação é a segurança 
dos alunos, caso escorreguem no piso molhado. Neste momento o Professor não esta muito focado na aula permitindo 
que transcorra de forma muito lúdica, mas enquanto seca a quadra presta feedbacks referente aos fundamentos e regras 
do jogo. É característico do Professor instruir os alunos realizando pergunta, por exemplo: De onde que reinicia o jogo 
após o gol? Como é realizada a cobrança do lateral? O engraçado é que o Professor vai realizando suas instruções, 
prestando os feedbacks e secando a quadra ao mesmo tempo. Neste momento esta na lateral da quadra gerindo o jogo, 
prestando os feedbacks, instruindo e cobrando as regras do jogo aos alunos, mantém sua rotina como observamos na 
primeira aula. Os feedbacks estão relacionado as instruções das regras e fundamentos do jogo, corrigindo as prestações 
dos alunos fundamentado nas regras do futsal, cobrando o posicionamento correto das meninas dentro da quadra, mas 
não é exigente nas suas cobranças ou nos procedimentos técnicos com os alunos. É um jogo de futsal lúdico, onde são 
ensinados os fundamentos e regras do futsal aos alunos através de feedbacks de instrução, supervisão, correção e 
motivação. A aula transcorre naturalmente sem muita intervenção do Professor, mas mantém a rotina de estar na lateral 
da quadra, quando necessário paralisa o jogo para demonstrar como realiza suas instruções. Sua postura e forma de 
realizar os feedbacks lembram um técnico de futsal, acredito pelo fato do Professor exercer esta outra atividade com um 
dos times da cidade, assim apresentar rotinas semelhante a rotina de um técnico durante suas prestações como 
professor. Esta gerindo o jogo e tempo de jogo, enquanto os meninos aguardam sua vez de jogar. É perfil do Professor ser 
calmo e tranquilo nas suas instruções e feedbacks, pois em nenhum momento das aulas que observamos adotou 
comportamentos ríspido ou hóstil com alunos e demonstra muita educação e segurança nas suas orientações. Também 
não presenciei nenhum momento de indisciplina ou comportamento divergente dos alunos durante a aula, pois 
demonstram um grande respeito pelo Professor e suas decisões durante a aula e até mesmo fora do contexto de aula, 
seja, na escola ou na própria comunidade. Como o Professor já trabalha com os alunos desde as séries iniciais possui um 
relacionamento muito amigavél e aberto com todos, onde o diálogo é base das sua estratégia de controle e gestão da 
turma. Lógico que existe aqueles alunos mais engraçadinhos, que fazem piadinhas, empurrando os colegas, mas uma 
advertência verbal do Professor diretamente ao aluno já é suficiente para manter o controle da situação. Ainda, o 
Professor mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks aos alunos referente como cobrar o lateral, cobrança do 
escanteio, posicionameno na quadra mantendo suas rotinas de instrução como na primeira aula observada. No geral são 
feedbacks de supervisão, correção e motivação quando os alunos realizam suas prestações no jogo corretamente, no 
caso deste jogo são as meninas. Também acredito que separar os meninos das meninvas é devido ao nível de habilidade, 
competitividade e força dos meninos em relação às meninas, assim o Professor permite e explora ao máximo dos alunos 
durante a atividade. Também percebo esta competitividade pelas atitudes dos meninos na lateral da quadra motivando as 
meninas nas suas jogadas, torcendo para as equipes mais afins, orientam e chama atenção nas suas jogadas, ou seja, 
existe um clima muito positivo entre os alunos durante a aula. Entretanto, algumas alunas não participaram da aula 
optantaram por ficar na arquibancada, também são alunas evagelicas que usam saia, vêem de sandália, então o Professor 
não demonstrou preocupação em motivar estas alunas estarem participando da aula. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
No decorrer da aula ou jogo estou podendo constatar que até as meninas são competitivas entre elas, pois uma das 
alunas é muito interativa, questiona com o Professor, disputa as jogadas com suas colegas e um perfil de aluna que anima 
a aula. É rotina do Professor paralisar o jogo, realizar as instruções, seja, cobrança de lateral, o passe, cobrança de 
lateral, mas deixa que o jogo transcorra naturalmente para que os alunos possam aproveitar ao máximo o tempo 
disponível, já que perdem muito tempo no deslocar entre a quadra e escola. Esta segunda aula apresenta a mesma 
estrutura da primeira aula observada, ou seja, o jogo de futsal propriamente dito onde o Professor realiza sua instruções e 
prestações de fedbacks aos alunos durante o jogo. O Professor até o momento não demosntra a preocupação em 
específicar as fases da aula, ou atividades que específiquem o conteúdo a ser trabalhado, ou seja, a progressão da aula 
com base nas atividade selecionadas. Já durante o jogo de futsal a preocupação do Professor é orientar os alunos 
referente as regras do jogo, seja, cobrança de lateral, posicionamento na quadra e quando uma das equipes leva um gol 
explica o porque e onde falharam na defesa. Nesta aula esta constantemente orientando as alunas onde colocar a bola, 
para quem devem passar a bola, como se cobra o lateral, ou seja, mantém sua rotina de prestar feedbacks aos alunos na 
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lateral da quadra. Nesta segunda aula também mantém suas rotinas de relacionamento, pois é amigável, educado, dirige-
se de forma tranquila e segura aos alunos, realiza suas instruções aos alunos de forma muito clara e adequada. Também 
os alunos já estão rotinizados com o Professor por estarem trabalhando com ele desde as séries iniciais da escola. Agora 
o Professor foi até alguns alunos pedir para não enconstarem da maneira que estavam no alambrado da quadra para 
evitar algum tipo de dano no patrimônio do ginásio. Agora o Professor foi ao lado de fora do ginásio para procurar as 
alunas que estavam sentadas na arquibancada. Eu também percebo nesta aula que o Professor é sensível as 
necessidades dos alunos, pois temos dois alunos com certo retardo mental, mas que participam e relacionam-se com os 
colegas normalmente, porém apresentam algumas limitações, mas mesmo assim o Professor oportuniza que eles 
participem da atividade com as meninas. Por exemplo, quando ocorre a saída de bola o Professor pede as alunas para 
deixar estes alunos a cobrar o lateral e orienta como realizar corretamente o procedimento. A todo instante procura 
oportunidade no jogo para que estes alunos sejam mais participes ou interajam mais com o jogo. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Eu percebo que é mais fácil trabalhar com alunos do 6º ano, pois os meninos permaneceram na lateral da quadra a todo 
momento motivando, interagindo, torcendo e sugerindo jogadas as suas colegas. É estratégia do Professor em dividir o 
jogo das meninas e dos meninos, pois provavelmente os meninos não deixaria suas colegas nem tocar na bola. Então, o 
Professor coloca todos eles sentados na arquibancada esperando que o jogo das meninas termine, nisto os meninos 
interagem a todo momento no jogo das meninas, seja, torcendo, fazendo piadinhas daquelas alunas menos habilidosas, 
orientando nas jogadas. É a estratégia do Professor para manter o controle dos alunos, não que haja alunos 
indisciplinados, pois são muito disciplinados, educados e obedecem todas as orientações do Professor. Além de serem 
muito motivados em participar da aula, principalmente porque é o futsal e ser característico desta faixa etária. Nesta aula o 
Professor apresenta a rotina de deslocar pelo espaço de aula realizando as instruções referente aos erros, faltas ou 
procedimentos incorretos realizados pelos alunos, não ficando apenas na lateral da quadra como observamos na primeira 
aula. Mas posiciona-se sempre próximo ao portão do ginásio para controlar os alunos que querem sair para fora do 
ginásio. O Professor mantém a rotina de gerir o tempo dos jogo, pois a aula esta estruturada basicamente no primeiro 
momento o jogo das meninas e segundo momento o jogo de futsal dos meninos, além do tempo de deslocamento para vir 
e voltar para escola. O Professor não apresenta um perfil enérgico ou ríspido nas suas advertências aos alunos, pois leva 
os alunos na traquilidade, na base do diálogo gere e controla toda aula e respeitando os alunos que não querem fazer 
aula. Nesta aula apenas três alunas não realizaram a aula, segundo o Professor por estarem fora da faixa etária da turma, 
por serem mais velhas, repetentes de ano, então não se interagem com os alunos por acharem eles mais infantis. Já as 
alunas que neste momento fazem aula encontram-se na faixa etária dos 9 a 10 anos, demonstram motivação, querem e 
gostam de fazer aula pelo que posso constatar na observação. No geral o ambiente da aula é positivo, seja, pelo empenho 
e interesse das alunas no jogo, além dos alunos que ficam na arquibancada torcendo e interagindo com as alunas no jogo 
durante todo o tempo. Neta aula percebo que é rotina do Professor esta circulando pelo espaço de aula, ou seja, pelas 
laterais da quadra, entre os alunos no meio da quadra, mas mantém-se sempre próximo ao portão de entrada do ginásio 
para controlar figiar os alunos que estão na arquibancada. A primeira aula observada foi mais corrida, pois a chuva de 
domingo para segunda foi muito mais forte em relação da chuva de ontem para hoje, assim o Professor já veio mais bem 
planejado quanto aos materiais para organização da aula, pois trouxe três rodos, dois panos de chão e um bola de futsal. 
Mas em ralação a 1ª aula observada esta 2ª aula flui com mais controle e tranquilidade, além do Professor estar mais 
solto, seguro e avontade com minha presença na sua aula. Entretanto sua estrutura rotineira de aula é semelhante a 
primeira aula, porém dividiu em dois jogos, metade da aula joga as meninas a outra metade joga os meninos. Sua aula 
não apresenta fases ou etapas evolutivas durante a aula. Suas rotinas de instrução são correções dos fundamentos do 
futsal, velocidade do passe, as regras do futsal, a cobrança do lateral, a cobrança de falta, como realiza a saída de bola 
pelo goleiro, saída da bola no início do jogo e gerindo o tempo do jogo. Neste momento o Professor esta finalizando o jogo 
das meninas para iniciar os dos meninos, assim elas ficam na arquibancada esperando finalizar o jogo para o fim da aula. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2º momento da aula... 
Na formação das equipes dos meninos o Professor demonstra maior intervenção, mesmo deixando eles organizarem os 
times interfere na seleção dos jogadores para evitar formar as ditas “panelinhas”. Como os alunos são muito fominhas o 
Professor interfere nesta divisão dos times para formar equipes homogênea, porque se não fica os mais habilidosos num 
time e os menos noutro time. Nesta divisão o Professor incluí os dois alunos com NEE nas equipes sem nenhum 
questionamento dos alunos. Todos alunos demonstram gostar e querer realizar a aula. Respeitam as decisões do 
Professor inclusive os alunos mais habilidosos, pois não existe atitudes de preconceito com os colegas menos habilidosos 
em relação aos mais habilidosos. No geral demonstram o mesmo comportamento que as meninas quanto ao respeito para 
com o Professor. Neste momento as meninas estão sentadas lanchando e tomando água na arquibancada da quadra, 
enquanto s duas alunas mais velhas mantém-se distantes destas. No jogo dos meninos o Professor assumiu uma postura 
mais técnica deixando os jogo transcorrer com menos intervenções, pois os meninos demonstram mais conhecimento do 
jogo. O Professor realiza muitos feedbacks de controle das atuações dos alunos devido a grande competitividade entre os 
alunos, suas entradas uns nos outros, faltas, empurrões e disputas de bola. Mas seus feedbacks de instruções referente 
ao conteúdo são mais específicos referente ao posicionamento em quadra, velocidade de passe, saídas de bola pela 
lateral, goleiro e início de jogo. O feedbacks de instrução são os mesmos, porém a forma de específicar e cobrar dos 
meninos é mais incisiva e com aspecto de treinamento. Por serem meninos, o número de alunos muito maior que alunas, 
demonstram muito mais competitividade entre eles, jogando sério com intuíto de vencer, além de demonstrar o interesse 
em aprender as orientações do Professor durante o jogo. Apenas uma aluno que é muito engraçadinho, mas não atrapalha 
a rotina da aula ou jogo. O Professor mantém a rotina de prestar feedbacks de supervisão, correção e motivação na lateral 
da quadra referente as regras e fundamentos do futsal. Constantemente o Professor esta lembrando ao meninos as regras 
do jogo como cobrança de lateral, de escanteio, saída de bola com o goleiro e após o gol. Quando um aluno comete falta 
noutro ou realiza uma entrada muito forte no colega o Professor imediatamente adverte para tomarem cuidado nas suas 
investidas no jogo. O Professor mantém sua rotina de estar constantemente deslocando na quadra estando presente nos 
episódios do jogo, porém fica sempre próximo ao portão do ginásio vigiando os alunos para que não saiam para fora do 
ginásio. Mantém um comportamento tipíco de árbitro talvéz pelo fato de ser treinador do time de futebol da cidade. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Temos que levar em consideração que para Professor estruturar uma aula com fases é muito difícil, tendo que deslocar 
540 metros em média de 20 a 30 alunos da escola até o ginásio, pode-se considerar uma caminhada que é um 
aquecimento, além de tomar um bom tempo da aula. O Professor leva em média de 20 minutos para vir e voltar com os 
alunos para escola. Sendo característico das rotinas do Professor realizar suas instruções durante o jogo, não realizando 
atividades mais específicas referentes ao conteúdo da aula. Então é durante o jogo que o Professor instrui os alunos 
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referente as regras, fundamentos, posicionamento e trabalha a socialização dos alunos. Mesmo não apresentando uma 
estrutura de aula com fases o Professor possui um roteiro de aula adequado as características do seu contexto de 
trabalho. O roteiro de aula do Professor é buscar os alunos na sala de aula, acompanhá-los da escola até o ginásio, iniciar 
a aula dividindo as equipes que irão jogar e realizar suas instruções durante o jogo que é a aula propriamente dita. Neste 
momento o Professor saiu do ginásio para buscar as duas alunas que não querem fazer a aula. Quando o Professor voltou 
e assumiu a aula novamente dois alunos trombaram um no outro, porém um dos alunos sentiu mais o impacto e começou 
a chora, imediatamente o Professor foi até o aluno e fez-lhe mimos e conversou para amenizar o fato. Considerando a 
observação da 1ª aula com esta 2ª aula, mesmo tendo o Professor perdido muito tempo em secar a quadra, é difícil para o 
Professor realizar uma aula estruturada em etapas progressivas devido o tempo que possui para aprendizagem, mas 
apresenta uma capacidade de relacionamento positiva com todos os alunos e que demonstram muito respeito pela suas 
orientações e advertências, demonstra controle e gestão dos alunos, além de ser uma turma de 5º ano. Quando ocorre 
algum comportamento divergente de algum aluno durante o jogo empurrar ou ter uma atitude mal educada com o colega o 
Professor imediatamente adverte o aluno chamando-lhe a atenção verbalmente e pelos seus respectivos nomes próprios. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, ocorreu no episódio que os alunos trombaram 
um com outro, pois o Professor paralisou o jogo, fez mimos no aluno que sentiu mais o impacto, conversou, motivou o 
aluno até que voltasse para o jogo. Mas não constatei somente neste episódio, pois é rotina do Professor tratar todos 
alunos com certo grau de afetividade, porém não muito por não fazer parte do seu perfil. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio que tenho 
ocorrido este aspecto durante a aula. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor prestar contantemente feedbacks aos alunos na lateral da quadra, 
mas também percorre todo espaço de aula realizando suas instruções, corrigindo e orientando os alunos sobre as regra e 
fundamentos do futsal. Quando ocorre uma falta grave ou discussão entre os alunos o Professor dirige-se até onde estão 
para advertir e controlar a situação. Quando realizar um erro ou falta com as regras do jogo é rotina do Professor paralizar 
o jogo, corrigir e explicar aos alunos porque esta errada, após realiza as instruções aos alunos e às vezes exemplifica 
corretamente o procedimento. Mas também é rotina do Professor realizar suas instruções sem parar o jogo, ou seja, 
durante o episódio do jogo o Professor presta o feedback aos alunos envolvidos e a turma. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é característico do 
perfil do Professor uma postura seria, segura e disciplinadora, mas não perde a característica de ser amigável com os 
alunos. O Professor exige o respeito entre os alunos durante a aula, quando ocorre episódios divergente entre os alunos 
imediatemente realiza um feedback verba de controle dirigindo-se pelo nome próprio aos alunos envolvidos. O Professor 
consegue envolver todos alunos com os dois alunos com NEE, mesmo não sendo muito grave suas limitações, mas 
necessita de atenção especial por parte do Professor durante a aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina estabeler diálogo com os alunos numa linguagem 
amigável, porém mantém sua postura firme, segura e séria. Não é característico do perfil do Professor ser enérgico, falar 
alto ou hóstil com os alunos nas suas advertências. Mantém o controle e gestão dos alunos por feedbacks verbais de 
controle. “- Fulano vamos parar!”; “- Beltrano já parou!” Não presenciei nenhuma estratégia de punição por parte do 
Professor para controle dos alunos. Sua aula trancorre como o jogo propriamente dito, onte esta contantemente centrando 
suas instruções na aprendizagem das regras e fundamentos do futsal. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Ocorre quando organiza as equipes para 
atividade, onde busca estabelecer a homogeneidade com base nas características dos alunos, ou seja, mesclando os 
alunos mais com os menos habilidosos e colocando um aluno com NEE em cada equipe. Mas no geral os alunos com 
NEE são muito participativos, interativos com os colegas e respondem as orientações do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois o Professor 
trabalha com a maioria das turma desde as séries iniciais, apresenta um controle e gestão do alunos, os alunos 
demonstram já estarem rotinizados com as prestações do Professor durante a aula. É rotina do Professor formar as 
equipes no início da aula tendo por base as características dos alunos da turma. Só a estratégia de dividir o jogo dos 
meninos das meninas demosntra conhecer as características da turma, pois os alunos são muito competitivos, agressivos 
e apresentam mais domínio do desporto como já era de esperar. Mas não é característico do perfil do Professor realiza a 
mistura dos gênero, não específica estratégias para gerir as diferenças entre os gêneros. 
Tem sentido de humor: Sim, apresenta sentido de humor para motivar os alunos a participar da atividade, mas não obriga 
e nem apresenta uma estratégia para motivar os alunos a participar da atividade. Por exemplo, as três alunas mais velhas 
que estão fora da faixa etária da turma, o Professor não exigiu ou incentivou a participação, muito menos alguma 
estratégia para punir ou obrigar, mas apenas pediu para que não saiam do ginásio e permaneçam na arquibancada. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, naqueles episódios polémicos da aula quando ocorre um lateral, uma falta, ou 
seja, lances divergentes que ocorrem durante um jogo de futsal. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas o Professor é alegre, divertido, amigável e que relaciona-se muito bem 
com todos os alunos. Não presenciei nenhuma atitude enérgica ou hóstil, pois todos os alunos demonstram um grande 
respeito pelas orientações e advertências durante a aula realizada pelo Professor. Também temos que considerar o fato 
do Professor trabalhar com os alunos desde as séries iniciais e os alunos estarem rotinizados ao roteiro e rotinas de 
ensino do Professor. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Levando em consideração que o Professor 
desloca1080 metros para delocar com os alunos da escola até a quadra do ginásio esportivo onde realizam aula, ou seja, 
540 metros para ir e 540 para voltar. Transitar todos os dias com 5 turma na média de 20 a 30 alunos requer do Professor 
uma capacidade de controle e gestão nas mudanças de situações do contexto de aula, mesmo sendo uma cidade 
pequena, de natureza interiorana, mas requer muita responsabilidade na transição dos alunos da escola até a quadra. 
Também podemos considerar que este percursso de 540 metros possa ser o aquecimento da aula do Professor onde leva 
em média 10 minutos para percorre-lo. O roteiro de aula do Professor inicia buscando os alunos na sala de aula, orientá-
los que irão para a quadra, pede para os alunos não enrrolarem durante o percusso até a quadra para não perderem 
tempo de aula, quando chega na quadra organiza as equipes buscando formar times com características homogêneas, no 
caso desta aula organizou dois jogos um para as meninas e outro para os meninos, durante o jogo de futsal é rotina do 
Professor permanecer na lateral da quadra prestando feedbacks de supervisão, correção e motivação referente as regras 
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e fundamentos do futsal, também é rotina do Professor deslocar-se pelo espaço de aula dirigindo-se até os pontos da 
quadra onde ocorrem os episódios de erro ou faltas cometidas pelos alunos durante o jogo para realizar os feedbacks de 
correção ou controle. Quando ocorre de chover o Professor tem que trazer o rodos e panos para secar a quadra, 
geralmente perde a primeira aula para poder trabalhar com as demais turmas e os alunos colaboram com o Professor para 
secar a quadra. O espaço de aula é muito bom, um ginásio coberto, uma quadra com as linhas muito bem marcadas, 
adequado e propício a uma aprendizagem positiva. Constantemente o Professor realiza feedbacks de instrução, correção, 
seja, das regras, fundamentos, posicionamento, como realizar a cobrança do lateral, cobrança de falta ou bater um 
escanteio. O Professor esta sempre atento e presente no jogo. Aos alunos mais habilidosos, que possuem mais domínio e 
entendemento do jogo o Professor realiza instruções e orientações mais específicas, já para os alunos que não 
apresentam esta característica o Professor orienta com base nas regras e fundamentos básicos do futsal como passe, 
chute a gol e deslocamento. O Professor não realiza a chamada dos alunos, pois acredito que seja para não perder tempo  
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Referente ao materiais o Professor utilizou apenas uma bola de futsal, mas orientou 
todos os alunos quanto as regras e fundamentos do jogo, mas em nenhuma das duas aulas observadas explicitou os 
objetivos ou finalidades das atividades ou da aula aos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, pois os alunos que realizam a aula já estão 
motivados, querem e gostam de realizar a aula. Quanto aqueles que não demonstram interesse não é rotina do Professor 
insistir ou utilizar alguma estratégia para obrigar a participação destes. Nesta aula foram apenas três alunas que estão fora 
da faixa etária da turma, pois são mais velhas e repetentes. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Constantemente o Professor presta 
feedbacks ao alunos, onde dentre estes estão o de motivação, porém não é rotina do Professor jogar ou participar do jogo 
durante a aula com os alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina do Professor improvisar regras para manter o controle, o 
equilíbrio entre as equipes ou delimitar a ação de um determinado aluno mais habilidoso. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: As situações de mudança na aula do Professor 
ocorrem na transição dos alunos da escola até a quadra. Sua aula não apresenta uma estrutura ou roteiro com atividades 
progressivas, sendo basicamente o jogo propriamente dito. Não é uma aula formalizada com aquecimento, atividades 
específicas dos fundamentos, o jogo propriamente dito e fecho. Entretanto, deslocar todos os dias 540 metros com 20 a 
30 alunos em cada turma em média é uma grande responsabilidade, além de poder-se caracterizar como aquecimento e 
volta a calma. Durante o percusso o Professor esta constantemente cobrando dos alunos para serem mais rápidos.  
Síntese: Considerando o contexto de trabalho e condições o Professor apresenta sua aula estrutura em rotinas simples e 
objetivas, pois não é uma aula muito variada quanto a recurssos materiais como bolas, arcos, corda e outros. 
Basicamente o Professor utiliza apenas as bolas dos respectivos desportos para realização da sua aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, o Professor possui uma postura firme, segura e disciplinadora que todos os 
alunos demonstram muito respeito. O Professor não apresenta um perfil hóstil ou ríspido nas suas orientações e 
instruções aos alunos, pelo contrário, é muito educado e calmo. Entretanto, quando necessário adverte imediatamente os 
alunos por advertências verbais dirigindo-se diretamente aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios. Por exemplo, 
“- Fulano parou!”; “- Beltrano vamos parar!”; “- Ciclano, Fulano e Beltrano já pararam!”. Não é rotina do Professo retirar ou 
punir os alunos, pois apenas suas advertências verbais são o suficiente para manter o controle da aula. Agora fora do 
contexto da aula o Professor é agradável, brincar, faz piadas com os alunos e demosntra sentido de humor com todos os 
alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, mas não presenciei nenhum episódio de aluno problemático na 
aula. No geral são todos alunos muito educador e respeitadores. Além, de demonstrarem um grande respeito pelo 
Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, quando busca estabelecer equipes homogêneas com base nas características da turma, 
além de criar e possibilitar condições para que alunos com NEE possam participar da aula. Nesta aula estratégicamente o 
Professor colocou as meninas realizar a aula primeiro que os meninos devido ao número de meninas ser menor que 
meninos, além das características dos meninos por serem mais agressivos e competitivos no jogo. Na organização das 
equipes femininas como são poucas meninas o Professor inseriu aqueles alunos mais habilidosos, porém eles não podiam 
fazer gol, colocou os alunos mais habilidosos no gol e inseriu os alunos com NEE em cada equipe. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, mas dispõe de poucos materiais para realizar uma aula 
mais diversificada, porém sua postura e interação através de feedabacks com os alunos propícia uma aprendizagem 
positiva. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos podem utilizar a bola durante o jogo. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, quanto a infraestrutura do espaço contribui muito para atrair e motivar 
os alunos, além de ser segura as instalações por ser dentro do ginásio esportivo da cidade. Mas não é uma aula muito rica 
e criativa quanto aos recursos materiais disponivei pelo Professor. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor prestar contantemente feedbacks aos alunos na lateral da quadra, mas também em momentos da aula 
rotineiramente desloca-se pela quadra como se estivesse arbitrando um jogo. Agora não exige ou obriga a participação 
dos alunos nas suas aulas. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é reciproco o respeito entre Professor e alunos. 
Também os alunos já estão rotinizados com os comportamentos, estratégias e tomadas de decisão do Professor durante 
a aula, pois trabalha com estes desde as séries iniciais. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são instruções focadas no conteúdo referente regras, realização 
correta do fundamento, além do Professor ser muito calmo, educado e explícito nas suas orientações na aula. É rotina do 
Professor realizar as instruçõe aos alunos durante o jogo propriamente dito. Constatamos instruções referente ao controle 
dos alunos, regras, fundamentos do futsal, posicionamento em quadra, cobrança de lateral, de escanteio e outros 
relacionados com o conteúdo da aula. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Só o fato do Professor deslocar com rodo, panos da escola para 
secar a quadra é sinal de preocupação com os alunos, pois podem a vir escorregar na quadra. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
São rotinas da aula do Professor buscar os alunos na sala de aula, realizar as primeiras instruções da aula referente locar 
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e troca de uniformes a serem feias no ginásio para não perderem tempo de aula, deslocar com 20 a 30 alunos por turma 
da escola até a quadra, mesmo não sendo uma aula estruturada com fases progressivas o Professor mantém suas rotinas 
de gerir o jogo como um árbitro, na quadra realiza a formação das equipes, durante o jogo presta feedbakcs 
constantemente aos alunos na lateral da quadra. Transide pelo espaço de aula, mantém-se sempre que pode próximo ao 
protão do ginásio para vigiar os alunos não sairem para fora do ginásio. São rotinas mais de instrução e controle dos 
alunos no contexto de uma aula que é o jogo propriamente dito, pois o Professor disponibiliza de muito pouco tempo para 
aprendizagem dos alunos. Não é características do perfil do Professor específicar sua aula, mas leva em consideração as 
características dos alunos na formação das equipes para o jogo da aula. 
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Anexo 18.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 18.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 07 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A quadra. Lógico que com a chuva de ontem vamos ter que estar preocupados em levar material para seca-lá 
novamente. Bem provável. Mas o restante está tranquilo. É só a questão do espaço físico que bem provável que esteja 
molhado. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Incentivá-los em estar praticando o esporte e com o intuito também de estar socializando eles, mesmo sendo uma 
turma de 9º ano. Mas tem alguns alunos que mesmo estando mais tempos juntos, não deixa de ser necessário este 
trabalho. Têm alunos novatos que chegaram este ano para turma. Então tem sempre que estar socializando também 
estes alunos. Não só interessando eles na prática esportiva, mas socializando também. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Avalio. Avalio da seguinte forma, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos. Faço uma critica em cima dos 
pontos negativos. Mas sempre tento mostrar para eles a meneira correta de ser feito. Sempre estão sendo avaliados. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma boa de trabalhar. Uma faixa etária boa. São alunos bem dispostos a fazer aula. Inclusive você vai 
perceber isso lá. Lógico que têm as exceções. Mas na maioria tem muito interesse em estar fazendo aula. Não. Não. A 
turma praticamente é o mesmo padrão. Não digo que são iguais. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: O material já fica separado no armário é chegar e pegar. Não vai ter problema. Já esta tudo tranquilo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Às vezes coloca devido a maneira de falar. A gente às vezes altera um pouquinho na maneira de chama a atenção por 
causa de uma coisinha ou outra. Mas nada que interfira grande no decorrer da aula. Porque às vezes sou meio chato com 
eles. Eu falo uma vez tranquilo. Chamo a atenção da segunda vez. Na terceira vez já dou um grito, xingo e dou uma 
travada. Já chego mais enérgico no acontecimento. Se precisar retirar o aluno da aula por não está fazendo aquilo que 
acho que deve ser feito, eu retiro. Às vezes eles ficam com raiva um dia e no outro já esta tranquilo novamente. Mas tem 
que ser assim, não tem outra solução. Porque se os deixar fazerem o que for conveniente para eles não funciona. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: É uma aula de futsal. Espero que aconteça bem a aula. Bem tranquila. Eles vão fazer com boa vontade. Eles são 
interessados na aula. O conteúdo do futsal porque é um programa que fazemos no primeiro bimestre. É o futsal, vôlei, 
aula teoria e caminhada. E nesta semana já estava determinado que fossem as aulas de futsal. Todas as minhas turmas 
nesta semana é o futsal. Na semana seguinte já vamos com outro conteúdo que já foi programado. A não ser que 
aconteça algum imprevisto. A gente tem a caminhada e já faço isso com eles normalmente. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Hoje acredito que vai ser mais traquilo. Porque já foram avisados ontem. Às vezes o que ocorre é um pouquinho de 
distração deles com questão do material de aula que é usarem roupa e tênis adequados. Porque chega na hora preciso 
que tenha pelo menos 10 alunos participando. Se não conseguir 10 alunos tenho que abrir exceções a regra. Ai é razão de 
um aluno já dizer que estou favorecendo tal aluno por isso. Pode ser que de um probleminha por causa disso. Mas 
acredito que hoje vai ser tranquilo. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Quanto a isso é complicado. A outra alternativa no caso é emprestar o meu tênis. Outro dia tive que emprestar o meu 
tênis para a menina estar participando pelo menos para ter o limite de pessoas. O número de aluno é até grade. Mas você 
entrar numa quadra para fazer uma aula de futsal com um número menor que 10 alunos fica difícil. Então a gente 
arremata, uma vez ou outra, dependendo da situação. Até quando um dos alunos pede: “- Deixa eu fazer hoje.”  Deixo até 
fazer de calça desde que esteja calçado. Sem calçado não tem como. É até chato você deixar uma turma sem participar 
de uma aula por causa de um aluno que não estava de roupa adequada. Mesmo assim é um acordo com todos. E digo: "- 
Se na próxima aula acontecer de não deixar novamente não venha falar que naquele dia eu deixe. Estou deixando hoje e 
não vou ficar abrindo exceção. Porque vocês mesmo estão aceitando. Se amanhã aparecer aqui sem roupa adequada, vai 
sobrar". Porque se não vai descambar daqui a pouco ninguém vem mais de roupa adequada. 
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Anexo 18.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor esta agora na sala de aula com o alunos, onde orientou todos para já trocarem o uniforme e não enrrolar pelo 
percusso para não perderem tempo de aula. Ainda, possivelmente além do material de aula que é a bola de futsal o 
Professor levará rodos e panos de chão para secar a quadra, pois nesta noite choveu forte na cidade. Estamos agora 
saindo da escola em direção a quadra no ginásio, onde o Professor mantém sua rotina de pedir os alunos para serem 
mais rápidos para não perderem tempo de aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Chegamos agora no ginásio após realizarmos o trajeto de 540 metros em 11 minutos, mas felizmente a quadra esta seca, 
assim o Professor não perde esta primeira aula secando a quadra com os alunos. Segundo o Professor o que pode ter 
ocorrido foi a direção da chuva de vento não ter sido na direção da parte do telhado do ginásio que é aberta. A turma muito 
motivada, não é muito grande, os alunos demonstram ser interessados, onde sua maioria são do gênero feminino, todos 
alunos vieram de uniforme e percebo que as meninas gostam e querem realizar o jogo de futsal. O início da aula é muito 
tranquilo e percebo que todos alunos estão rotinizados com as rotinas de organização do Professor no início da aula, seja, 
dividir as equipes e utilização do uniforme para realizar a aula. Nesta terceira aula observada estaremos realizando 
algumas conclusões das rotinas do Professor tendo por base também as observações realizadas nas duas primeiras 
aulas, sejam, suas rotinas de organização, rotinas de instrução, rotinas de gestão dos alunos durante a atividade, rotinas 
de feedbacks entre outras. Até o momento a turma parece ser muito fácil de trabalhar, pois é interessada e motivada. São 
no total 18 alunos dentre estes 14 são meninas e 4 homens. Porque a aula não começou, mas os alunos já estão 
brincando na quadra com um pré-desportivo do handebol utilizando a bola de futsal, enquanto o Professor seca uma parte 
da lateral da quadra que esta um pouco molhada. O Professor demonstra muita preocupação com a segurança dos alunos 
porque não há hospital na cidade, apenas um posto médico, então caso aconteça de algum aluno se machucar o 
deslocamento até a cidade polo é muito demorado. É rotina do Professor iniciar a aula na lateral da quadra, onde costuma 
passar as orientações gerais do jogo aos alunos. Agora os alunos estão enconstados no alambrado da quadra, então vou 
me aproximar para estar registrando as orientações do Professor. 
Professor: É o seguinte, alguém pediu para estar deixando os dois no mesmo time, mas se deixar os dois no mesmo time 
será pior para vocês. 
Alunas: Não é não! O Fulano não deixa que a gente joga. 
Professor: Então vamos dividir assim, fulana, beltrana e ciclana na equipe de cá. Será deste jeito!  
Alunas: Assim não Professor, porque não faz só um time de meninas. 
Professor: Depois quando começar o jogo nós mudamos, mas agora será dois para cada time. 
Aluna A: Então eu quero o Fulano. 
Aluna B: Eu quero o Beltrano. 
Aluna A: Eu quero o Ciclano. 
Aluna B: Então fico com o Deltrano. 
A princípio o Professor não transmitiu as instruções do jogo, pois percebo que os alunos conhecem as rotinas de ensino 
do Professor, porque são alunos do 9º ano e que trabalham com o Professor desde as séries iniciais. O Professor mantém 
sua rotina de iniciar a aula dividindo as equipes. É rotina do Professor realizar as instruções aos alunos durante a atividade 
que no caso de suas aulas é jogo de futsal. É rotina do Professor iniciar a organização das equipes separando os alunos 
ou alunas mais habilidosas em equipes opostas e depois permite que os alunos escolham os demais jogadores da equipe. 
A atividade da aula será novamente o futsal, todos alunos demonstram ter um certo conhecimento das regras e 
fundamentos do futsal, as alunas demonstram gostar e já jogarem futsal, possuem corpo e são até mais fortes em relação 
aos meninos. Sendo rotina do Professor estar realizando as instruções aos alunos durante o jogo propriamente dito. Como 
a turma já trabalhar com o Professor desde as séries iniciais, segundo o Professor os alunos ja possuem conhecimento 
referente as regras e fundamentos do futsal, posicionamento em quadra, as alunas especificamente demonstram saber 
jogar, ter domínio de bola, controle de bola, força no chute a gol, ou seja, são característeristicas do grupo que facilita a 
gestão e interatividade da aula. O Professor mantém a rotina de estar na lateral da quadra realizando as instruções 
referente as regras e fundamentos do futsal e feedbacks de supervisão, correção e motivação durante o jogo.  

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A aula mantém sua estrutura identica d primeira e segunda aula observada, ou seja, o mesmo roteiro de aula. O Professor 
mantém sua rotina de gerir o tempo das partidas para alternar as equipes. Nesta aula o Professor organizou três equipes, 
onde a que sofrer dois gols é eliminada ou se empatar as equipes tiram par ou ímpar. No geral a turma já esta muito 
rotinizada as rotinas de ensino do Professor, pois conhecem as regras e procedimentos quando ocorre a troca das 
equipes. Então o Professor mantém-se na lateral da quadra realizando a arbitragem do jogo, prestando feedbacks e 
instruindo os alunos referente as regras, fundamentos, posicionamento, ataque, contra-ataque, defesa, cobrança de 
lateral, de escanteio e sáida de bola, seja, do goleiro ou meio da quadra. É cultura nas escolas da região preparar os 
alunos durante o ano para disputar os JEMG, o que vem a justificar o perfil mais técnico deste Professor, além do mesmo 
ser técnico da equipe de futebol de campo da cidade. Ainda, há a cultura de que o bom Professor de Educação Física é 
aquele que possui o maior número de jogos, competições ou finais disputadas nos JEMG. Por ser cidade de interior é 
cultural da cidade a prática do desporto, principalmente o futsal e futebol. E todos os alunos inclusive as meninas gostam 
de jogar e querem aprender o conteúdo da aula. A prática dos quatro desportos (futsal, handebol, vôlei e basquete) são 
basicamente o conteúdo do planejamento anual das aulas de Educação Física do Professor. Mas como em todas as 
turmas há alunos que não gostam de fazer aula de Educação Física, porém não é característico do perfil do Professor 
estar insistindo para que estes alunos participem da sua aula, pois segundo o mesmo já insistiu muito com estes alunos. 
Então foca sua atenção nos alunos que gostam e querem participar das suas aulas. Nas três aulas observadas o 
Professor não permitiu que nenhum aluno realiza-se aula descalço, chinelos ou sandália, porque é obrigatório o uso do 
uniforme e tênis nas aulas de Educação Física, além de não poderem utilizar a quadra do ginásio esportivo da cidade 
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descalço ou chinelos. Também não permite que os alunos realizem aula de Educação Física de calça jeans. Agora o 
Professor apresenta um perfil mais desportista, técnico e concepções teoricas mais voltadas para o treinamento, pois é 
rotina manter-se na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução referentes as regras e fundamentos do futsal. 
Quando uma das equipe leva um gol é rotina do Professor orienta os alunos dos erros cometidos, a falha no 
posicionamento da equipe, ou seja, quais foram as razões que levaram a equipe a sofre o gol e suas principais falhas 
durante o jogo. O Professor esta constantemente presente nos episódios do jogo, seja, saída de bola, falta ou alguma 
investida mais bruta de algum aluno no outro. Não é perfil do Professor desligar-se da aula, além de gerir e manter o 
controle dos alunos que estão jogando, também controla aqueles que não querem participar da aula. O Professor não 
permite que o jogo transcorra sem suas intervenções, pois é nos acontecimentos do jogo que transmite as intruções aos 
alunos referente as regras, fundamentos e falhas cometidas pelas equipes ou alunos em lance individuais. É rotina do 
Professor estar atento ao jogo porque os alunos combram, perguntam e questionam suas decisões durante o jogo. Se o 
Professor não manter-se atento ao jogo os alunos combram que seja mais interveniente e atencioso nos episódios do 
jogo. O que demonstra o respeito e consideração pelo papel do Professor e sua importâcia junto aos alunos durante a 
aula. O Professor determinou as seguintes regras para organização da aula, ou seja, 5 minutos para cada partida ou dois 
gols. O Professor disse que 5 minutos é suficiente para que uma equipe esta realizando dois gols, além de aumentar a 
interatividade, competitividade e trabalho em equipe dos alunos durante o jogo. Ainda, ter uma maior rotatividade entre as 
equipes durante a aula. É rotina do Professor realizar instruções aos alunos das equipes que ficaram de fora, ou seja, 
orienta e instrui os alunos sobre seus principais erros durante o jogo, as razões porque sofreram o gol e sugere uma 
estratégia para quando retornarem à quadra. Presta feedbacks de correção e instrução aos alunos que aguardam para 
jogar referente as suas falhas e erros cometidos durante o jogo. A rotinas de instrução do Professor ocorrem durante o 
jogo propriamente dito. Acredito que esta metodologia de aula deve-se ao tempo gasto no deslocamento da escola até a 
quadra, assim aproveitando mais o tempo de aula durante o jogo para realizar as intruções referente as regras, 
fundamentos, posicionamento, sistemas ofensivo e defencivo no jogo. São regras referente como cobrar uma falta, um 
lateral, como realizar a barreira, a distância da barreir da bola e diante destas orientações cobra as prestações e corrige os 
erros dos alunos durante a aula. Também é rotina do Professor deslocar-se pela lateral da quadra prestando feedbacks 
aos alunos, e nos episódiso mais complexos do jogo dirige-se até os pontos onde ocorre os erros ou faltas para orientar e 
corrigir os alunos.  

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A aula transcorre muito naturalmente, porém nesta turma o Professor realiza instruções muito específicas referente as 
regras e fundamentos do jogo devido algumas das alunos serem atletas que disputam o JEMG pela escola. Então faz uma 
limpeza e refinamentos durante o jogo e orienta os alunos como se estivesse trabalhando com uma equipe de futsa para 
competições esportivas. Na turma a maiorira dos alunos são meninas que possuem conhecimento e sabem jogar futsal, 
sabem posicionar na quadra, percepção do espaço de jogo, sabem fintar, tem domínio e força. De modo, que as meninas 
descam-se nesta turma devido estas características, mas há as excessões, porém todas realizam a aula, são 
participativas e interativas permitindo ao Professor realizar instruções mais específicas devido ao conhecimentos que já 
possuem referente ao futsal. Ainda, a postura semelhante de um treinador que o Professor adota, ou seja, estimular a 
competitividade, a participação em eventos esportivos são rotinas que ao longo dos anos escolares vão sendo incutidas 
no perfil dos alunos que já apresentam uma pré-diposição para jogos e competições esportivas. Já aqueles alunos que 
não gostam de realizar a aula o Professor é omisso, apenas pergunta se gostariam de realizar a aula, mas não exige ou 
estimula a participação. Mas nestes três dias observando o Professor não presenciei nenhuma aula lúdica, ou seja, onde a 
ludicidade, recreação, interação coletiva dos alunos fosse o objetivo da aula. Todas as aulas observadas fundamentaram 
no jogo desportivo do futsal, onde o Professor apresentou perfil e rotinas que são influenciadas pelo seu trabalho como 
treinador de futebol, ou seja, foca o desenvolvimento de habilidades e formação de equipes que possam vir representar a 
escola nos JEMG. Neste momento uma partida termina empatada, assim o Professor chama os capitães de ambas as 
equipe para disputar no par ou ímpar, quem perder sai para a outra equipe entrar. No geral a aula mantém sua rotina 
como foi na 1ª e 2ª aulas observadas, porém a diferença é que os alunos são mais motivado, interessados e demonstram 
mais conhecimento do conteúdo e das rotinas de gestão e controle do Professor permitindo um maior aproveitamento do 
tempo de aprendizagem da aula. Faltando 15 minutos aproximadamente para finalização da aula o Professor organizou 
um grande time com todas as equipes para aumentar a competitividade e interação dos alunos que estavam jogando. Este 
grande jogo irá ocorrer até o fim da aula.  

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Considerando as três aulas observadas e que apresentaram a mesma estrutura e rotinas de organização da aula. É roteiro 
de aula do Professor buscar os alunos na sala de aula, onde rotineiramente lembra aos alunos da importância de não 
perderem tempo durante o trajeto até a quadra, pede para trocarem o uniforme e aqueles que não vieram com vestimenta 
adequada lembra-os que não poderam realizar aula. Realiza o trajeto de 540 metros da escola até a quadra em 
aproximadamente 10 minutos. Na quadra imediatamente chama os alunos na lateral para formar e organizar a atividade 
de aula, no caso destas três aulas foi o futsal. Na formação das equipes o Professor leva em consideração as 
características físicas e habilidades dos alunos no futsal para seleção dos alunos, inicia separando os mais habilidosos 
para cada equipe e depois pede a estes alunos para escolher os demais jogadores da equipe. É rotina do Professor 
permanecer na lateral da quadra realizando as instruções aos alunos referente as regras, fundamentos e situações de erro 
durante o jogo. Assim, é rotina do Professor realizar constantemente durante o jogo de futsal os feedbacks de supervisão, 
correção e motivação aos alunos. São feedbacks relacionados as regras do jogo como cobrança de lateral, cobrança de 
escantei, saída de bola com o goleiro, saída de bola do meio de campo, distância da barreira da bola, como realizar a 
barreira e episódios polémicos como faltas. Também realiza feedbacks referente aos fundamentos como realizar os 
passes, chute a gol, finta o adversário, posicionamento em quadra, alé de explicar aos alunos ou equipe que sobre o gol 
quais foram seus principais erros cometidos durante o lance. É rotina do Professor também deslocar-se pela quadra 
dirifindo-se até os pontos onde ocorrem os lance e episódios polémicos do jogo. E por fim, rotineiramente finaliza a aula 
10 minutos antes do horário para retornar com os alunos para escola. No trajeto esta constantemente advertindo os alunos 
quanto ao tempo, seja, quando vão para a quadra e quando voltam para escola. O Professor apresenta um perfil com 
rotinas características de um treinador de futsal, o que deve-se ao fato de ser o treinador de futebol do time da cidade, 
onde suas abordagens, instruções, feedbacks, gestão e controle da atividade são muito semelhante ao contexto de um 
treinamento para competições esportivas. O Professor demonstra conhecimento e domínio das regra oficiais do futsal, 
onde transmite aos alunos este conhecimento durante o jogo na aula. Além de conhecer e dominar as regras dos esportes 
(handebol, vôlei e basquete) que desenvolve com os alunos no seu planejamento anual como descreveu na sua entrevista 
de percursso profissional. Também demonstra muita preocupação com a segurança dos alunos durante o jogo, pois 
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contantemente pede aos alunos para não empurrarem ou realizar entradas duras nos colegas. Constantemente esta 
atento as investidas dos colegas uns nos outros durante o jogo, quando percebe uma atitude desta natureza, imediamente 
apita e aplica falta. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Nesta aula não presenciei nenhum episódio que 
caracterize esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Nesta aula específicamente não, porém 
constantemente o Professor esta motivando os alunos durante a aula. 
Proporciona feedback ao alunos: Constantemente o Professor presta feedbacks de supervisão, correção e motivação aos 
alunos. Durante o jogo o Professor realiza as instruções aos alunos referente as regras, fundamentos e correções dos 
erros e faltas cometidas pelos alunos. Sendo sua rotina permanecer na lateral da quadra prestando os feedbacks referente 
como cobrança de lateral, cobrança de falta, cobrança de escanteio, tiro de meta, saída de bola com o goleiro, como 
realizar corretamente a barreira e outras regras do futsal. É rotina do Professor apitar, parar o jogo e deslocar-se pela 
quadra dirigindo-se até os pontos onde ocorrem os episódios polémicos do jogo, onde explica e exemplifica como realizar 
corretamente o procedimento referente a falta cometida. É rotina do Professor explicar aos alunos e as equipes que 
sofrem um gol durante a partida quais foram os principais erros que cometeram para sofrerem o gol, este feedbacks 
ocorrem durante o jogo ou quando as equipes estão fora do jogo aguardano sua vez de jogar. Ainda, constantemente 
lembra aos alunos durante o jogo do tempo disponível para realizarem o gol estimulando a competitividade entre eles 
durante a partida. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: A postura firme e segura 
do Professor nas suas orientações e advertências aos alunos impõe o respeito pelo seu trabalho. Mas o Professor é muito 
educado e cordial quando se dirige aos alunos, pois em momento algum das aulas observadas presenciei episódios hóstis 
nas relações entre os alunos e o Professor. Também temos que considerar que o Professor trabalha com esta turma 
desde as séries iniciais, assim os alunos já estão rotinizados às suas rotinas de ensino. O que justifica a segurança, 
controle e gestão que o Professor demonstrou ter com esta turma, além dos alunos retribuirem com sua motivação e 
interesse na aula.  
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, quando um equipe perde os alunos e Professor discutem as 
razões e falhas que a equipe cometeu durante o jogo. O Professor escuta as reclamações, justificações e razões segundo 
os alunos que levaram sua equipe a perder o jogo. Mas o Professor responde aos alunos através de feedbacks dizendo as 
razões que levaram eles a levarem o gol, seja, porque não fecharam a defesa, demoravam a realizar o passe de bola, 
jogavam muito individualmente entre eles ou determinado aluno que estava jogando disperso da equipe. Quando 
necessário fala individualmente ao aluno sobre seus erros e faltas no jogo. Esta são instruções e feedbacks individuais 
aos alunos ou equipes que o Professor realiza quando os alunos estão fora do jogo. Entretanto, não é rotina do Professor 
paralizar a atividade para prestar as instruções ou feedbacks, deixa que o jogo transcorra e fica observando todos os 
alunos e âmbas as equipes, quando ocorre algum episódio com determina aluno ou alguma equipe leva um gol que o 
Professor presta instruções e feedbacks específicos ao aluno dirigindo-se ao aluno pelo seu respectivo nome próprio. O 
Professor deixa que o jogo aconteça, também por ser apenas 5 minutos cada partida, se for parar para realizar as 
instruções nunca acaba o jogo. Então presta os feedbacks as equipes que perderam quando estão do lado de fora 
aguardando a vez para jogar. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não é necessário, pois mesmo sendo uma 
turma heterogênea, onde dos 20 alunos da turma 5 são homens , destes 2 aparentam ser homosexuais e demais alunos 
são do gênero feminino. É uma turma onde as meninas são muito competitivas, esta característica favorece muito o 
contexto da aula, pois motiva e interage os demais alunos da turma na atividade proposta pelo Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Basicamente o Professor 
possui uma estrutura de aula muito rotinizada, onde independente das características da turma é aplicada e desenvolvida 
a mesma metodologia aos alunos. Não é característica e perfil do Professor planejar uma aula com diversidade e 
criatividade com intuito de motivar e envolver todos os alunos da turma. Sua estrutura e organização de aula esta 
fundamentada em rotinas típicas de treinamento, ou seja, o Professor apresenta um perfil de treinador durante suas 
intervenções, intruções e feedbacks na aula. É notório que o Professor possui conhecimento e domínio do conteúdo, 
domínio na gestão do grupo, controle da turma e gestão do tempo de aula. Agora criatividade e diversidade nas atividades 
e estrutura da aula isso não ocorre. 
Tem sentido de humor: Sim, é rotina do Professor brincar com os alunos, fazer mimos, piadas e dirige-se aos mesmos 
pelos seus nomes próprios. Os alunos também tem a liberdade de interagir com o Professor, alguns por já serem mais 
próximos do Professor no contexto social fora da escola às vezes chamam-o pelo apelido. Entretanto, o Professor em 
momento algum perde sua postura firme, segura e educadas de realizar as instruções, advertir os alunos e prestar o 
feedbacks durante o jogo. Quando percebe que ocorrerá algum comportamento desviante imediatamente adverte o aluno 
ou alunos pelos seus respectivos nomes próprio. “- Fulano parou!” ou “- “Fulano, Beltrano e Ciclano vamos parar com isto 
agora por favor!” É uma estratégia de controle muito eficaz porque os alunos demonstram um grande respeito pela figura 
do Professor no contexto da escola. São advertências com cariz paterno, onde o Professor pede a colaboração e diz que 
se eles retornarem a adotar esta conduta serão penalizados. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Não. Não é característico do perfil do Professor exigir a participação dos 
alunos na aula. O próprio disse que concentra seus esforços naqueles alunos que gostam e querem fazer sua aula, pois já 
insistiu muito, mas hoje não mais. Mesmo sendo um minoria que não realiza a sua aula, pois no geral todos alunos 
participam, vêm uniformizados e interagem com os colegas durante a aula. O Professor não demonstrar preocupação em 
planejar uma aula para que todos alunos participem, assim sua aula apresenta uma estrutura muito sistematizada e 
adequada para alunos que apresentam um perfil competitivo e motivados para competições esportivas. São alunos que 
gostam e participam sempre dos JEMG, pois segundo o Professor é cultural da região a participação e competição entre 
as escolas destes jogos estundantil, onde os alunos participam e fazem as aulas de Educação Física com intuito de 
participar e representar a escola nos jogos. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é característico na relação do Professor e alunos a troca de experiência durante 
a aula. Aquelas equipes que sofreram o gol e sairam da quadra são orientadas e instruidas pelo Professor na lateral da 
quadra, enquanto ele realizar a gestão e controle da partida seguinte. Nestes momentos os alunos possuem a liberdade 
de questiona, discutir e sugerir ao Professor como na próxima partida poderiam organizar sua equipe para serem mais 
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ofensivo em relação ao jogo das demais equipes. Isto ocorre com todas as equipes que perdem uma partida, com isto o 
Professor torna a aula mais competitiva, ensina os alunos sistemas ofensivo e defensivo do futsal, estimula a interação e 
trabalho de equipe entre os aluno durante o jogo. Quando percebe que uma das equipes é mais forte do que as demais o 
Professor troca alunos das equipes.  
Síntese: O Professor não demonstra nenhuma rotina estratégia para motivar ou despertar o interesse dos alunos menos 
motivados. Possui um roteiro de aula que é estruturado com base no pouco tempo disponível que possui para trabalhar 
devido ter que deslocar com os alunos até o local onde ocorre as aulas. Mas apresentou rotinas de relacionamento que 
possibilitam uma ambiente positivo, contrutivo e favorável para uma aprendizagem fundamentada na competitividade para 
participaçaõ dos JEMG. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Não é rotina de planejamento do Professor estruturar 
aula com etapas progressivas durante a aula. Sua aula é o jogo propriamente dito, no caso das aulas observadas foi o 
futsal. É roteiro de aula do Professor buscar os alunos na sala de aula, onde rotineiramente lembra aos alunos da 
importância de não perderem tempo durante o trajeto até a quadra, pede para trocarem o uniforme e aqueles que não 
vieram com vestimenta adequada lembra-os que não poderam realizar aula. Realiza o trajeto de 540 metros da escola até 
a quadra em aproximadamente 10 minutos. Na quadra imediatamente chama os alunos na lateral para formar e organizar 
a atividade de aula, no caso destas três aulas foi o futsal. Na formação das equipes o Professor leva em consideração as 
características físicas e habilidades dos alunos no futsal para seleção dos alunos, inicia separando os mais habilidosos 
para cada equipe e depois pede a estes alunos para escolher os demais jogadores da equipe. É rotina do Professor 
permanecer na lateral da quadra realizando as instruções aos alunos referente as regras, fundamentos e situações de erro 
durante o jogo. Assim, é rotina do Professor realizar constantemente durante o jogo de futsal os feedbacks de supervisão, 
correção e motivação aos alunos. São feedbacks relacionados as regras do jogo como cobrança de lateral, cobrança de 
escantei, saída de bola com o goleiro, saída de bola do meio de campo, distância da barreira da bola, como realizar a 
barreira e episódios polémicos como faltas. Também realiza feedbacks referente aos fundamentos como realizar os 
passes, chute a gol, finta o adversário, posicionamento em quadra, alé de explicar aos alunos ou equipe que sobre o gol 
quais foram seus principais erros cometidos durante o lance. É rotina do Professor também deslocar-se pela quadra 
dirifindo-se até os pontos onde ocorrem os lance e episódios polémicos do jogo. E por fim, rotineiramente finaliza a aula 
10 minutos antes do horário para retornar com os alunos para escola. No trajeto esta constantemente advertindo os alunos 
quanto ao tempo, seja, quando vão para a quadra e quando voltam para escola. O Professor apresenta um perfil com 
rotinas características de um treinador de futsal, o que deve-se ao fato de ser o treinador de futebol do time da cidade, 
onde suas abordagens, instruções, feedbacks, gestão e controle da atividade são muito semelhante ao contexto de um 
treinamento para competições esportivas. O Professor demonstra conhecimento e domínio das regra oficiais do futsal, 
onde transmite aos alunos este conhecimento durante o jogo na aula. Além de conhecer e dominar as regras dos esportes 
(handebol, vôlei e basquete) que desenvolve com os alunos no seu planejamento anual como descreveu na sua entrevista 
de percursso profissional. Também demonstra muita preocupação com a segurança dos alunos durante o jogo, pois 
contantemente pede aos alunos para não empurrarem ou realizar entradas duras nos colegas. Constantemente esta 
atento as investidas dos colegas uns nos outros durante o jogo, quando percebe uma atitude desta natureza, imediamente 
apita e aplica falta. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar as instruções aos alunos mantendo-se na lateral da 
quadra e andando pelo espaço de aula prestando os feedbacks de supervisão, correção e motivação. Como são alunos de 
9º ano na faixa etária de 14 a 15 anos, o Professor adota outra postura de aula com estes alunos, onde o diálogo, a 
negóciação e troca de experiência são bases na sua maneira de instruir e ensinar os alunos durante o jogo. Suas 
instruções são clara, adequadas e ocorrem durante o jogo, onde o Professor ensina as regras e fundamentos do futsal. 
Quando ocorrer algum episódio complexo é rotina do Professor paralisar o jogo e dirigir-se até o loca para orientar os 
alunos referente ao erro ou falta cometida. É rotina do Professor prestar feedbacks de correção aos alunos e equipes que 
perderam a partida referente aos erros e faltas que cometeram para sofrerem o gol, enquando estão na lateral da quadra 
aguardando novamente a oportunidade de jogar. Mas o Professor não paralisa o jogo para realizar estas instruções e 
prestações de feedbacks, apenas quando é muito necessário, pois tenta aproveitar o tempo de aula ao máximo. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não. Realiza feedbacks de motivação àqueles 
alunos que participam da aula quando realizam uma prestação de sucesso no jogo, seja, um bom passe, uma finta correta 
ou marcam o gol. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, mas com intuíto e objetivo de 
aumentar a competitividade entre as equipes nas partidas. O Professor sugere e instruí aos alunos sistemas de jogo que 
possibilite maior interação e competitividade durante as partidas. Isto ficou claro porque ocorria constantemente 
alternância entre as equipes, sempre que uma perdia uma partida no próximo jogo superava a equipe vencedora. Devido 
aos feedbacks e instruções, correções e sugestões de posicionamento, ataque e defesa que o Professor realizava na 
lateral da quadra as equipes enquanto aguardavam sua vez de jogar. Além de estimular a competitividade entre os alunos 
mais habilidosos que são os capitães das equipes. No caso, estes alunos são meninas que representam a escola no 
JEMG. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: As rotinas de improvisação do Professor estão relacionadas ao controle 
da atividade, no caso o jogo de futsal, com introdução de regras. Estas regras estão relacionadas ao controle dos alunos 
ou alunas muito habilidosos, ao tempo do jogo, aumento da interatividade dos alunos menos habilidosos com a atividade, 
na formação ou alteração das equipes durante o jogo. Mas não é característico das aula do Professor uma improvisação 
criativa ou diversificada, porque sua aula apresenta uma estrutura básica que é o jogo ou treino dos alunos, então o 
Professor improvisa com intuito de gerir e controlar esta sua estrutura de aula. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pois o Professor já deixou claro gostar muito de trabalhar com o conteúdo 
esporte, seja, futsal, basquete, handebol e vôlei. Mas não presenciei nenhuma aula que demonstra-se um entusiasmo 
contagiante por parte do Professor, mas constantemente presta feedbacks aos alunos das diversas situações do jogo. 
Isso demonstra sua atenção e interesse em gerir e desenvolver uma aprendizagem na aula. Mas é obvío que o Professor 
gosta muito do conteúdo que é o futsal, pois além de demonstrar conhecimento de regras, fundamentos e sistemas de 
jogo. Consegue realizar a leitura e contruir diversas situações durante o jogo que motiva e interage mais ainda os alunos 
num clima de competitividade. Além de ser treinador de futebol no time da cidade. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, na estrutura da aula não ocorrem situações que 
exija muito controle, apenas na troca das equipes quando finaliza o tempo da partida, mas como os alunos já estão 
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rotinizados com o procedimento não há problema algum nesta mudança. A mudança de situação que exige mais 
responsabilidade é no trajeto da escola até a quadra, onde o Professor constantemente pede os alunos para andarem 
mais rápido para não perderem tempo de aula e no retorno para escola, onde também adverte os alunos do tempo devido 
não extrapolar o horário da sua aula. Como a aula não possui fase, etapas ou diversidade de atividade, pois é 
basicamente o jogo não ocorre muitas mudanças de situações. 
Síntese: Referente a dimensão ensino a estrutura de aula do Professor é sempre o jogo propriamente dito, não apresenta 
diversificação ou criatividade na seleção de atividades. Sua estrutura assemelha-se muito ao treinamento do futsal. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: A postura e conduta do Professor com os alunos durante a aula impede que tenham 
algum comportamento desviante. Até mesmo, porque quando o Professor percebe que algum aluno ou alunos irão adotar 
ou ter um comportamento divergente, imediatamente adverte-os através de feedback de controle verbal. “- Fulano parou!”. 
“- Beltrano e Ciclano vamos parar!” O Professor não permite que qualquer episódio venha ocorrer, além dos alunos 
demosntrarem muito respeito nas suas decisões e orientações durante a aula. Aqueles alunos que gostam e querem fazer 
aula o Professor foca seus esforços neles, já aqueles alunos que não querem fazer aula o Professor é indiferente, não 
exige ou motiva a participação. Não é perfil do Professor motivar os alunos desinteressados a participar da sua aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum episódio de alunos problemáticos. Acontecem 
comportamentos que são característicos da faixa etária, mas que o Professor com apenas advertências verbais controla a 
conduta dos alunos. O Professor é muito exigente com a utilização do uniforme e calçado, mas no geral é muito educado 
e tranquilo na sua forma de lidar com os alunos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é perfil do Professor ser educado nas suas prestações com os alunos. E quando realiza 
a divisão das equipes no início da aula, onde nesta aula selecionou três alunos habilidosas e pediu para que escolhessem 
as demais colegas do time. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim. A infra-estrutura onde são realizadas a aula é muito 
favorável para aprendizagem. A motivação excessiva dos alunos em serem representantes da escola nos JEMG é um 
fator que favorece muito a aprendizagem e o conhecimento e domínio que o Professor demosntrou ter referente ao 
conteúdo da aula que foi o futsal. Ainda, o ambiente competitivo é um fator muito favorável na aprendizagem dos alunos 
que apresentam um perfil de atleta. Mas para aqueles alunos que não apresentam perfil de atletas a aula deixa a desejars, 
então ou adaptam-se ou não participam. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Todos tem acesso aos materiais, pois utilizou apenas a bola de futsal. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Quanto a infra-estrutura é muito atraente e segura, ainda o Professor exige 
que os alunos utilizem uniforme e façam aula de tênis. Entretanto, quanto ser uma aula atraente deve-se ao interesse e 
motivação dos alunos que gostam e querem participar da aula, pois a estrutura da aula é o jogo propriamente dito. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, o 
Professor realiza constantemente feedbacks de instrução, supervisão, correção e motivação aos alunos durante o jogo. 
Mantém-se na lateral da quadra realizando a arbitragem do jogo, passando as instruções referente ao erros e faltas 
cometidas pelos alunos durante o jogo. É rotina do Professor prestar feedbacks as equipes quando estão na lateral da 
quadra aguardando sua vez de jogar, orienta e instrui referente os erros cometidos, as faltas realizadas, as razões porque 
sofreram o gol e sugere uma estratégia para quando voltarem a jogar tentar vencer da equipe com quem irão jogar. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, existe recíprocidade entre alunos e Professor, pois 
é característico do seu perfil ser muito educado e atencioso com os alunos que demonstram interesse em participar da 
sua aula. Em momento algum das aulas observadas presenciei episódios de ríspidez ou hóstilidade do Professor para 
com seus alunos ou vice e versa. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É rotina do Professor deslocar-se pela quadra realizando as instruções 
aos alunos, estas instruções ocorrem durante o jogo, são referente as regras, fundamentos e sitemas ofensivos e 
defensivo de jogo. É rotina do Professor realizar instruções e feedbacks individuais aos alunos, onde dirige-se aos alunos 
pelos seus respectivos nomes próprios. O Professor não paralisa o jogo para realizar as instruções ou feedbacks, ou seja, 
aproveita ao máximo o tempo de aula para aprendizagem dos alunos, mas se necessário paralisa para realizar as 
instruções aos alunos. No geral são feedbacks de instrução individual aos alunos, onde o Professor dirige-se pelo nome 
aos alunos. “- Fulano fecha por ali!”; “- Ciclano abre na lateral para receber a bola!” São instruções e feedbacks referente 
ao jogo de âmbas as equipes, seja, instruções de tática de jogo, sistema de ataque e defesa. É nítido que o Professor 
possui conhecimento e domínio pelo conteúdo, no caso o futsal. Ele tem entusiasmo pelo futsal. Então suas instruções 
são individuais aos alunos durante o jogo e coletivas na lateral da quadra as equipes que perderam a partida e aguardam 
a vez de jogo novamente. E no final quando realiza um jogão com toda turma o Professor novamente lembra os alunos 
das suas instruções e observações durante a aula. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim. Ocorreu o episódio de uma aluna cair na quadra e 
imediatamente parou o jogo e prestou socorro a aluna. O Professor é muito preocupado com assidentes com os alunos 
devido a distância da cidade onde estão da cidade polo, onde encontra-se o hospital. Isso talvez deve-se ao episódio que 
o Professor relatou anteriormente, que foi quando uma aluna machucou a clavícula, mas como não pode levar a aluna no 
hospital pediu ao Diretor da escola que não procedeu como combinaram, assim no outro dia os pais vieram a escola 
reclamar da atitude do Professor que ficou taxado como irresponsável. Hoje percebo que qualquer episódio de impacto 
entre alunos, trombões e esbarrões são momentos que exigem muita atenção do Professor, ou seja, constantemente esta 
advertindo os alunos para tomarem cuidade com suas investidas e entradas nos colegas durante o jogo. 

7º MOMENTO: Considerações finais... 
São rotinas do Professor suas forma de realizar as intruções aos alunos, seja, na lateral da quadra ou circulando pela 
quadra. Suas rotinas de instrução e feedbacks individual aos alunos dirigindo-se ao mesmos pelos seus respectivos 
nomes próprios. Já as instruções coletivas ocorreram na lateral da quadra as equipes quando estas aguardavam sua vez 
de jogar. O Professor é muito seguro nas suas decisões e orientações, pois já rotinizou nos alunos sua forma de trabalhar, 
ou seja, os alunos já conhecem suas rotinas de ensino. Sua rotina de controle é advertir os alunos pelos seus nomes 
próprios e ocorrem imediatamente quando o Professor percebe a possibilidade de ocorrer comportamentos desviante 
entre alunos ou por algum aluno. 
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Anexo 18.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 18.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 07 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

10º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Possuo. 
1.1.1) Poderia descrevê-lo? 
R: É o seguinte, o planejamento da aula de futsal é um roteiro que já tenho o hábito de fazer com os alunos. Aonde vou 
até a sala de aula deles, onde eles ficam me esperando dentro da sala de aula, na sequência eles vão trocar de roupa 
para estar fazendo aula com a roupa adequada, trocando de roupa eu fico esperando eles retornarem do banheiro para 
quardarem a mochila na sala, depois pego o meu material e descemos para quadra para fazer aula, que no caso foi o 
futsal hoje. Já esta determinado o tempo que será os jogos, pois eles já estão habituados com isto, depois dividimos as 
equipes para estar participando da aula e isto já é uma rotina porque eles estão acostumados com este tipo de atitudes da 
minha parte e isto facilita para que eles consigam aproveitar mais o tempo de aula. Então sempre funciona desta maneira. 
Chegamos e já dividimos as equipes, pois já esta determinado o tempo que é cinco minutos para cada jogo ou dois gols. 
Caso não sair dois gols em cinco minutos vão para o par ou ímpar para determinar o vencedor. Porque se eu for deixar 
mais tempo para um desempate estou tirando tempo das equipes que ficaram de fora esperando para jogar. Então assim, 
estes procedimentos é uma coisa normal que acontece juntamente com o tempo pré estabelecido para a gente estar 
voltando para escola. Eu já determinei este tempo de acordo com a turma, que pode ser 10 minutos ou 15 minutos, como 
já sei que tem turma que são mais rápidas do que as outras. A turma de hoje gastou mais de 15 minutos para estar 
chegando, por mais que eu fique precionando para andarem mais rápido. Mas estas são rotinas das minhas aulas todas 
às vezes que eu for utilizar a quadra funciona desta maneira. 
1.1.2) Porque estas atividades? Porque esta maneira de organizar a aula? 
R: É o seguinte, lógico que eu adoro o esporte e como já gosto do esporte a aula como é uma aula de esporte vai fazer... 
Eu fico observando a respeito dos alunos as questões de técnicas, as táticas... E por mais que não interfira diretamente na 
aula porque eles estão jogando, eu fico orientando os alunos que estão de fora o que precisa fazer, o que eles fizeram de 
errado, o que não esta funcionando. Porque se eu parar o jogo deles naquele momento para falar, ele irão perder muito 
tempo. Eu prefiro passar as instruções com os alunos que estão de fora, pois normalmente estão trocando os times e na 
medida que eles vou entrando na quadra para jogar vou passando as intruções para aqueles que saíram e eles vão 
entendendo o que precisa ser feito. 
1.2) Costuma seguir à risca o planejamento? 
R: Eu sigo o planejamento. Porém o meu planejamento tem uma flexibilidade com a questão de tempo. Tempo eu digo 
assim, o ambiente por exemplo, eu programei uma atividade para a gente estar saindo mas aconteceu de estar chovendo, 
então tem uma flexibilidade naquele bimestre do que poderei estar fazendo, aonde posso estar invertendo uma aula que 
deveria ser realizada como prática eu posso estar realizando como teórica. Não tem aquela determinada rígidez de: “- Tem 
que ser esta aula hoje.” Eu não posso me deslocar com os alunos 1 quilômetro, 500 metros para ir e 500 metros para 
voltar, debaixo de chuva não funciona. Então já tenho esta flexibilidade que é justamente para evitar que a aula não 
aconteça.  
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca o seu planejamento? 
R: Conseguia praticamente da mesma forma, porque eu não utilizava a quadra lá embaixo, esta que utilizo no momento, 
eu utilizava somente o pátio da escola no estágio. Depois entramos num concensso com o pessoal da outra escola para 
autorizar utilizarmos a quadra desta escola, mas também tinha que fazer este trajeto, a mesma coisa com os alunos, teve 
um período que nós da Escola Estadual estavamos utilizando a Escola Municipal o que era bem mais fácil porque a 
quadra era do lado da escola. Então, praticamente era quase da mesma maneira, porém eu acho que a medida que o 
tempo vai passando vamos conseguindo fazer com que a aula aconteça com mais facilidade porque os alunos já sabem o 
que será feito. Porque eles já estão com aquilo, por exemplo futebol: “- É isso que é a aula hoje.” “- É!” Então eles já fazem 
mais rápido para perder menos tempo.  
1.2.2) Consegue descrever quais as diferenças do seu planejamento no período do estágio para hoje? 
Minha intervenção: Eu fazia assim e hoje faço assim. 
R: No início não tinha tanto envolvimento com o esporte, pois as aulas eram voltadas muito mais para as brincadeira, com 
aula até de ginástica, tinha sessões de alongamento eram um número muito menor de atividades que envolviam a área de 
esporte mesmo. Então agora já esta uma aula mais voltada para o esporte, até mesmo pela questão do interesse dos 
próprios alunos, mas não somente dos alunos mas também é uma questão cultural que Mariana tem de participar dos 
jogos estudantis tipo o JEM. Então temos que focar um pouco mais em cima somente do esporte. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Eu percebe que os alunos já sabem que o conteúdo é o futsal. Também percebe que você não se 
preocupa em explicitar que os objetivos da aula é aprender os fundamentos do futsal. Dentre as turma que observei que 
foram uma turma de 9º ano e alunos de 6ª ano, mas para alguns o objetivo são os jogos estudantis. Para alguns e outros 
apenas participam da aula. 
1.1) Quando os objetivos das suas aulas passaram a ser a participação nos jogos estudantis? Ou sua aulas não tem estes 
objetivos? 
R: Não é somente em função dos jogos. Porém é o seguinte, lógico que não posso priorizar o desenvolvimento dos alunos 
com base nos jogos estudantis, eu não posso priorizar, mas tenho que unir o útil ao agradavél. Como eu sei que alguns 
irão participar dos jogos e sendo uma modalidade que os outros participam da aula, mas não irão participar dos jogos, pois 
eu sei que não vão. Mas esta é a maneira que eu tenho de incentivá-los porque muitos interessam em estar indo, porém 
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se acham incapazes de estar participando dos jogos porque sabem que terão uma cobrança diferente em questão de 
técnicas e outras responsabilidade em geral. So que eu sempre falo: “- Eu sei que você quer participar, porém você se 
acha incapaz de estar fazendo, se você acha incapaz de estar fazendo só tem uma maneira de participar que é fazendo 
aqui agora até você ter uma condição de chegar e brigar de igual para igual com outros colegas que estarão participando 
lá na mesma modalidade esportiva. 
Minha intervenção: Referente a turma de 6º ano tive observando dois alunos que são Portadores de Necessidades 
Especiais, mas não é o caso de ter que excluir ou planejar uma aula individual para eles, pois eles participam bem da aula. 
1.2) Você costuma definir objetivos específicos durante o jogo para eles? 
R: Na verdade eles tem limitações pequenas. Entretanto, tenhos alunos na mesma turma que aponta para eles e dizem 
que não são normais, mas eu procuro evitar ao máximo possível de estar interferindo em qualquer situação para não dar 
margem para os outros acharem que eles não são normais. Então a aula com eles acontece da mesma maneira que 
acontece nas outras turmas. 
Minha intervenção: Você não preocupa em diferenciar os objetivos para eles devido ao fato de acreditar que a 
discriminação por parte de alguns alunos irá piorar. 
Professor: Irá piorar. Eu trato eles de uma maneira normal, igual a todos os alunos. Porque se os alunos percebe que 
estou fazendo qualquer coizinha para favorecer os dois eles irão falar: “- Porque eles não são normais você esta fazendo 
isto para favorecer para eles.” 
1.2.1) Então você diferencia a aula para eles adotando esta atitude? Ou não? 
R: É! Mas assim, se eu ficar falando: “- O gente vamos fazer o seguinte com o Aluno A e o Aluno B.” “- O gente não faz 
isso não com o Fulano e o Ciclano.” “- Vocês sabem que eles tem um deficienciazinha.” O que vai acontecer? Vou estar 
apontando para eles que relamente tem uma deficienciazinha. E como isto naõ interfere na aula, então não vejo 
necessidade de estar fazendo isto. 
1.2.2) Referente as atividades você específica para eles? 
R: Não. Não porque eles fazem a atividade. Aquelas atividades de esporte em qualquer das modalidades eles conseguem 
fazer. Eles conseguem fazer. 
1.2.3) Quando que você percebeu que adotando esta atitulde seria melhor o relacionamento entre os alunos e estes dois 
alunos PNE? Ou seja não ter diferenciação das aulas para estes alunos? 
R: Porque na verdade o que acontece é o seguinte, pois se você começar a diferenciar e mostrar que eles precisam de um 
tratamento diferente durante a aula os alunos irão começar a criticar e falar que realmente eles tem problemas. E o 
problema deles é uma coisa tão leve que não interfere no dia a dia deles. Não interfere! Não interfere no raciocínio. Um 
deles é um pouquinho mais agitado, lógico que é visível qual é o mais agitado, se alguém o provoca lógico que ele vai 
revidar Isso no caso do Aluno B. Agora o Aluno A não, se alguém falar alguma coisa para ele, ele olha para pessoa assim 
e não tá nem aí, não liga, já esta habituado com as brincadeiras dos colegas, então ele é bem mais tranquilo. Não causam 
problemas de briga durante o horário de aula. Se alguém chega falando algo com eles eu chego e corto o embalo. No 
começo era complicado assim, porque chega o aluno... Lógico que o aluno por mais novo que seja, ele percebe que o 
colega tem um probleminha. Percebe! Se eu ficar separando ou que for que falar para eles, eles também vão sentir como 
deficiêntes. E poderiam achar que não tem condições de fazer a aula porque estão com problemas. Então eu faço tudo 
como se fosse normal e eles participam tranquilo sem aquela coisa que são diferentes dos colegas porque tem um 
probleminha. 
1.3) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu para a aula. Paro, chego e falo: “- O gente o que esta acontecendo é o seguinte, se for para fazer com mal vontade 
ou avacalhando, nós vamos parar e eu vamos voltar para escola.” E o objetivo... Porque na verdade todo aluno, a maioria, 
todo aluno gosta de uma aula de Educação Física. Se eu falar para eles assim: “- Se você não forem fazer da maneira 
correta, fazer com boa vontade terei que voltar com vocês para escola e em vez de termos aula prática será aula teórica. 
Então é vocês tem que decidir o que vocês preferem.” Porque tem hora que eles dão aquela relaxada e esquecem o 
objetivo do que era para estar fazendo. Então faço isto com eles, pois já aconteceu de estarmos voltando, não é apenas 
ameças não. Começamos a aula se passou 5 ou 10 minutos, já falei uma vez e não funcionou, falo a segunda já alterando 
um pouco a voz e na terceira eu já falo: “- Parou, junta o material que estamos indo embora, vamos voltar todo mundo 
para escola.”  
1.3.1) E no estágio quando você comoçou? 
R: Isto acontecia também. Isto acontecia. Acontecia e eu falava. 
Minha intervenção: Você adotava a mesma postura? 
Professor: Adotava a mesma postura. Eles também já sabem que vou tomar esta atitude se não funcionar da maneira que 
tem que ser feita. Eles já sabem... Às vezes eles falam assim, com um tom de brincadeira claro: “- Você esta muito chato 
hoje.” Eu respono: “- Não hoje. Eu sempre fui chato.” Só que tem dia que se o aluno pensar que ele vai falar brincando 
comigo e que vou ceder a certas situação, eu não vou ceder. Porque tudo tem um limite. É lógico que eu não vou ficar o 
tempo todo combrando que tem que ser assim, tem que ser assim. “- O gente não é bem assim não!” Na aula de hoje 
você presenciou alguns momentos com a Aluna X que às vezes se distrai com a brincadeira. Porque a brincadeira às 
vezes com o colega, até sem querer, do nada no jogo do futsal estas coisas de passar e esbarrar, mesmo que não seja 
com o objetivo de derrubar, só que eles não entendem que cair numa quadra não é tão simples assim, pois eles podem 
ralar todo. “- O Aluna X vamos parar com esta brincadeira, pois esta brincaderia pode levar a uma contusão seria ou a um 
tombo.” Então eu já chamo a atenção. 
Minha intervenção: Você tem a preocupação com o fato deles machucarem na aula? 
Professor: Lógico! Porque quadra é um local que qualquer tombo rala. Não tem jeito, pois se cair o risco é grande. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Dentre as três aulas observadas, você consegue me descrever qual possui mais rotinas ou comportamentos 
rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? Conseguiria me descrever quais 
comportamentos são estes? 
Professor: Que são rotinas? 
Minha intervenção: Que você mesmo disse que “sempre faço isso”. Digo na aula mesmo. 
R: Não, isso é fácil! É a questão de apontar o erro. Assim, eu não preciso falar, pois isto é o meu normal. Todos os dias, 
não sei se deve ao fato de estar atuando como técnico de futebol, eu já apondo o erro da maneira assim: “- Porque você 
acha que não funciou? Porque você acha que perdeu?” Então eu explico: “- Você perdeu pelo seguinte, por estar com 
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muita fominhagem, pois você não quer tocar a bola e como o jogo é coletivo não adianta eu querer levar sozinho. Sozinho 
eu não vou levar. Você tem cinco contra um, mas você quatro colegas do meu lado que posso contar com eles, porque 
tenho que fazer sozinho. A gente não ganho jogo individualmente.” Isso é todos os dias que eu estou falando, seja com 
qual turma que for. Porque aquela turma de hoje, que é uma turma mais velha e que têm mais tempo, eles já vão com 
mais facilidade. Mesmo assim eu tenho que estar corrigindo, pois se não falar, referente as questões de regra se eu não 
falar, porque isso é normal: “- Opa! Parou! A bola esta fora da marca, fora da linha.” Isso é normal. Isso eu faço assim, 
sem perceber que estou fazendo. Eu não paro e penso: “- Eu tenho que fazer isso.” Já vai acontecendo naturalmente. Eu 
não perco o foco dos meninos na quadra, eu não perco o foco na quadra, mas posso perder o foco do que os outros estão 
falando. Às vezes estou falando uma coisa aqui, que às vezes eles não conseguem entender o porque que deu errado. 
Não conseguem entender o porque que deu errado. Então tenho que falar com eles: “- Aconteceu isso. Esta acontecendo 
assim, assim e assim de errado.” A questão do reclamar deles, entre eles dentro da quadra, um reclama com o outro. Vai 
reclamar mesmo. Isso é o seguinte, se eu tenho um pouquinho mais de habilidade eu acho que sou obrigado a cobrar do 
meu colega, porque ele não tem habilidade que ele não pode fazer a aula não. Eu digo: “- Isso não! Isso ele não pode 
fazer não, porque isso ai é normal.” Porque se dois tiverem a chance de estar dividindo as equipes... Normalmente eu 
pego os três mais fortes naquele esporte para dividir. Porque se colocar os três na mesma equipe o negócio não funciona. 
Eu peguei as três meninas que são melhorzinhas, mais habilidosas para estarem dividindo as equipes, até mesmo para 
não ficar muito desigual. Isto é uma coisa que já faço normalmente. Em qualquer uma das turmas eu já sei que são os 
alunos que tem um pouquinho mais de habilidade. Então eu já vou e faço, seja numa aula de basquete a mesma coisa, do 
volei a mesma coisa. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nesta atividade, que no caso é o futsal? Era desta mesma maneira? 
R: É. Era desta maneira.  
Minha intervenção: Existe algumas diferenças? 
Professor: A diferença é a seguinte, que a medida que vai passando o tempo vamos começando adquirir mais confiança 
no que você fazendo. Você vai adquirindo mais confiança e os próprios alunos com o passar do tempo também já vão nós 
vendo com uma visão diferentes. “- Eu já sei que funciona assim, então tenho que fazer isso.” E eu também incentivo 
muito eles a estarem assistindo muito a jogos, porque eles gostam muito de jogos, mas assistindo o jogo de uma maneira 
diferente. Você deve ter observado eu questionando com o alunos que estava reclamando do esbarrão do colega. Eu 
disse: “- Assiste um jogo de futebol. O jogador sai até na porrada com o próprio colega.” Saiu o jogador do Palmeiras que 
é um time grande. O jogador não concordou com a atitude foi reclamar e saiu no tapa. Inclusive o jogador vai até sair do 
time. Então isso acontece, não é porque um aluno ali na hora da aula fez algum tipo de reclamação do colega. “- Eu não 
vou jogar porque sou ruim.” Então digo: “- Não. Você vai voltar e continuar jogando.” Ontem mesmo o menino tomou um 
tombo e queria parar de jogar. Eu disse: “- Não. Você vai continuar jogando. Você não vai desistir porque você caiu. Então 
quer dizer, que porque você caiu hoje você não vai jogar.” 
Minha intervenção: Você disse que tem mais segurança e mais confiança. No início no estágio você não tinha esta 
confiança? 
Professor: Primeiro quando você começa a dar aulas ficamos um pouco assim meio... Era uma mudança de 
comportamento, pois eu não tinha contato direto com um aluno numa aula. Então até que você vai pegando a manha, 
como é que funciona as coisas, a questão de tempo e depois você vai aprendendo como lidar com o aluno. 
Minha intervenção: O tempo no estágio era bem distribuído? 
Professor: Não tão bem distribuído como agora. 
Minha intervenção: Como que era? 
Professor: Porque na verdade você tem uma preocupação... No estágio as minhas aulas eram 50 minutos. Hoje por 
exemplo, é lógico que são dois dias, mas eu perderia muito mais tempo do que se eu tivesse as aulas com os dois 
horários germinados igual tenho hoje. 
Minha intervenção: Você prefere dar aulas com os dois horários germinados por causa da distância? 
Professor: Prefiro porque vou perder menos tempo. 
Minha intervenção: Nada, nada você perde em média uns 25 minutos para deslocação dos alunos até o local de aula. 
Professor: Perco 25 minutos hoje e 25 minutos numa outra aula. Nisto perde 50 minutos. Se as aulas forem germinadas 
vou perder 25 minutos num dia só. Eu tenho 1 hora e 40 minutos de aula, então se perder 25 minutos de aula eu tenho 1 
hora e 15 minutos com os alunos na quadra com o horário germinado. Separando os horário eu tenho 25 minutos em um 
dia e 25 minutos no outro são apenas 50 minutos. Nada, nada os alunos irão ganhar de 25 a 30 minutos dentro da quadra. 
Então faz uma diferença muito grande. 
1.3) Como você assegura a sequência e continuidade das tarefas nessa atividade? 
Minha intervenção: Hoje presenciei duas situações, onde percebe que as turmas de 6º ano não são tão habilidosos como 
as turmas de 9º ano. Também presenciei alunas dizendo: “- Eu também não sabia jogar, mas aprende fazendo a aula.” Ou 
seja ela estava chamando a outra colega para jogar e participar da aula. Como você assegura a continuidade e sequência 
das atividades? Você tem uma forma de ensinar especifíca para cada ano? E na mesma turma você preocupa em dar 
continuidade do conteúdo da aula anterior para aula futura? 
R: Na verdade é o seguinte, a questão hoje específica do futsal, a habilidade com a bola você só adquire praticando. Eu 
posso praticar cinco anos, mas se eu ficar seis anos, aquele outro um ano e com passar do tempo vou ganhar mais 
confiança, mais habilidade e mais recursos para na hora do jogo. 
Minha intervenção: E como você assegura esta evolução nas suas turmas? Ou você não se preocupa com isto? 
Professor: Eu preocupo porque é o seguinte, como tem a faixa etária lógico que terá diferença. Por exemplo um aluno de 
10 anos hoje do 6º ano numa turma de 15 meninos, vamos colocar específico para os meninos, você encontra três que 
tem habilidade e doze que não tem, mas com dois ou três anos que eles estão praticando a atividade, eles não irão igualar 
aos três mais habilidosos daqui a três anos porque os três vão estar além do que já estavam, pois estarão também 
melhorando. Agora os outros vão chegar num nível que permita ver notoriamente a diferença, pois o rendimento é outro, 
você consegue perceber isto. Agora a maneira da minha aula, porque a maneira mais fácil de você aprender a jogar é 
jogando. Olhando não funciona. Não adianta eu olhar. “- Ah! Se eu olhar o cara fazer aquilo eu vou dar conta de fazer.” 
Não vai dar conta de fazer. Se você não fizer e errar um monte de vezes até aprender. Não existe isso! Tem coisas que 
você consegue aprender olhando, mas outras não. 
Minha intervenção: Eu observei três aulas completamente diferentes e três conteúdo. Agora você tem uma preocupação 
em assegurar a continuidade da aula de hoje com a aula de amanhã? Ou seja você consegue relacionar as aula desta 
semana com as aulas da próxima semana? A questão dos conteúdos, a questão dos fundamentos. 
Professor: Por exemplo, na semana seguinte será uma aula voltada para outra atividade que é a caminhada. Que na 
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verdade não deixa de estar envolvendo, na verdade a gente vai estar fazendo é melhorar a condição física. “- O gente isto 
aqui interfere numa aula de futsal na questão de melhorar a condição física.” Porque na verdade o meu objetivo com eles 
é na medida que o tempo for passando ir aumentando o ritmo da caminhada para daqui a pouco eles estarem correndo 
junto comigo. Porque quem interessa participar do esporte, se eles não estiver bem fisicamente, questão de não aquentar 
40 minutos ou 90 minutos correndo dentro de uma quadra. É lógico que numa quadra será com 40 minutos, mas assim 
têm alguns que irão para o futebol de campo que é um tempo maior. Então fisicamente ajuda e muito. No caso de hoje, eu 
tenho três, quatros alunos que já estão habituadas a fazer isto, pois vão para o campo e praticam. Já os outros não estão 
com este hábito, então tem que melhorar fisicamente para estar fazendo isto. Por isso, é lógico que eu vou pegar... Uma 
aula de volei com a de futsal tem muita diferença. Tem que ter uma certa velocidade? Tem. Mas é um jogo mais parado, 
pois não tem contato, não tem o contato físico de trombar um com outro, força física para encostar no outro para estar 
tirando ele da jogada. Então não existe isto no vôlei. 
1.4) Durante o estágio você estruturava suas aulas da mesma maneira, ou seja, o planejamento das suas aulas era 
semelhante ou a aula corria mais aberta? 
R: Eu planejava até mesmo porque é uma exigência estar realizando o planejamento. Mas se você não planejar o que 
você vai fazer fica meio que sem jeito. Como vou chegar na aula sem uma noção do que eu quero para aquele dia com os 
meninos. Até para mim chegar lá para eles e falar: “- É o seguinte nós vamos fazer hoje tal aula.” Por exemplo: “- Hoje 
será uma aula de basquete.” “- E o que nós vamos fazer?” Eles já sabem o que nós vamos fazer, porém se não planejar o 
que eu vou fazer... Porque eles me perguntam: “- O que vamos fazer hoje? O que vamos fazer na aula de basquete hoje?” 
Eu vou falar que vou resolver, que não sei ou que quando chegar na quadra a gente resolve. Até que eu resolvo o que vou 
fazer já perde muito tempo. E eu não tenho muito tempo para perder. Então já venho para aula com aquilo na mente, do 
que eu vou fazer e como vou fazer. “- Então eu vou fazer isso.” “- Atenção que é nova aula de basquete. Hoje é o seguinte, 
nós vamos focar numa coisa que é o arremesso.” Ou focar apenas no passe. E mesmo quando da... Às vezes eu altero, 
proíbo a questão do quicar a bola, não pode movimentar com a bola, pois tem que passar. Isso para estar tirando aquela... 
Porque o aluno habilidoso no basquete não vai querer devolver a bola para colega. Então eu já faço isso. No futsal não 
tem como fazer isso, pois a bola tem que rolar, não tem outra condição. 
1.5) A maneira de organizar as tarefas de aula hoje é a mesma do estágio ou não 
R: É a mesma, porém mais estruturada.  
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos no estágio? Ou seja supervisionar, acompanhar e 
corrigir? 
R: É. Há várias alterações na questão da postura. A minha postura. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Assim, a maneira como eu falava para eles. A medida que nós vamos tendo um contato maior com o aluno, 
você começa a falar com um jeitinho diferente para ele. 
Minha intervenção: Como que era este teu jeito de falar antes? 
Professor: Antes eu falaria com aluno assim, chegava e falava meio ríspido. Até para eles já... Porque naquela época, foi 
em 2006 que aconteceu, quando comecei a fazer o estágio com eles, o professor tinha uma postura diferente, a maneira 
diferente. Ai você vai tentar com que o aluno, da maneira que você acha que tem que ser a maneira correta deles estarem 
fazendo, até eles começarem a entrar no rítmo que eu achava que era o ideal deles estar fazendo. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer como você falava no estágio e como você fala hoje? 
Professor: Eu falava muito mais gritado com eles para conseguir que eles fizessem o que eu queria. Hoje eu falo mais 
tranquilo com eles. 
Minha intervenção: Hoje você fala bem tranquilo. Acho que até demais. 
Professor: É, hoje eu falo. Vou falando no decorrer da aula. Antes eu tinha que gritar mais até para eles estarem fazendo. 
Minha intervenção: Você costumava parar as atividades para dar instruções aos alunos? 
Professor: Parava. Algumas vezes eu parava. Parava, mas hoje eu já não faço isso. 
Minha intervenção: Porque? 
Professor: Eu parava, mas só que é seguinte, eu percebia que perdia tempo. Por exemplo, montei uma equipe na aula que 
jogou duas, três vezes e que não perdeu. Eu já fiz isso. Eu falo: “- Vocês jogaram três vezes. Já tem tempo que estão na 
quadra e estas turmas aqui toda vez rodou. Então, vão sair vocês e deixar eles jogarem agora, no caso os perdedores, 
para eles terem mais tempo de estar utilizando a quadra também. Entrou e jogaram cinco minuto e perdeu, pronto esta 
fora. Entrou outro e perdeu, mas o mesmo vencedor. Entrou novamente outra equipe e o mesmo vencedor, então não 
funciona. Às vezes eu tirava o vencedor e colocava os perdedores para jogar. 
Minha intervenção: Porque você não costuma mudar as equipes? 
Professor: Não. Eu tirava o vencedor. Hoje mesmo eu mudei, aumentei o número de alunos para eles terem mais tempo 
de ficar no jogo. Você viu que deu até uma diferença no toque de bola. Porque eu separei os alunos habilidosos em 
equipes diferentes, mas quando eu coloquei de volta os outros quatro que estavam de fora, você deve ter percebido que o 
toque de bola é diferente. Mesmo entre as meninas o toque saiu com mais facilidade 
1.6.1) Quando na aula você costuma fazer estas comunicações? 
Professor: Qual comunicação? 
Minha intervenção: Das correções, da supervisão, da instrução. Quando? Em que momento da aula costuma fazer estas 
comunicações? 
R: Normalmente com o time que esta de fora. Com o que esta de fora, para mim não parar a aula, porque o tempo já é 
reduzido. Porque se eu parar para mim estar dando as instruções eles vão estar perdendo muito tempo. Então 
normalmente eu pego o time que saiu, que perdeu e vou passando as instruções. O que foi de errado. O que aconteceu. 
Isso não poderia ter sido assim, por isso que vocês perderam. Na hora que inverteu o time, voltou aquele para quadra, eu 
já faço o mesma correção com o outro e se perceber que aquele time que esta saindo da quadra tem alguma coisa de 
errado eu já dou um toque. Seja um aluno ou outro já dou um toque: “- Você esta fazendo isso de errado. Então faz 
assim.” Porque eu estou vendo, entre os três times aquele que esta melhor dentro da quadra, às vezes esta 
conseguindo... 
Minha intervenção: As intruções que você passou do lado de fora, você chama a atenção durante e depois do jogo? 
Professor: Chamo, chamo e mesmo assim, Aluna X por exemplo, hoje eu chamei umas três vezes para liberar a bola 
mesmo com a equipe dela ganhando eu disse: “- Libera mais a bola. Você esta travando muito a bola. Esta demorando 
fazer isso.” Mas eu não vou parar, pois eu já dou um toque, já falo: “- O fulano esta acontecendo isso de errado.” 
Minha intervenção: Esta maneira de realizar as instruções, comunicações quando o time sai de quadra, fala, faz as 
observações, o time retorna e você proporciona o feedback para lembrar as observações que você realizou durante a 
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atividade. Era assim no estágio? 
Professor: Não. Porque eu falava para eles, passava a correção, mas na hora do jogo eu não falava de novo, pois 
esperava sair. Sempre fiz isso. Agora não. Agora, às vezes até mesmo durante o jogo corrigi aqui. Corriji! “- Olha você fez 
isto de errado." Na hora que entrou lá eu digo: “- Eu falei agora mesmo com você. Esta fazendo de novo errado.” Quando 
eu falo assim, a pessoa já sabe que é para ele que estou falando. Porque já tinha falado com ele do lado de fora da aula. 
Falei com a Aluna Y assim: “ – O Aluna Y tem que tocar a bola. Você esta demorando tocar a bola.” Quando ele entrou lá 
no jogo eu disse: “- Aluna Y você falou que ia tocar a bola e não esta tocando.” Ai ela olhou para mim e já sabia o que 
tinha que ser feito, porque já tinha chamado a atenção dela do lado de fora. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas caracterísiticas dos alunos da turma? Ou o jogo? 
Professor: Como? 
Minha intervenção: Quando? 
Professor: Quando? 
Minha intervenção: Quando você costuma diferenciar as tarefas, o jogo com base nas características dos alunos da 
turma? 
R: Eu faço o seguinte, quanto a questão de força física, se eu pego um turma e percebo que eles tem o mesmo porte 
físico, porque mesmo sendo meninos e meninas eu sei que têm condições de fazer atividade juntos, sendo assim eu 
mesclo a turma com meninos e meninos. Agora se eu ver que as meninas fisicamente são inferiores aos meninos eu vou 
separar para evitar um contato e o risco de se machucarem. 
Minha intervenção: Você tem uma preocupação muito grande com o risco dos alunos se machurarem? 
Professor: Eu tenho muita preocupação porque um aluno machucar é muito sério. Parece uma brincadeirinha, mas é uma 
coisa muito séria, não falo apenas com o aluno na escola, mas no dia a dia fora do horário de aula. Às vezes eu estou 
chamando a atenção do aluno porque qualquer coisa que aconteça, por mais insignificante que seja o machucado, lá fora 
os pais imaginam diferente. Eu tenho filho e sei que não é assim, mas não é todo mundo que pensa da mesma maneira. 
Às vezes eles acham que a gente esta deixando a coisa livre. 
1.7.1) Além da questão da estrutura física dos alunos, existe outras características que você leva em consideração? 
R: Da habilidade do aluno também, eu levo esta parte. Às vezes eu vejo que fisicamente os meninos e as meninas tem o 
mesmo porte físico, mas eu vejo que não tem habilidade nenhuma. Então o que vai acontecer é que esta aluna vai ficar lá 
no meio da quadra parada, olhando apenas, porque eles não vão tocar a bola mesmo. Então ela tem que adquirir esta 
habilidade, eu vou insentivar elas a correr e chegar junto na jogada. “- Corre que você esta demorando para chegar na 
bola.” Porque eu separo? Separo porque se eu colocar cinco meninos, três meninos habilidosos e duas meninas em um 
time junto com eles na quadra, elas não vão nem encostar na bola. Agora quando já estão habituados a fazer isto é 
diferente. Porque o objetivo da aula é que todos participem. Por mais que eu insista e muitos não participam, o meu 
objetivo é que todos participem. Se eu colocar... Porque eu vou separando, igual eu fiz ontem, separei a aula com base na 
faixa etária das meninas, independente... Elas tem o mesmo tempo que os meninos. Eu gosto de estar fazendo isto. Tem 
quatro times 2 masculino e 2 feminino, 50 minutos disponível, então é 25 minutos para cada um. Há não ser que dentro de 
25 minutos, isso não acontece sempre, mas às vezes costuma acontecer, dentro de 25 minutos as meninas correram 
tanto que elas já não estão aguentando. Ai até deixo os meninos voltar uns minutinhos para quadra. 
Minha intervenção: Você me disse que hoje não insiste mais para os alunos participarem do jogo, da aula praticamente. 
No estágio você tinha esta preocupação? 
Professor: Insistia, insistia muito. Às vezes reclamava com os pais dos alunos. Porém muito dos pais falam assim: “- 
Tenho medo dele cair e se machucar. Ele pode se machucar lá jogando e não sei o que.” Eu falo que não é assim. Que a 
aula não funciona assim. Eu já insisti de mais, então eu acho que não adianta. 
Minha intervenção: No estágio você tinha algum procedimento que obrigava aos alunos fazerem a aula? Ou não? 
Professor: A jogarem não. O jogo mesmo não. Mas outros tipos de aula são obrigados a fazer e fazem, mas o jogo não. 
Minha intervenção: Que outros tipos de aula? 
Professor: Por exemplo, a aula da caminhada, às vezes a gente faz um alongamento. Quando vamos fazer a caminhada 
antes realizamos um alongamento. Isto todo mundo faz! Todos tem que fazer. Agora chegam lá na quadra e dizem que 
não querem jogar, não adianta insistir, porque posso perder um aluno ao obrigá-lo entrar na quadra. Ele vai ficar parado 
dentro da quadra, pois não vai ficar esticado nem para encostar o pé para encostar nela caso for no futsal. No basquete se 
jogar a bola nele, ele sai da frente da bola. Então não vai funcionar, pois se fizer isto, a equipe que eu colocar um aluno 
deste vão ficar com raiva. Vai acontecer que nenhum deles irão querer fazer. Você deve ter percebido hoje que aquela 
menina que ficou parada na quadra, que os próprios colegas reclamaram se ela não fosse movimentar nas jogadas não 
funcionava, então ninguém quer. So tenho cinco alunos para fazer, pois um obriguei a fazer os outros quatro estão lá 
jogando, se continuar obrigando aquele aluno a permanecer jogando acontecerá que em vez de ter um de fora terei os 
cinco de fora. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Você costuma nas suas aulas diversificar a metodologia e suas estratégias de ensino em outros conteúdos? Ou ela 
tem a mesma estrutura de aula, tipo vai direto para o jogo propriamente dito e passa as instruções. 
R: Não. Tem diferença. Não tem diferença com a questão da... Porque é o seguinte, o vôlei por exemplo, não tem como 
você chegar no 6º ano, já ir para o jogo diretamente. Não tem como porque eles não tem o domínio da bola no vôlei. Às 
vezes eu pego uma equipe e digo: “- Olha, vamos dividir as equipes e o objetivo hoje é conseguir realizar o saque.” Então 
o aluno realiza o fundamento 2, 3 vezes tentando passar a bola do outro lado da rede. Eu digo para eles: “- A bola chegou 
até vocês tenta passar ela de manchete. Apenas tenta. Se passou a bola no saque tenta chegar nela de manchete. Tenta, 
pois caso não coseguirem ninguém vai criticar. Nós vamos focar somente o saque. O objetivo é a bola passar a rede.” E 
vamos focando nisto, pois o primeiro fundamento é somente este. “- Ah, não consegui professor: “- Pois não tem problema 
não. Devolve a bola aqui para tentar novamente.” 
Minha intervenção: Na sua opinião o futsal é mais fácil de aprender jogando? 
Professor: Eu penso que o futsal para aprender jogando é mais fácil. É mais fácil porque a bola já esta no chão. É só 
chutar! Tem que ter habilidade? Tem! Mas ela já esta no chão. Agora você imagina pergar uma criança de 11 anos, no 
vôlei a bola não pode cair, porque caiu perdeu. 
Minha intervenção: Nos demais conteúdos você diversifica os tipos de aulas? 
Professor: A maneira de dar aula eu diversifico. Eu acho que estar fazendo jogando, porque o basquete também permite 
para aprender jogando. Vou corrigindo, vou falando, no caso falo antes. Igual falei na maneira de quicar: “- É o seguinte, o 
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que você pode fazer com a bola de basquete? Você pode quicar ela assim, assim e assim. Fez diferente esta errado.” 
Esta errado eu falo: “- Parou que esta errado.” Vou e pergunto: “- O que você fez de errado? Se ver alguma coisa de 
errado na aula de basquete eu paro. Na aula de basquete eu paro e corrijo na hora. Porque eu parei? Parei para ele saber 
o que fez de errado. Porque se não falar na hora não funciona. Já o futsal eu já falo do lado de fora. No basquete eu tenho 
que parar, porque não pode seguir errado. Não pode seguir errado. Porque se eles aprenderem errado depois para mim 
corrigir é pior. Já o vôlei não tem como fazer isto. Não tem como. Eles não tem o hábito de jogar, se colocar eles na 
quadra e a bola cair acabou o jogo, tem que recomeçar novamente. Caiu a bola não funciona, não tem jeito. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: 
1.3) Como você costuma estabelecer regras nas aulas para o controle da classe? 
R: As regras são o seguinte, já vamos determinados o que tem que ser feito. Os alunos já sabem o que tem que fazer. 
Sabem que tem que trocar de roupa. Às vezes acontece de um ou outro dar uma desviada do percurso até a quadra, mas 
como eu já tenho um controle da turma, já conheço os alunos que costumam desviar durante o caminho até a quadra. 
Entaõ eu falo: “- Vamos fazer o seguinte, vocês vão me esperar aqui no portão da escola que vou buscar o material, 
vamos todos mundo juntos.” Alguns andam mais rápido, outros mais devagar. E falo: “- A aula vai acontecer da seguinte 
maneira, pois você já sabem que é o jogo de futsal. Se não respeitar as regras vão ficar fora do jogo.” Eu tiro do jogo por 
questões de disciplina, eu não tenho tantos problemas com disciplina mais. Não tenho. Normalmente isto acontece com 
os alunos do 6º ano até eles entrarem no ritmo de como eu gosto que as coisas aconteçam. Como eles já chegam e 
acham diferente, pois saem do 5º para o 6º ano. Tudo para eles é diferente. Então vou falar o que tem que ser feito. No 
decorrer de uns quatro meses eles já tem uma noção de como é minha maneira, minha postura, como costumo fazer, o 
que será cobrado, de que maneira as coisas costumam acontecer. 
1.3.1) E se acontecer esta situação do aluno desviar do caminho para quadra, o que você costuma fazer? Ou que 
procedimento costuma adotar com este aluno? 
R: Desviou eu vou saber e pergunto: “- Há onde você estava? O que você estava fazendo?” Eu chego na escola e 
comunico a direção. Agora depende do aluno que desviou, por exemplo, se for um aluno que sei que gosta de fazer a aula 
a punição dele será a aula. Agora se é um aluno que já sei que não gosta de fazer a aula e desviou por outro motivo, seja 
porque não queria ir para quadra fazer a aula, eu obrigo ele ir comigo a direção e o castigo dele será pior. Mesmo que ele 
não vá fazer a minha aula, mas ele vai ficar sentado lá, nem da área da quadra ele vai poder sair, vai ficar sentado na 
arquibancada e toda hora estou de olho nele. Porque eu sei que estou punindo ele assim. Se eu punir ele deste jeito o que 
vai acontecer, da próxima vez ele não vai fazer, no outro dia ele vai acompanhar a turma. Na verdade tenho que punir o 
aluno proibindo ele de fazer o que ele mais gosta e o único jeito de proibir é este. 
1.3.2) No estágio você procedia desta maneira ou tinha outros procedimentos? 
R: A gente não tinha esse, a questão de punição é a mesma, mas não tinhamos que estar fazendo este trajeto, então não 
tinha muito como desviar. Eu foco muito esta questão da nossa responsabilidade como professor para com o aluno, 
porque qualquer coisa que aconteça com o aluno no horário de aula cai nas costas do professor. Não vai cair na escola 
não, mas em cima do professor, a escola vai tirar o corpo fora porque era no horário de aula do professor, então é ele que 
tinha que estar responsável por isso. Vai cair em mim! Por isso eu tenho esta cobrança com eles. Por isso eu não deixo 
eles voltar para escola de carona. Se acontece qualquer coisa neste trajeto a responsabilidade é minha. Se um aluno fizer 
isto, pois já fizeram, eu cheguei na escola relatei o fato para direção e a punição dele foi igual estou te falando. Deixar de 
fazer o que ele mais gosta. 
1.4) Como o espaço influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: Hoje é diferente porque tenho um espaço para estar fazendo várias modalidades esportivas com eles. Antes era um 
espaço reduzido e o número de alunos para estar praticando tinha que ser reduzido, então perdia-se mais tempo. Por 
exemplo, se eu fosse colocar numa aula de futsal naquele espaço reduzido, igual fiz no final da aula hoje, seis alunos de 
cada lado em cada equipe. Três neste espaço já são muitos. Então eu teria um número maior de alunos do lado de fora 
esperando e não deixa de ter aquela falação. Não tem como não ter aquele papo, aquela falação, porque menino fala auto 
e acaba interfirindo na aula dos outros professores que estão ali do lado. 
1.4.1) Neste espaço reduzido o que você fazia para conter o fala auto e controlar os alunos? 
R: Eu quase que fazia o papel de polícia, de sargento porque obrigava eles a ficar sentado no canto lá. Obrigava mesmo e 
falava: “- Se vocês não ficarem sentados vou colocar sentado na sala do Diretor junto com eles.” Você sabe que não pode 
andar, não pode brincar no corredor porque interfere nas outras aulas. Acaba você perdendo muito tempo policiando os 
alunos do dando aula praticamente. 
1.4.2) No estágio o espaço tinha tanta influência no seu planejamento? 
R: No planejamento não, mas no decorrer das atividade acabava interferindo. Porque por mais que você interessasse 
estar fazendo aquilo acontecer o espaço de aula era muito reduzido. A única aula que acontecia com mais facilidade era a 
aula de vôlei, porque você consegue colocar 5 ou 6 seis alunos naquele espaço, ficavam praticamente parados, mas 
facilitava até para eles ser neste espaço reduzido para estar aprendendo a jogar porque não tinha muito o que correr para 
chegar na bola. Agora com outra atividade era complicado. 
1.4.3) Em relação à seleção ou organização dos materiais e seleção dos materiais considerando que você trabalha 
diretamente com o jogo propriamente dito, então costuma utilizar somente a bola? 
R: É somente a bola. 
1.4.4) Existe diferenças nesta sua maneira de organização dos materiais em relação ao estágio? 
R: Sim, mas a diferença é pequena. Agora hoje... Antes com o vôlei, naquele espaço reduzido, utilizava a própria escola. 
Agora nesta quadra lá embaixo já tenho que estar organizando para levar outro material diferente porque lá tem uma 
estrutura para estar montando tudo direitinho. Agora aqui na escola com o espaço reduzido na época do estágio não tinha 
condições de realizar uma aula de basquete com ele porque não tinha aonde fazer. O handebol neste espaço não tem 
como fazer porque temos que delimitar uma área aonde você pode entrar com a bola nas mãos para você esta realizando 
o arremesso. Então não tinha como estar fazendo. Assim, ficavamos mais no futsal e no vôlei. Por isso que aqui na escola 
temos uma equipe muito forte de vôlei. Temos uma equipe muito forte de vôlei, meninos que já participaram até do JEM, 
do JEB Mineiro com a equipe de Mariana porque os alunos são muito bons no vôlei devido a este espaço reduzido, porque 
praticavam mais isto do que outra modalidade. Hoje não. Hoje é diferente, pois já temos alunos bons no basquete, bons 
no handebol. Agora naquela época como era voltado para o vôlei e nem era o futsal era uma brincadeira com uma bola de 
futsal. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
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Professor: De antes ou agora? 
Minha intervenção: Agora? 
R: Agora dependendo da situação do tempo a gente pode ter uma aula teórica, tem jogos também que nós podemos estar 
utilizando, tem uma mesa de ping pong que nós utilizamos, mas ainda temos o problema sério de espaço ainda, pois 
temos que estar montando, desmontando e tirando. Entendeu? Temos estas opções. E meus próprios alunos também já 
tem uma postura diferente, que quando esta chovendo ou correndo o risco de chover e vamos utilizar a quadra lá embaixo, 
eles já vem prevenidos para mesmo assim utilizar a quadra. Agora isso se for uma chuvinha que permite a gente ir até a 
quadra, agora se for uma chuva que molha, forte já não funciona. Nós vamos é utilizar a escola mesmo e muito raramente 
a sala de informática que é uma opção porque eles também gostam. 
Minha intervenção: Como você utiliza a sala de informática? 
Professor: Porque na verdade tem alguns jogos que os alunos gostam de jogar na informática, pois eles gostam, mas não 
são voltados para Educação Física. Mas isso é mínimo, porque eu não sou muito fã da minha aula nós computadores, 
isso só aconteceu 2 ou 3 vezes no máximo. 
1.5.1) E como que era no estágio? 
R: Porque na verdade antes eu não tinha estas opções, pois era bem menor do que hoje, era menor. O espaço era 
reduzido, eu não tinha uma quadra coberta como tenho hoje para estar utilizando lá embaixo. Entendeu? Choveu eu não 
tinha opção, pois minha opção era ficar com eles na sala fazendo dama, domíno, jogo de xadrez que os meninos gostam. 
Minha intervenção: E porque você começou a trabalhar com aulas teóricas? Quando? 
Professor: A teória era começou justamente quando chegamos na parte esportiva com o aluno. Porque por mais que ele 
goste percebia que eles tinham uma grande deficiência com regras. Então comecei com as questões de regras primeiro. 
Minha intervenção: Isto facilita a sua aula prática? 
Professor: Facilita. 
Minha intervenção: Em que? 
Professor: Facilita porque o próprio aluno já sabe quando ele erra. Às vezes quando estamos jogando o basquete o aluno 
erra, ele olha para mim e para. Ai eu pergunto: “- O que você fez de errado?” Então ele já sabe. Como já tivemos a teória, 
ele já sabe o que é a regra, o que pode e o que não pode ser feito, então ira facilitar muito mais para eles quando estiver 
fazendo. 
Minha intervenção: E nas aulas de dentro de sala existe piadinhas, bagunça de aluno? 
Professor: Não, não, tem não. Eles até que eles são tranquilos, assim não deixa de falar alguma coisinha, brincadeiras 
normais igual em qualquer outra aula. Porque quando estou com eles na sala eu já chego e falo: “- O máximo de silêncio 
possível porque temos sala dos dois lados e não podemos interferir na aula do outro professor.” Eles já sabem que não 
pode interferir, então já não fazem muito barulho por isso. 
Minha intervenção: Eu percebe que você costuma estabelecer algumas rotinas. Gostaria que você me dissesse e 
descreve-se específicamente no contexto da tua aula e da tua ação pedagógica. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aulas? Algumas atitudes, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? 
1.6.1) Algumas atitudes rotineiras suas? 
Professor: Atitudes rotineiras no decorrer da minha aula? 
Minha intervenção: Que você costuma fazer sempre. 
R: É a minha maneira de corrigir que faço sempre. Isso eu faço. 
Minha intervenção: Independente do conteúdo? 
Professor: Faço, faço. Poço fazer de maneira diferente de acordo com o conteúdo, mas a correção é feita da mesma 
forma. Eu vou corrigir com o futsal de uma maneira, eu vou corrigir com o basquete de outra maneira, eu vou corrigir com 
o vôlei de outra maneira e vou corrigir com o handebol de outra maneira. 
Minha intervenção: De que outra maneira é esta? 
Professor: Eu corrijo no futsal sem parar o jogo, eu corrijo no basquete parando o jogo, eu corrijo no handebol sem parar o 
jogo, pois dependendo do erro não vou parar o jogo e corrijo no vôlei já praticamente com o jogo parando. No vôlei faz, 
errou e volta tentar. Então dependendo da modalidade já tenho a maneira que vou estar fazendo a correção. 
1.6.2) Algumas tarefas que você sempre desenvolve? 
Professor: A maneira normal que faço todos os dias, em todas as minhas aulas independente do conteúdo. 
Minha intervenção: São tarefas de aula ou atividades. 
R: Tem! Se você for observar eu faço sempre com o futsal, que é uma maneira que tenho que estar fazendo que é a 
separação de equipes, por exemplo, na separação de equipes uma coisa que faço todas às vezes é separar os alunos 
habilidosos em cada equipe. Isso eu faço sempre. 
Minha intervenção: E algumas tarefas no vôlei? Ou no basquete e no handebol? Seja atividades ou tarefas? 
Professor: A brincadeira que costumo estar realizando no vôlei, por exemplo... É difícil de estar apontando agora assim de 
imediato. 
1.6.3) Dinâmicas que você costuma utilizar para manter a interatividade, para manter o time jogando, para manter o 
homegeneidade das equipes? Existe algumas dinâmicas que você costuma estabelecer? 
R: Para falar a verdade eu nunca parei para observar isto não, porque às vezes a gente até faz, mas a gente não tem este 
hábito de estar observando isto. Como aqui já vai no piloto automático porque é uma coisa que já faço quase sempre. Eu 
não consegui parar para observar por este lado que você esta falando. 
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ANEXO 19 – Instrumentos referentes aos dados do 11º Professor 
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Anexo 19.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 

Profissional 
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Anexo 19.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Domingo, 04 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Eu comecei em pensar em Educação Física desde os 13 anos quando tive oportunidade de conhecer mais o 
Basquetebol. E através do basquetebol fui me interessando mais pelas outras áreas esportivas como o futebol e vôlei. 
Mas apartir dos 13 anos já tinha assim... Já imaginava ser professor de Educação Física. 
1.2) Quem o influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas? 
R: Motivação de profissionais da área não tive porque eles não eram formados. Eram todos... Ou tinham Ensino Médio 
que antes era... Não era nem o Ensino Médio Científico, pois eram formados em Magistério e davam aula de Educação 
Física. Então não tive motivação por parte dos profissionais que deram aulas para mim porque as aulas eram rola bola. 
Mas o que mais me fez pensar na Educação Física foi um professor... Professor de Basquete que tive e que era leigo em 
relação aos estudos específicos, mas ele dava treino de basquete para gente e comecei a ver aquilo e achava 
interessante. Através daí comecei a ter uma visão diferente. 
Minha intervenção: Quando que você decidiu fazer o Curso de Educação Física na UNIPAC? Quando que isto aconteceu? 
Professor: Oh! Isso aconteceu em 2002. Nós entramos na faculdade em 2002. Mas eu... Eu... Eu... Ai o que aconteceu 
durante este período desde quando tinha 13 anos até chegar até o Ensino Médio não tinha nenhuma Escola de Educação 
Física por aqui. Aqui na redondeza só em Viçosa que fica a 120 Km. É 120 Km. Então não tinha como eu estudar. Quando 
surgiu a oportunidade lá, no mesmo ano que surgiu no próximo período fiz o vestibular. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: Tem varias. Oh! Um dos professores que me marcou até pelo meu gosto no basquete foi o Professor Emílio. Que ele... 
O interessante do Emílio é que ele não usa quadro para escrever ou para falar. Ele consegue ditar as aulas, a regra do 
basquete e através da palavra dele a gente escrevia. E nas aulas práticas era exatamente o que ele falava. Então assim, 
dava para conciliar as duas coisas. E Professor Admir também que gosto muito de ler. Além da Educação Física costumo 
ler Maquiavel, leio Marx, DurKeim... Eu tenho uma leitura mais na área da Sociologia, Antropologia e História. Então gostei 
também da matéria de Admir que foi Sociologia, Antropologia e História da Educação Física. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca destes professores que influenciou ou marcou você positivamente? 
R: O Emílio... 
Obs: Bateram palmas chamando na casa do Professor Leno. Era para pedir uma enxada para desatolar um carro que fico 
preso no barro na encosta do rio que passa na frente da rua do professor. Por fim acabamos ajudando o Senhor a 
desatolar o carro do barro. 
Minha intervenção: Mas quais são estas características? 
Professor: Oh! No Emílio a característica que mais me marcou é a segurança. Primeiro porque ele conhece o conteúdo. 
Então a segurança é uma característica dele. O Admir... O Admir acho que ele é tão calmo para falar, tão calmo para 
explicar que acho que foi esta característica que me marcou. 
Minha intervenção: Alguma disciplina? Que você possa falar que gostou desta disciplina, pode até ser a disciplina destes 
professores. Por que pode ocorrer você ter gostado da disciplina e não gostado do professor ou pode ter gostado do 
professor e não da disciplina. 
Professor: É acontece! Pode dar exemplo? 
Minha intervenção: Pode e deve. 
Professor: Futsal, por exemplo, eu não gostava das aulas de Bebeto, mas gosto de futsal. Entendeu! Só para dar uma 
idéia. Das disciplinas que gostei foi Judô. Gostei de Judô! Uma das aulas que mais me empolgava para fazer era Judô. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas? Algum curso de formação? 
R: Participei! 
2.2.1) Você lembra em que áreas? 
R: Lembro! Eu fiz o curso de arbitragem da Federação Mineira de Atletismo. Eu fiz o curso de arbitragem de Futebol. E 
pelo Estado fiz um curso sobre ludicidade, jogos e brincadeiras. 
2.3) Como cada uma destas áreas de formação contribuiram para a sua prática docente, ou seja, na sua aula de 
Educação Física? 
R: Muito! Porque nesta época trabalhava com atletismo. Porque trabalhava num projeto e dava aulas de atletismo. E 
depois que fiz esta... Eu tinha muita dificuldade de fazer ludicidade em atletismo. Para entrar, por exemplo, nos 100 
metros... Para você entrar nos 100 metros e passar o bastão e na hora de passar o bastão. Entendeu! O grito do cara... 
Vai! Para você chegar neste momento assim de estar treinando temos que passar antes pela ludicidade. Fazer uma coisa 
mais fácil e gradativa para o aluno estar fazendo aquilo com mais facilidade. Eu tinha dificuldade! Primeiro o lúdico e 
depois o treinamento específico. Como o curso não, pois além de aprender todas as regras de todas as modalidades do 
atletismo como o lançamento de peso, dardo estes negócios. Eu aprendi também a trabalhar o lúdico para depois 
trabalhar o específico. 
2.3.1) E na sua formação como profissional de Educação Física como estes cursos contribuíram? 
R: Muito! Por que... 
Minha intervenção: Agora como profissional de Educação Física. 
Professor: Profissional! Primeiro porque a gente como profissional de Educação Física todo mundo cobram que devamos 
saber todos os esportes. O que não é bem verdade! Você não precisa saber todos não, mas saber o básico de cada um 
se possível. Ai! Para mim o interessante foi que não deixava muitas vezes o aluno em duvida. O Leno nos 100 m se eu 
pisar na linha o que acontece? No futebol se o cara chutar a bola, a bola furar e entrar no gol. O quê que é? O aluno faz 
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estas perguntas para gente na sala de aula. 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Então você tem... 
Minha intervenção: Como profissional de Educação Física você explorou este conhecimento para atuar em outras áreas 
durante a Licenciatura? Arbitragem de jogos? 
Professor: Eu só fiz... Nunca assim... Só fiz o curso mesmo apenas para a gente aprender e saber das regras. Porque o 
próprio jogador de futebol não conhece as regras do futebol. Você vê que o cara tomou o amarelo lá e fica brigando com o 
juiz. Bobeira! Ele já sabe que tomou o amarelo porque ocorreu aquilo. Ai muitas das vezes a pessoa ou o próprio jogador 
que joga não sabe. A gente também, pois eu jogava bola, jogava futebol e não sabia. Depois que fiz o curso, lê as regras é 
que ficou mais claro. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou? Seu inicio do estágio na sua formação? 
R: Oh! O Estágio... Porque eu já trabalhava. Então, eu não fiz estágio assim de ir todos os dias na escola. Entendeu! 
Porque já vivi aquilo. Já tinha vivência escolar. Eu fiz estágio foi na academia. Foi em academia. 
Minha intervenção: Agora! O seu início foi praticamente o seu estágio quando você começou a dar aula. 
Professor: Com certeza! 
2.4.1) Tem alguma episódio ou alguma experiência deste percurso que mais lhe marcou? 
R: Tem! Quando eu comecei a dar aulas... Eu tinha uma visão de dar aulas... Assim, na verdade quando passei no 
vestibular comecei a dar aulas. 
Minha intervenção: Pela localidade tem muita carência. 
Professor: Não tinha professor de Educação Física. Entendeu! Só de você ter passado no vestibular já estava liberado a 
dar aulas. 
Minha intervenção: Desde que tenha uma autorização da Secretária de Educação. 
Professor: Autorização! Que é o CAT. Entra como RA3, era um negócio assim. Ai! Eu dava aula totalmente diferente. Ai 
um dia na faculdade um professor discutindo com a gente. Eu acho que é História da Educação Física. Acho que era o 
Admir! Admir falando como eram as aulas em 1970 com aquela visão da Ditadura Militar. Falava sobre o próprio ensino 
nosso, a própria escola e estrutura, a questão da fila de merenda e tudo. Tudo aquilo ali! E a Educação Física minha... Ai 
eu parei para pensar a Educação Física que dava na escola era Educação Física Tecnicista. Sabe! Assim, com 
movimentos, polichinelos, aqueles negócios... Sabe! Uma coisa bem diferente do que a gente viria aprender futuramente. 
Minha intervenção: No início você fazia assim? 
Professor: No início. 
Minha intervenção: Um episódio ou algum fato que lhe marcou no início? Ou não tem nenhum fato que lhe marcou no 
início a não ser a sua postura? 
Professor: Foi minha postura relacionada a isto. Porque hoje... Se pegar hoje... Hoje aprendi na faculdade que a ludicidade 
é fundamental na Educação Física. Porque ali você não vai formar atleta, pois em duas aulas semanais você não vai 
formar atleta. Não tem como você formar um atleta. Então, você tem que fazer com que a pessoa... Ela... Porque a visão 
da Educação Física no caso é socializar o aluno, trazer aquele aluno que fica lá no cantinho e não conversa com ninguém 
vir brincar com os colegas. E a visão minha não era essa não! A visão minha era Educação Física e Esporte. Eu colocava 
os meninos para correr, colocava os meninos para fazer polichinelos... 
Minha intervenção: E tevê algum episódio nestes tipos de aulas que lhe marcou? 
Professor: Os meninos chegavam ao outro dia na escola reclamando. No Leno estou todo doendo. Eu achava o máximo! 
Porque eu não tinha... Eu não... Assim... 
Minha intervenção: Isso é verdade mesmo Leno? 
Professor: É! Eu trabalhava em Padre Viegas ainda. 
Minha intervenção: Onde o Paulo Veisac está. 
Professor: Onde o Paulo Veisac está. Isto já tem 5 anos. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Ns! 
Minha intervenção: Teria como colocar estes Ns em ordem cronológica? Durante a Licenciatura, quando formei e hoje? 
Professor: Então ta! Assim... É... Tipo assim, você quer que faça um resumo desde lá de... 
Minha intervenção: Durante a Licenciatura quais foram os maiores... 
Professor: Só durante a Licenciatura! Antes não? 
Minha intervenção: Antes de você começar a escola. Vou fazer um curso de Educação Física. 
Professor: Então ta! Primeiro os meus pais são pobres. Venho de uma família bem humilde. Tanto é que já morei em casa 
de lona. Coisas... Fui conhecer maçã depois de velho, pois pai não tinha condições de comprar maçã. Assim, a vida 
minha era uma vida totalmente do campo até os 10, 11 anos. Quando fui para cidade, mesmo assim com muita 
dificuldade. Ai quando formei no Ensino Médio comecei a dar aulas de História. Ai peguei e comecei a guardar meu 
dinheiro. Falei assim, isso aqui é para eu estudar. Fui guardando dinheiro porque meu pai não tinha condições e não tem 
até hoje. Ai fui guardando! E quanto eu tinha mais ou menos uns R$ 5.000,00. Uns R$ 5.000,00 durante o mês. Agora vou 
fazer Educação Física que chegou o curso. Ai eu comecei a bancar! Bancar com o que tinha. Ai eu sai... Trabalhava a 
noite... Estudava a noite... Ai eu sai de onde trabalhava e comecei a bancar. Ai quando o meu dinheiro acabou no meio do 
ano dei sorte que arrumei emprego. No passar no vestibular eu já peguei aulas. Entendeu! Ai eu já comecei a trabalhar. O 
que ganhava era mais ou menos o gastava. Então, eu vivi 4 anos da minha vida em pechincha, olhava aquela roupa bonita 
e não podia comprar e pegava aquela outra roupa. Entendeu! Vivi naquela! Além disto, o problema da distância que você 
viveu isto direto. A gente ia de segunda a sexta-feira era muito cansativo. Trabalhava de manhã ainda. Chegava a 1:00 
hora da manhã e levantava ás 4:45. 
Minha intervenção: Depois que formou você teve algum obstáculo ou ficou mais estruturado? 
Professor: Ai já tinha uma estrutura. Tranquilo! Financeiramente já melhorou, pois não precisava mais pagar a faculdade 
era um dinheiro extra. Também o cansaço físico também, pois você andar 70 a 80 Km. 
Minha intervenção: Daqui a Lafaiete não é só isto não. É mais! Da uns 120 Km, pois marquei no carro. De Ouro Branco 
aqui é 85 Km. 
Professor: Então dá uns 110 Km mais ou menos. Ai a gente cansava muito. Eu não sei como a gente lá e fazia aulas de 
judô, fazia aulas de negócio ainda... O que a gente fazia. A gente chegava por volta de 00:30 ou 1:00 da manhã e tinha 
que levantar ás 4:45 da manhã. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
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R: Não! Só pelo trabalho mesmo de dentro de escola. 
3.2.1) Por quê? 
R: Há! Escola não dá muito tempo não. Para preparar aula e dar aulas não dá tempo não. O que a gente trabalha em casa 
preparando aulas e preparando projetos. É que faço vários projetos durante o ano. A gente... O tempo da gente vai! O 
tempo da gente escorre pelos dedos mesmo. Você não tem tempo e nem pique para fazer outras coisas. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? 
R: Um aspecto como assim? 
Minha intervenção: O que você acha que mais lhe motivou concluir a faculdade? Pelo visto você passou muitas 
dificuldades? 
Professor: Nosso Deus. 
Minha intervenção: O que lhe motivou ir até o fim? Chegar aqui agora? Qual aspecto que mais teve peso? O financeiro? 
Gostar da profissão? 
Professor: Oh! Gostar da profissão nem tanto, mas sempre gostei da Educação Física. E fiz também muito pelo mercado, 
pois o mercado aqui estava muito bom. Entendeu! Eu fui totalmente capitalista nesta parte. Eu fui com o intuito de entrar 
na faculdade e trabalhar. Mas eu gostava! E a parte financeira eu nunca tive dinheiro na verdade. Agora que estou tendo 
dinheiro para comprar uma casa. Simples ainda! Mas nunca tive dinheiro para gastar. Eu nunca pude sair para um bar no 
fim de semana para beber. Eu não tive dinheiro! Eu comprava roupa e calça em pechincha. 
Minha intervenção: Normal professor! Não é só você. É todo mundo. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
Minha intervenção: Nestes 4 anos referente aos cursos que você realizou de arbitragem. E após a formação inicial você 
realizou outros cursos? 
Professor: Fiz cursos... Fizemos cursos pelo Estado e a Pós-graduação. 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? O que mais valorizou o seu crescimento profissional? 
R: É interessante! Porque o curso que mais acrescentou para mim foi a Pós-graduação e não foi especifica em Educação 
Física. A Pós-graduação que fiz é... É... Metodologia no Ensino Fundamental e Médio. 
Minha intervenção: Este é o tema da Pós-graduação? 
Professor: É! E este tema... No curso nós não tivemos Educação Física. Assim, por exemplos, nós tivemos... Metodologia 
no ensino fundamental e médio nós tivemos na Psicologia, Matemática, Português, História e não tivemos na grade 
curricular Educação Física. Entendeu! Eu até questionava com a mulher que Educação Física faz parte do currículo é área 
do conhecimento aquele negócio todo. 
Minha intervenção: Na grade tinha todas as disciplinas. Um pouco da metodologia de como se trabalhar na Matemática, 
como trabalhar no Português. 
Professor: Tudo! 
Minha intervenção: Tudo! E a disciplina Educação Física não? 
Professor: Não tinha! Não tinha! E nem línguas estrangeiras. Inglês também não. 
Minha intervenção: Você questionou a ausência de? 
Professor: Ausência da Educação Física na grade. 
Minha intervenção: E qual era a resposta da tutora do curso? 
Professor: A resposta dela era que ainda não tinha. A faculdade ainda não apresentava. Não tinha uma proposta 
Minha intervenção: É! Realmente não há. 
Professor: Entendeu! 
Minha intervenção: Há teorias, há sistematizações. Mas não há... É assim que se dá Educação Física. 
Professor: Entendeu! Não há um... 
Minha intervenção: Um currículo seguro. 
Professor: Não há! 
Minha intervenção: Segue isto aqui, que no final o aluno fica assim. Não é uma disciplina exata. Tão seguro como... 
Professor: E eu a questionava ali... Às aulas acabava até entrando na própria área da Educação Física de tanto questioná-
la. O currículo não era, mas de tanto a gente questioná-la. Eu estudei muito como se corrige uma prova. Os descritores! 
Como você faz uma prova para o aluno. 
Minha intervenção: Descritiva, analítica e questionativa. Porque tem a natureza da pergunta e do tipo de prova. Não é 
prova, mas sim avaliação. Como avaliar? É avaliação. 
Professor: É! Porque o grande problema do Brasil é reprovação. O Brasil é um país que tem o maior índice de reprovação 
do mundo e onde os meninos menos aprendem. 
Minha intervenção: Sua Pós-graduação foi à distância ou presencial? 
Professor: Presencial! Presencial! 
Minha intervenção: A quantos Km daqui? 
Professor: Foi em Mariana, 25 Km. Foi em Mariana! 
Minha intervenção: Por que optar por uma área que não é específica à Educação Física? 
Professor: Devido ao fato assim de... Como posso te explicar! Eu sempre quis dar aula teórica de Educação Física, mas 
na faculdade não aprendi como se faz uma prova. Como que fazemos um texto para um menino de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série 
aprender. E lá eu tive toda esta questão de avaliar uma prova, de fazer uma pergunta para o aluno na prova, qual o 
sentido realmente da prova, se o sentido da prova é tirar nota do aluno, se é dar nota para o aluno. Entendeu! Eu aprendi 
coisas que foram novas para mim e acrescentou muito na Educação Física que dou hoje na aula teórica. 
Minha intervenção: Como? 
Professor: É principalmente na elaboração de provas e trabalhos. Isso acrescentou de mais! Depois que fiz essa... Porque 
a gente da Educação Física... O pessoal vê a gente... O Pessoal que falo é o pessoal tanto o corpo docente da escola, 
professores ou então todo mundo na escola ou mesmo fora da escola vê a gente como um enrolado, um cara que não 
sabe muita coisa e que dar aula de Educação Física é fácil. Ai quando você começa dar aula teórica para o aluno e 
começa a falar... Explicar para ele o que é um coração, o que atividade física faz com o coração, como que a atividade 
física influencia na... Influencia na... Vamos colocar aqui é... Na vida deles... Então assim, ai quando você passa aquilo 
para o papel... Você dar aula ali é fácil, mas você fazer uma prova com todo... É difícil! Ai a própria pedagoga vê a gente 
com olhos diferentes, os professores vêem realmente que a gente sabe, quando a pedagoga pega a prova da gente para... 
Porque antes de você aplicar a prova tem que passar pela pedagoga. Entendeu! Ai ela fala assim, o Leno este texto está 
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muito grande, esta pergunta aqui, olha para você ver, ficou um pouco sem sentido. Entendeu! Ai quando ela pega e vê que 
sua prova ficou bacana. Ela vê que você realmente entende. 
Minha intervenção: São alguns conhecimentos didáticos. Na área da didática. De como levar este conhecimento até ao 
aluno. Nesta relação da didática você acha que a Pós-graduação te acrescentou bastante? 
Professor: De mais! Mas de mais mesmo. 
Minha intervenção: Você acha que faltou isto na sua Licenciatura? 
Professor: Faltou! Faltou porque na minha Licenciatura não trabalhamos aulas teóricas. E eu dou muito importância para 
aula teórica. 
Minha intervenção: Às vezes a didática esta focada nas áreas pedagógicas ou propostas pedagógicas da Educação 
Física. 
Professor: Está tudo lá. 
Minha intervenção: Existe a abordagem. É uma abordagem, não é uma teoria e como se aplica aquela teoria. Você tem a 
proposta! É uma abordagem! Como você aborda aquilo. Como vou trabalhar aquela abordagem sistêmica, a abordagem 
sócio-cultural, abordagem cognitivista e abordagem construtivista. Tem os pensadores das teorias, mas não explica o 
como... 
Professor: Como você aplica aquilo na prática. Como é aquilo ali na prática. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? Considerando sua realidade hoje. 
R: Atualização é fundamental. Primeiro porque, pegando a parte esportiva, os esportes mudam de regras. Alguns esportes 
todo ano esta mudando. O vôlei muda e tal... E a própria Educação Física. Você tem uma abordagem hoje, daqui a 5 anos 
talvez aquela já não é valida mais, já tem uma abordagem mais voltada para outra área. Entendeu! Então assim, as coisas 
mudam... Então assim, como a Educação Física de 1970 não se aplica hoje, já se passou todo... O próprio país mudou, a 
política mudou, o ser humano mudou muito com isto... Com a internet e a globalização. A atualização é fundamental! 
Porque tenho livros de Educação Física que já não posso seguir mais. Porque as abordagens deles já são ultrapassadas, 
pois outros pensadores já vêm com outros pensamentos diferentes, mais construtivos e principalmente voltados mais para 
o lado social do aluno, a socialização do aluno, a ludicidade vem muito para este lado. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada para 2010? 
R: Não! Assim, não tenho projetos... Para continuar estudando? 
Minha intervenção: Sim! Pode ser projetos para continuar estudando ou outras coisas que você gostaria de intervir para 
sua formação continuada? 
Professor: Estou pensando num mestrado. Mas como fazer este mestrado, ainda tenho que ver porque casei, comprei 
casa e comprei algumas coisas. Tenho ainda que acabar de pagar o que devo no caso. 
Minha intervenção: Se você fizeres o mestrado optaria por uma formação presencial ou a distância? 
Professor: Se eu conseguir o mestrado presencial e remunerado. Porque sou efetivo onde trabalho. Entendeu! Se tiver 
uma remuneração prefiro fazer o mestrado. Agora, se ele não tiver como me remunerar, eu tenho que fazer a distância. 
Entendeu! Agora, por exemplo, se eu tiver... Comecei a fazer o mestrado, ai eu afasto e peço licença remunerada, ai se 
tiver lógico que faço. É lógico que quero estudar, quero fazer mestrado e tenho idéia de estudar. 
Minha intervenção: Considerando a sua localização em Cachoeira do Brumado a 22 Km praticamente de Mariana. Mariana 
não é uma cidade grande, mas foi à primeira capitania de Minas Gerais. É uma cidade relativamente rica, tem 
universidade e esta próxima a Ouro Preto. Considerando tudo isto! 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: Parcerias! Parcerias principalmente da Rede Pública de Ensino com as Universidades. Se a gente não pode ir até eles 
que eles venham até a gente, pois para eles é muito mais barato. Entendeu! O Estado não digo tanto! Porque o Estado é 
um caso muito mais complicado, mas vamos pegar a Prefeitura Municipal de Mariana. Ela tem como fazer até mesmo 
pela arrecadação anual da Prefeitura, pois temos empresas multinacionais como a VALE, empresas ricas em Mariana. 
Então, tem como oferecer para os professores um mestrado que você paga 50%. Entendeu! Tem como fazer negócio! 
Agora depende do Governo o que eles vão pensar realmente. Se eles querem realmente ter uma Educação de qualidade 
daqui a 10 anos se não tiver mestrado... Tem que ter mestrado! Assim, como foi evoluindo quem tinha 4ª série dava aulas, 
quem tinha 8ª série dava aulas, Ensino Médio dava aulas, faculdade agora para dar aulas. 
Minha intervenção: Agora aqui na região a pessoa tem que estar fazendo curso superior para dar aulas. 
Professor: Não tem como! E daqui alguns dias se não tiver um mestrado você não vai dar aulas também. Porque a 
tendência é esta. Entendeu! A Prefeitura tem condições de fazer isto. 
Minha intervenção: O mercado esta saturando e tem que ter um diferencial. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Minha esposa chegou! Uma área de formação que não tem oferta na região. Fora Educação Física? Oferta de 
emprego? 
Minha intervenção: Não! Outra coisa. Boa! Vai lá! 
Obs: A esposa do professor Leno chegou a casa após um temporal e ficou atolada no barro também, tivemos que ajudá-
la. 
Minha intervenção: Mas seria qual área Professor? Quando digo oferta formativa seria um curso? 
Professor: Mestrado em Educação Física. 
Minha intervenção: Em qual área da Educação Física? 
Professor: Voltada para área escolar mesmo. 
Minha intervenção: Você manteria o mesmo perfil direcionado para educação. 
Professor: Para educação. Eu sou apaixonado pela educação. Eu já fiz... Eu fiz estágio em academia, mas não gostei. Eu 
gosto de dar aulas mesmo. 
Minha intervenção: Hoje você dá aulas nas escolas... Pelo que você me falou já leciona desde quando entrou na 
faculdade. E quando você formou começou a lecionar nestas duas escolas. Nós vamos observar duas escolas. E destas 
escolas qual você leciona há mais tempo? 
Professor: De Barro Branco. 
Minha intervenção: Desde quando começou a fazer a Licenciatura ou não? 
Professor: É!... Não! 
Minha intervenção: Desde quando você formou? 
Professor: Não! Desde quando comecei a fazer a licenciatura. Um ano depois! 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 
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1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Nesta escola você gostaria de fazer algo mais na escola, que não fez ainda? 
R: Não! Eu acho que não, pois o que pude fazer eu fiz. Entendeu! Lógico que este algo mais sempre tem que ter, porque 
você nunca pode achar que já vez tudo. Entendeu! 
Obs: A esposa do Professor o chamou... 
Professor: Pode continuar? 
Minha intervenção: Pode! 
Professor: Não, assim, há gente sempre quer fazer algo mais, isso... Se você achar que já vez tudo... A minha vida 
profissional acabou! Esse algo mais é a cada dia mais melhorar a convivência com os alunos, é o jeito de dar aula, fazer 
projetos internos na escola o que já fazemos com eles. Acho que dentro das possibilidades do ensino está legal. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: Em que momento! O momento mais difícil foi o primeiro dia que entrei na sala de aula para dar aula. Eu vi... Eu achava 
que era uma coisa e era outra coisa totalmente diferente. Não era aquilo que imaginava ser. 
Minha intervenção: Foi difícil? 
Professor: Foi difícil. 
Minha intervenção: O que foi difícil? 
Professor: Foi difícil assim, a forma para eu planejar as minhas aulas e para estar lecionando. 
Minha intervenção: Qual era a sua maior insegurança? 
Professor: A maior segurança minha era não corresponder às expectativas da escola. Porque entrei numa escola que 
sempre ganhava jogos e sempre teve um bom desempenho nos jogos escolares da região. Então ficava naquela, será que 
via acontecer comigo. O que veio acontecer é que teve os bons resultados e melhores até. Mas isto me deixo tenso!  
Minha intervenção: Foi difícil, pois você tinha a preocupação da própria imagem, ou seja, da escola com o seu próprio 
trabalho. 
Professor: Com o meu trabalho. Porque apesar... Olha que interessante! Apesar de não fazer muita... De não avaliar 
muito... Se a escola não é boa em esporte, isso quer dizer que a Educação Física não funciona bem. 
Minha intervenção: Não é um padrão! 
Professor: Não tem relacionamento! Não tem relacionamento! Porque uma coisa é aula de Educação Física e outra é 
treinamento esportivo. 
Minha intervenção: Pode ter nesta escola alunos que gostem de fazer os desportos. Praticar o desporto! O que favorece 
alunos mais motivados nas aulas. 
Professor: Com certeza! Com certeza! Mas assim, que tem relacionamento... Assim vamos colocar, por exemplo, a 
Educação Física serve para preparar alunos para prática esportiva. Não! Mas assim, de qualquer forma a gente que esta 
inserido na Educação Física, a gente fica nessa, se o resultado da escola cair... O resultado da escola cair 
provavelmente... 
Minha intervenção: Resultado você fala nos jogos? 
Professor: Nos jogos escolares. 
Minha intervenção: Há sim! Vai voltar para imagem do professor responsável pelos jogos, no caso o professor de 
Educação Física. 
Professor: É! A sociedade não consegue separar isto. Porque nem sempre... 
Minha intervenção: Sociedade você diz a região aqui, Cachoeira do Brumado. 
Professor: Eu acho que o próprio Brasil. A mentalidade do brasileiro, pois ele coloca o professor de Educação Física 
especializado em esporte. E não é necessariamente em esporte, pois podemos ter professor de Educação Física 
especializado em Recreação. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Oh! A gente... É tipo uma auto-avaliação? Assim... 
Minha intervenção: Não sei! Como acredita que os outros professores te vêem? 
Professor: Eu acredito... Pode ser que... Não sei! O que eu percebo é que eles me vêem como um profissional 
competente, que tem um cuidado em preparar as aulas e dar as aulas. Entendeu! Tem a confiança dos alunos que é o 
mais bacana. O maior avaliador que a gente tem são os alunos. 
2.1.1) Esta apreciação dos professor para com você influencia na suas aulas na prática? 
R: Influencia nas aulas práticas e na própria escola. Às vezes tem um aluno que nenhum professor da bem com ele. Ai me 
chamam, o Leno conversa com tal aluno, pois ele esta dando muito problema. Entendeu! 
Minha intervenção: Normalmente os alunos lhe escutam? 
Professor: Escutam-me! E me respeitam muito. 
Minha intervenção: Como você ganhou esta confiança? Com base em que você acredita? 
Professor: Oh! Esta confiança... Eu ganhei esta confiança primeiro porque sou amigo dos alunos. E sou o professor que 
tem mais contatos com os alunos. O professor de dentro da sala de aula, ele passou no quadro, mal, mal o que ele faz é 
dar uma volta nas carteiras e ensinar os meninos. Na Educação Física não! Você pega o menino pelo braço, você abraça 
o menino... Vem cá, faz aqui! Entendeu! O contato e convivência sua com o aluno é muito mais próxima do que de um 
professor de dentro da sala de aula. Então, às vezes eles nem me vêem como professor. Aquela diferença! Eles me vêem 
como professor, mas um cara que ele pode conversar comigo, brincar comigo, bater nas minhas costas e eles pode fazer 
brincadeiras comigo o que talvez não tenha como outros professores. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Você lembra? 
R: Contato como assim? 
Minha intervenção: Quais os dois últimos contatos que você Diretor ou Vice-diretor da escola. Quais foram os motivos ou 
aspectos que levaram a este contato? 
Professor: O último motivo... O último contato foi com o professor de Barro Branco relacionado com a gincana, pois 
mesmo afastado fui a casa dele para aproveitar este período que estou ocioso e estou em casa para preparar a gincana 
da escola no mês que vem. Foi este! E com a pedagoga da Anibal de Freitas o último contato foi também a gincana que 
vamos preparar. 
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Anexo 19.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 19.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 14 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Estar passando para o aluno um conteúdo que ele tenha condições de aprender. Fazer também uma aula que não 
esteja acima do nível cognitivo e motor do aluno. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Como fator principal é fazer com que o aluno vivencie com o colega o que muitas vezes não vive em casa. Seja porque 
ele fica muito no vídeo game ou porque fica muito no computador. E talvez certas brincadeiras e certos jogos que o aluno 
participa na escola nos dias de hoje permitem perceber a gama de materiais que inibe a brincadeira da criança. Há 50 
anos atrás brincar de rodinha ou de pique era comum. Hoje não vemos tanto isso. Então, nas aulas de Educação Física 
através de jogos, brincadeiras e até mesmo no esporte, porque não podemos deixar o esporte fora da área da Educação 
Física e de certa forma a história conta que estar integrado, é fazer com que o aluno aprenda a conviver socialmente com 
o colega. Não propriamente contra o colega, mas também com o colega. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Faço avaliação no início de todo trabalho que realizo nas escolas. Você começa a trabalhar em fevereiro e neste mês já 
realiza a avaliação física do aluno. Eu avalio o aluno também em termos de interação. Como que ele interage com o 
colega. Avalio no final do ano também e durante o ano todo. Avalio em jogos. Assim de uma forma mais seletiva, mesmo 
já um pouco fora da Educação Física. Mas na Educação Física eu avalio os alunos tanto fisicamente quanto 
psicologicamente durante as aulas. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Com certeza é uma  turma de 5º série heterogenea. Quando temos uma turma mais homogenia por idade é mais 
tranquilo trabalhar do que quando você trabalha numa turma mais heterogênea. Então você vai ter alunos de 5ª série com 
16 anos e alunos de 5ª série com 11 anos. Então as características dessa turma nesse caso são muito variada. Porque 
um aluno com 16 anos a descarga hormonal que tem ali  na aula é muito mais intensa  do que um aluno com 11 anos. 
Que às vezes, tem até vergonha de brincar com o colega. Certas brincadeiras que envolvem o aluno mais velho e o aluno 
mais novo, pode acontecer dele se sentir mais constrangido pelo tamanho do outro. Mas por outro lado este aluno mais 
novo leva muito mais na brincadeira a atividade que o aluno de 15 anos que acha que é muito velho e não pode brincar 
disso que é coisa de criança. Então essas características às vezes atrapalham um pouco a aula. Mas você consegue 
contornar através de conversa. Por exemplo, lá para o meio do ano acaba acontecendo que esse aluno de 15 anos está 
brincando de queimada com menino de 11 anos e já está entendendo que não pode queimá-lo forte porque se não vai 
machucá-lo. Essas características que atrapalham um pouco. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Eu trabalho em escola pública, então temos que se virar de certa forma e inventar brinquedos para as aulas. Bolas são 
poucas, mas para essa aula de Educação Física que vou trabalhar o handebol é suficiente. Primeiramente são materiais 
simples que vou usar para aula como uma bola leve para queimada. Porque nos jogos pré-desportivos os alunos vão ter 
iniciação de lançamento e defesa. Eu uso até chinelo de criança para servir de rouba bandeira. Então, com materiais 
simples dá até para trabalhar uma aula de handebol. E lógico que precisa da bola de handebol também. Uma bola ou duas 
bolas no decorrer do jogo. Porque é uma turma que está na aprendizagem ainda. Eu com duas bolas de handebol consigo 
nos primeiros 20 a 25 minutos de aula dar um aquecimento com jogos pré-desportivos. Eles vão aquecer e já estarão 
fazendo alguns gestos que eles realizam no handebol. Depois de uns 15 minutos de aula eu vou passar fundamentos para 
não ficar uma aula chata e enjoativa que o aluno não gosta. Eu penso da seguinte forma, se o aluno quiser aprender 
técnicas corretas mesmo ele vai a uma escolinha de handebol, pois para mim escola e aula de Educação Física é uma 
coisa e escolinha é outra. Dai a razão deu dar um pouco de fundamentos para eles ficarem sabendo como que se faz. 
Depois eu passo o jogo nos 10 minutos finais da aula. Porque alunos de 5ª série está na fase de iniciação. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: O problema é que eu faço o planejamento das aulas trimestralmente, pois assim é exigido pela escola. E tenho o 
planejamento por dia que a escola não exige, mas eu faço. Eu faço dois planejamentos. Um planejamento para aula 
normal na quadra e outro planejamento se houver algum imprevisto. Um dos fatores principais é que onde trabalho a 
quadra não é coberta. A quadra não sendo coberta qualquer chuva que der tenho que ir para sala de aula ou desenvolver 
outra atividade. Então o planejamento já sai desta seguinte forma. Eu elaboro dois planejamentos para estar precavendo 
esses imprevistos. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Depois da brincadeira da diversão vou ensinar para os meninos formação de barreira 5.1, 6.0 e tiro pivô. Porque em 
cada aula eu seleciono de 2 a 3 conteúdos. A primeira aula foi passe e arremesso. A segunda aula agora costumo repetir 
na próxima semana. Porque eu trabalho handebol 2 meses, 3 meses e quando vejo que a turma teve uma evolução 
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satisfatória passo para o próximo conteúdo. Provavelmente é o que esta planejado no plano de curso do ano inteiro. Mas 
isso não quer dizer que eu siga o plano de curso, pode haver casos de não seguir por causa dos problemas e imprevistos. 
Pelos problemas que existem como a chuva, dias que acaba a água na escola e os alunos saem mais cedo. Em escola de 
zona rural acontece muito disso, se cair um bicho na caixa d’água temos que ainda tirar o bicho. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: As dificuldades é que eu posso montar uma aula super massa com bastante coisas diferentes, mas se não tiver 
material. Mas na falta do material, porque geralmente falta material mesmo, é um problema que todas as escolas públicas 
tem, seja de rede municipal ou rede estadual. Às vezes, nós professores que gostamos de educar e lecionar, se fossemos 
olhar a nossa vontade o nosso planejamento é dar a melhor aula possível. Às vezes não acontece porque os imprevistos 
são vários, dentre eles o principal é a falta de material. Em relação ao material humano, principalmente onde eu trabalho, 
os alunos correspondem muito bem a aula. É um ou dois alunos que às vezes não querem fazer Educação Física. Então 
peço ele para fazer um relatório, mas geralmente os alunos fazem a aula. Eles são muitos onde eu trabalho, mas eles são 
assíduos na aula e adoram Educação Física. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Vamos por parte. Primeiramente quanto ao material. Alguns materiais eu até faço na minha casa mesmo. Os cones eu 
faço em casa, pego garrafa pet e encho de areia. Faço em casa e levo para a escola. No atletismo no caso da atividade 
arremesso de peso, eu faço em casa artesanalmente o peso com meias, pego meias e enrrolo e levo para os meninos 
fazerem de peso. E nas próprias brincadeiras na aula alguns materiais necessários eu levo como a bola. Até porque 
também quando não tenho bola dou a Educação Física sem bola. Que é para mim a coisa mais difícil que tem. Mas isso é 
no início das aulas que eu tenho dificuldades. Com essa turma daqui a 3 a 4 meses eles vão perceber que Educação 
Física não é somente bola e perceberão que a Educação Física tem outro intuito. E sobre a quadra que não é coberta, a 
opção que eu tenho é levá-los para sala e passar alguma dinâmica lá dentro. Pode ser uma dinâmica em grupo. Até 
mesmo uma aula teórica, coisa que eu não faço muito. Ou jogos de mesa como  baralho, jogos de salão e dominó. E os 
alunos que não fazem Educação Física, eu querendo ou não eles vão ter resistência a aula, pois sempre vai ter estes 
alunos. Ao mesmo tempo que a Educação Física é um direito do aluno, penso que temos que entender que é direito 
também deles não quererem fazer Educação Física. Temos que ver os dois lados da moeda. Geralmente com a conversa 
a gente trabalha bem este lado do aluno. Porque o professor além de tudo tem que ter o lado afetivo muito bom. Você tem 
que saber conversar com o aluno e conversar à altura do aluno. Você tem que ter o papo que o aluno tem. Não adianta 
querer chegar e falar tantas coisas que o aluno nem entende. O professor tem que ter o lado afetivo bem aguçado. Por 
isso que eu converso com os alunos e com certeza pelo menos com o relatório ele faz sobre a aula. Inclusive tem aluno 
que até desenha a aula. E são alunos que nas outras aulas os professores chegam na sala de aula xingando eles porque 
são muito indiciplinados. E na minha aula faz até relatório. 
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ANEXO 19.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 22 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Eu espero estar passando para o aluno as atividades que eles possam corresponder. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Principal objetivo e socializar através da aula. E como estamos em época de campeonato que são os jogos escolares. 
Então vamos treinar uns 20 minutos das aulas. Vou  estar treinando os meninos no handebol. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: A avaliação é no decorrer da aula. Avaliação e feita de forma seletiva. O que tiver aptidão vai jogar handebol nos jogos. 
Mas isso nos 20 minutos finais da aula. Porque antes dos 20 minutos finais são jogos e brincadeiras onde todos 
participam sem exclusão. Sem seleção de alunos. Mas nos 20 minutos finais das aulas vão ser somente esporte para 
gente estar treinando os meninos. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Os alunos das 8ª séries não tem a cultura de fazer aulas de Educação Física. Nós somos a 1ª turma ou a 2ª turma 
talvez de professores formados aqui na região. Então os alunos da 8ª série tiveram aula com professor não formado e não 
fizeram Educação Física. Então tenho um pouco de dificuldade. Quando eles chegam na 8ª série não apresentam uma 
base boa de Educação Física. Tenho que trabalhar com eles coisas que poderiam ter trabalhado na 5ª série. A principal 
característica dos alunos é que eles acham que sabem certos esportes. Certas brincadeiras. São muitos preguiçosos e 
não gostam da Educação Física. Mas acredito que daqui a 5 anos essa idéia já vai ter mudado. Esse contexto já vai 
mudar. Concerteza. Apesar de estar trabalhando com alunos da zona rural. Eles tem um respeito muito grande pelo 
professor. E quando eu planejo as aulas todas dão certas com esta turma. É lógico que há aulas que não dão certo. Mas a 
maioria das aulas dão certa porque eles correspondem à altura. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: O material é o mínimo possível que a gente tem. Eu tenho que fazer milagre com a bola de handebol. Às vezes, 
quando ensino esporte à aula acaba ficando chata. Porque com apenas uma bola tenho que ensinar passe, quicar e 
arremessar para gol. Então vai ter aluno que ficará parado porque terá que esperar a vez dele. Poderia estar formando 3 
ou 4 filas se tivesse mais bolas. Mas só tenho uma bola. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Quando se fala em estratégias de ensino o que aprendemos na faculdade e muito teórico. Porque na prática não é tão 
fácil como aprendemos na faculdade. Por exemplo, uma aula de handebol na faculdade é muito fácil de lecionar do que 
quando você pega uma turma no estágio com 40 alunos. Alguns jogando bem de mais e outros que não sabem nada do 
esporte, sem coordenação motora para andar com a bola na mão direita, então acaba complicando. Acaba ficando difícil a 
aula. Geralmente os programas que eu faço até no final do ano permitem os alunos a terem contato com todos os 
esportes, jogos e brincadeiras. E é através de jogos e brincadeiras que eu trabalho. Eu acabo utilizando os jogos pré-
desportivos para estar desenvolvendo a coordenação motora e a socialização. Se eu vou ensinar o handebol, por exemplo 
faço a queimada. Neste jogo ele vai ter que defender o colega, isto vai ajudar no sistema defensivo do handebol no caso. 
No caso do futsal geralmente no programa que eu faço esta relacionado nos primeiros 20 minutos de aula. Eu dou o futsal 
em dupla que é muito mais difícil. Geralmente coloco o aluno bom com o aluno que tem mais dificuldade. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Para esta 8ª série os 20 primeiros minutos de aula será jogos pré-desportivos. Nós vamos estar fazendo caçador, urso 
e queimada. Esta queimada vai ser modificada ao longo da aula para não ficar uma coisa repetitiva. E os 20 minutos finais 
será o esporte. Treinamento do time que vai estar representado a escola. Porque segundo o planejamento o inicio dos 
jogos é o handebol. Então a primeira modalidade que eu estou ensinando é o handebol para estarmos disputando o 
campeonato. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Com certeza é a seleção dos alunos. Porque para o aluno entender que ele não é tão bom assim no esporte tenho que 
ter uma técnica muito boa. Porque eu não posso chegar no aluno e falar que ele não vai jogar porque não sabe jogar. 
Tenho que ser o máximo afetivo com ele possível para estar convencendo ele. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A alternativa para evitar essa seletiva ou exclusão desses alunos menos aptos. Será os jogos, brincadeiras e jogos pré-
desportivos. Os 20 minutos primeiros da aula eu não priorizo o vencer. Eu priorizo o riso. O aluno que esta com a mão 
dada jogando rir porque ele caiu. Através desses jogos e brincadeiras todos participam. 
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ANEXO 19.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 30 de Março de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1ª) Quais as suas preocupações para a aula de hoje? 
R: Ao planejar a aula eu procuro montar o conteúdo que torne a aula bem motivadora. Para que a aula não fique uma 
monotonia. Que não seje uma aula só com esporte ou só com brincadeiras. Eu monto a aula bem dinâmica para os alunos  
se interagir e fazer que a aula fique agradável. 
 

2ª) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: O efeito principal é socializa-lós através de jogos e brincadeiras. E estar preparando para os jogos escolares que estará 
ocorrendo em nossa cidade. 
 

3ª) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Eu acho que a avaliação na Educação Física ocorre no dia a dia. Através da vivência de cada aluno nas aulas vamos 
conhecendo a especificidade de cada aluno. Como ele reage numa atividade. Se ele é bom nesse esporte ou se é bom 
nessa brincadeira. Através do dia a dia. Eu acredito que essa relação entre aluno e professor já é um processo avaliativo. 
 

4ª) Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma muito mista relacionada ao sexo, muitos meninos e meninas. E a idade também, pois existem alunos de 
15 anos e de 30 anos também nesta turma. Nós quais todos brincam e se divertem na aula como se fossem todos da 
mesma idade. Tem uma mulher de 30 anos nesta turma que brinca como se fosse um menino. Então é uma turma bem 
participante. O que torna a aula muito interessante e muito prazerosa nesta turma. Há característica da turma. Para 
especificar um aluno apenas não. A turma em geral é muito animada para participar da aula. Fazem as atividades. 
Comparecem as aulas. Não há muita evasão nas aulas. É uma turma boa. Acredito porque eles são alunos que realmente 
se interessam em participar e fazer Educação Física. Já que as aulas de Educação Física no Ensino Médio são 
facultativas. O aluno faz ou não dependendo do interesse dela em querer fazer. 
 

5ª) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: São materiais simples como bolas. São materiais simples do dia a dia que eu mesmo faço em casa estes materiais. 
Garrafas de refrigerante que uso como cone e bolas de R$ 1,50 que uso para queimada. Já as bolas dos esportes fica 
mais complexo para ter. E onde eu faço estágio por ser uma escola publica encontram-se muitas dificuldades. Mas 
existem poucas bolas para trabalhar. Mas existe uma bola para 20 alunos. Mas temos que aprender a trabalhar desta 
forma. É a realidade das escolas públicas que temos. 
 

6ª) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Com certeza. Por mais que a gente planeje uma aula não sai perfeita. Sempre têm alguns equívocos. Algumas coisas 
de momento. O tempo não é suficiente. Até organizar a turma o tempo já passou muito. A questão de materiais mesmos. 
Seja os alunos que não compareceram à aula. São esses fatores que as vezes da algum problema assim. Mas são rosas! 
 

7ª) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: A aula de hoje nos primeiros 20 minutos estarei trabalhando as parte de jogos e brincadeiras. Onde todos participam 
com intuito de cooperar com o colega. Onde priorizo o jogar com a colega e não contra. E nós últimos 20 minutos da aula 
vou trabalhar o handebol com o intuito de estar treinando os times para jogos que serão iniciados neste mês. 
 

8ª) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Vou começar pelos pontos negativos. Geralmente quando eu vou trabalhar priorizando o esporte nestes últimos 20 
minutos terei que excluir uma parte da turma. Apesar deles brincarem também. E um ponto positivo é que através dos 
jogos e brincadeiras não existe essa exclusão do aluno, onde todos participam e não se sentem melhor ou pior. 
 

9ª) Face a esses aspectos críticos que alternativas possui? 
R: Para tornar a aula melhor e não ocorrer essa exclusão, o que eu faço e tornar os jogos mais cooperativo do que 
competitivo. Eu tenho três alunos que são bons no handebol e eles vão ficar trocar a bola entre si. Aí o que eu faço é criar 
um sistema que todos possam participar. Eu pego e falo que só vale fazer o gol  determina aluna. Geralmente eu pego a 
mais fraquinha. Aí ela tem que fazer o gol ou arremessar para o gol. Para chegar ao campo adversário a bola tem que 
passar na mão de todos do time. Então são métodos que a gente vai aprendendo para acabar com esses fatores de 
exclusão. 
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Anexo 19.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 19.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupação minha é chegar à escola e a aula render. É conseguir passar todos os conteúdos que preparei. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Efeito socializador. Socializar mais os alunos. Tornar os alunos mais comunicáveis. Aumentar a comunicação entre 
eles. O contacto entre eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é continua. E ela acontece no final do bimestre. Todas as aulas são avaliadas. O primeiro critério de 
avaliação é a presença do aluno. O segundo critério de avaliação é a participação do aluno nas aulas efetivamente. Ele 
tem que estar na aula e participar das brincadeiras efetivamente. Não podem estar só por estar. Ele tem que efetivamente 
participar das aulas. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos de 6º ano na faixa etária de 11 e 12 anos de idade. Que estudam a noite por não haver na localidade um 
ensino de 6º ano pelo turno da manhã. São crianças normais que brincam, correm e pulam normalmente. São crianças 
normais que adoram Educação Física como uma criança de 11 anos. Não. A turma é pequena. Os alunos gostam das 
aulas. Não tem portador de necessidades especiais. São alunos que gostam de brincar e divertir-se. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preocupação muito grande. Porque primeira vez que estou indo trabalhar e não sei se tem material na escola. Mas 
provavelmente deve ter. Chegando lá vou avaliar o material. Se tiver o material que preparei para dar aula eu vou dar a 
aula que preparei. Se não tiver vou improvisar. A gente tem que fazer improvisações quase sempre numa escola pública. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Sim. No sentido, por exemplo, num jogo de handebol podemos ter uma chegada mais firme ou um arranhão de um 
aluno no outro. A gente tem que saber lidar com isso. O aluno tem que entender que é um jogo de contato. Ele tem que 
saber ganhar e perder. São situações problemas que um aluno de 11 anos não entende que vai perder um jogo. Então 
temos que começar a trabalhar isto com eles desde novo. Para quando se tornar um cidadão uma pessoa mais velha 
consciente que na vida se perde, ganha, machuca e que algumas coisas dão certas e outras erradas. E se vai levando a 
vida. Acontece desta forma não é? 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: A aula é dividida em 20 minutos de brincadeiras e jogos pré-desportivos relacionados ao handebol. Os outros 20 
minutos vou passar para eles fundamentos do handebol. Hoje vai ser passe. E cinco minutos finais vão voltar à calma e 
irem para sala de aula. Porque um plano de curso geralmente é baseado na competição do município. O município 
normalmente tem projetos de modalidades esportivas. E o primeiro projeto que tem competição é handebol. Então vou 
trabalhar handebol para que estejam mais preparados para participar destes jogos que são na sede. Que é Mariana. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Acredito que é o espaço físico que nós temos. Porque a quadra não tem muitas condições para atividade física. Boas 
condições de marcação de linha e trave de gol. Ela é uma quadra bem inferior. Então provavelmente teremos mais 
dificuldades na marcação das linhas para passar as regras do handebol. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Se a quadra estiver ruim eu marco com giz para os meninos. Apenas para eles terem noção onde se cobra uma falta 
ou quando a bola sai. A linha de tiro de meta. Essas linhas talvez não tenham na quadra, mas eu marco a giz e dá para 
jogar normal. 
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Anexo 19.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 05 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor ao chegar na sala de aula foi muito bem recepcionado pelos alunos, onde percebo existir um relacionamento 
muito amigável entre Professor e alunos. Já na sala presenciei uma atitude do Professor que demosntrar ser sensível às 
necessidades dos alunos, onde determinado aluno esta triste por não ter conseguido uma boa média na prova, então o 
Professor dirigiu-se até o aluno e perguntou qual a razão da sua tristeza e tentou reanimá-lo comentando do planejamento 
da aula. Dentro da sala de aula o Professor realizou as instruções gerais referente ao contéudo, atividades planejadas e 
explicitou as fases do roteiro de aula aos alunos. O roteiro de aula apresentado pelo Professor são 20 minutos de 
brincadeira, 20 minutos para realização da atividade principal, cujo conteúdo é handebol e 5 minutos finais para levar os 
alunos no banheiro, beber água e regressar até a sala de aula. Como as bolas de handebol da escola estão vazias e não 
há bomba para enché-las o Professor utilizará a bola de vôlei para realizar a atividade da aula. Como há explicitou 
anteriormete na entrevista prévia. É uma turma pequena de 11 alunos, onde 4 são do gênero feminino e 7 do gênero 
masculino. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula antes da chuva... 
Neste momento o Professor chama os alunos para o centro da quadra para passar as instruções iniciais da aula. Agora 
vou me aproximar do Professor para registrar suas instruções. 
Professor: Hoje vou trabalhar com vocês o handebol. Nós vamos começar o handebol, porém não é necessário preocupar 
como vai ser a aula. Porque há bolas de handebol, porém estão murchas e não trouxe a bomba porque não sabia que 
estavam fazias e precisava enché-las.Aluno: Na escola não há não? 
Professor: Não. O interessante é o seguinte, que vou passar para vocês uma brincadeira que chama Caçador e Urso. 
Então venham cá para mim explicar para vocês. 
Alunos: Nós já conhecemos a brincadeira. 
Professor: Então como você já brincaram de Caçador e Urso vamos fazer o seguinte.... Caçador e Urso é o seguinte, nós 
vamos tirar duas equipes. Como nós vamos tirar estas equipes? Alguém tem idéia? Par ou ímpar é uma idéia boa? 
Alunos: Sim. Pode ser dois ou um também. 
Professor: Par ou ímpar é uma idéia boa? É legal? O que vocês acham? 
Alunos: Tira time igual no futebol e pronto. 
Professor: Esta bom para você assim? 
Alunos: Esta! Pede o Aluno J e Aluno Jo para tirar os times porque eles são bons. 
Professor: Eles são bons? O Aluno J e Aluno Jo venham cá por favor tirar o par ou ímpar. Já que eles não querem tirar, 
então quem se disponibiliza realizar o par ou ímpar? Agora eles não irão ficar no mesmo time. Cominado! 
Alunos: Combinado. 
Professor: Então quem tira o par ou ímpar? Pode ser você e você? 
Alunos: Não. 
Aluna: Eu vou! 
Professor: E quem tirar par ou ímpar com ela? Você tira? 
Aluna: Sim, eu tiro. 
Professor: Então tira par ou ímpar com ela. 
Como podemos constatar o Professor apresenta um perfil comunicativa e que aceita as idéias dos alunos para 
organização da aula. Um pequeno detalhe neste momento começou a chuviscar, melhor começou a chover e estamos 
todos saindo da quadra. Infelizmente não poderei observar a aula planejada pelo Professor na quadra. Entretanto, será 
uma oportunidade para percebermos como o Professor reage aos imprevistos e se possui um planejamento alternativo 
para os dias chuvosos. A princípio percebo que o Professor esta frustado devido a chuva, pois sua aula estava planejada 
para quadra. Percebo que esta esta preocupado com tempo, demonstra preocupação com os alunos e local para realizar 
sua aula. A verdade é que passei o dia aguardando para estar com o Professor na sua aula e tudo aconteceu para não 
observar a aula. Primeiro o transporte que atrasou, a falta de luz e água na escola quando chegamos e agora a chuva. 
Mas temos uma turma de alunos bem animados que ainda querem fazer aula. E também o Professor que esta correndo 
atrás de materiais alternativos para improvisar sua aula nos corredores da escola. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Por ironia a chuva já passou, mas como a quadra não é coberta fica inviável realizar aula devido a segurança dos alunos. 
Então vamos concentrar nossa observação nas rotinas de improvisação do Professor nos dias chuvosos. Neste momento 
o Professor inicia sua aula improvisada no corredor da escola. Não será aula de handebol, mas de brincadeira recreativas 
e lúdicas. O Professor buscou jogos recreativos e corda para realizar a aula. A aula ocorre no corredor da escola onde há 
uma espaço reduzido e que o Professor improvisou uma atividade com corda que envolver praticamente todos os alunos. 
Neste momento os alunos estão pulando corda. E o Professor apresenta uma capacidade de improvisar atividades e 
regras de gestão e controle dos alunos. 

4º MOMENTO: Iniciando a aula improvisada após a chuva... 
A princípio o Professor apresenta uma capacidade de relacionamento muito amigável com os alunos, pois sua estratégia é 
comportasse como tivesse a idade do alunos. Assim, conquista a confiança e amizade dos alunos, consequentemente a 
colaboração e participação deles na aula. Neste momento uma aluna escorregou pulando corda, então imediatamente o 
Professor paraliza a atividade para saber o estado da aluna. É rotina do Professor introduzir regras constantemente para 
gerir o comportamento dos alunos, ou seja, demonstra uma grande capacidade de improvisação. Porque mudar de uma 
aula planejada com roteiro de aula bem estruturado para uma aula improvisada, onde até o espaço de aula teve que ser 
improvisado no corredor demonstrou o Professor competências adquiridas com a experiência para gerir situações de 
mudanças e imprevístos do contexto de trabalho. Porque agora a aula é basicamente pular corda, onde o Professor 
constatemente presta feedbacks de instrução referente as regras que improvisa na medida que transcorre a atividade. É 
rotina do Professor participar da atividade com os alunos, improvisar regras para manter o controle do comportamento dos 
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alunos na atividade e constantemente feedbacks de motivação para manter os alunos interagidos na atividade da corda. É 
característico do Professor ser comunicativo e amigável nas suas instruções com os alunos, o que favorece a gestão e 
controle do comportamento dos alunos. As regras que o Professor improvisa são para motivar e interagir os alunos na 
atividade que improvisou que foi pular corda. Também percebo que o Professor tem preocupação com o tempo de aula, 
pois constantemente confere o tempo no relógio. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É como diz o ditado: “Há males que vêm para bem.” O fato de ter chovido no início da aula possibilitou que presenciasse a 
rotina deste Professor em dias chuvosos. De modo, que o Professor já conseguiu estabilizar o imprevisível da aula, pois 
os alunos executam a atividade da corda e aqueles que não gostam de brincar de corda estão jogando os jogos 
recreativos que forma disponibilizados pelo Professor. Neste momento o Professor já conseguiu sistematizar e ocupar os 
alunos na aula, ou seja, um grupo de alunos realizar a brincadeira da corda, outros a jogar os jogos recreativos como 
domíno, dama, xadrez e outros. O materia disponível na escola é precário de confecção alternativa como os tabuleiros de 
papel e as peças de tampinhas de garrafa que foram pintadas. Mas tendo por base a aula planejada pelo Professor e 
explicitada na entrevista prévia, onde o conteúdo a ser trabalhado seria o handebol, mas devido a chuva a improvisação 
de uma nova aula nos 30 minutos restante da aula. Vamos agora esta realizando algumas considerações referente as 
rotinas de ensino do Professor. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: O Professor ao entrar na sala de aula percebeu que 
um aluno estava triste, pois tinha tirado uma nota baixa na prova. Então buscou conversar e animar o aluno com palavras 
e brincadeiras convidando-o a participar da sua aula. Sendo assim, o Professor demosntrou ser sensível às necessidade e 
sentimentos dos alunos. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, pois neste mesmo episódio do alunos 
ajudou-o a construir um conhecimento e auto-conceito positivo dizendo ao mesmo, caso não consiga nota nesta prova 
conseguirá na próxima, pois terá mais tempo para estudar. O Professor possui uma capacidade de comunicação com os 
alunos que permite aproximar e conquistar a confiança e respeito dos alunos através do diálogo. Sua estratégia é falar a 
linguagem dos alunos, seja, verbal ou corporal. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar constantemente feedbacks de instrução, controle e 
motivação aos alunos. Com apenas uma corda o Professor conseguiu edifícar uma aula recreativa e lúdica, onde prendeu 
a atenção e interesse de todos os alunos. O Professor vai improvisando variações da atividade, criando novas regras e 
desafios aos alunos e assim aumenta o interesse e motivação dos alunos na atividade. É rotina do Professor gerir a 
participação dos alunos na atividade através da introdução de regras. As regras improvisadas são para aumentar a 
motivação e interesse dos alunos na atividade que é simplesmente a corda. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, não é característico 
do perfil do Professor ser disciplinador. Sendo sua postura amigável, sua capacidade de comunicação e interação com os 
os alunos a base do carinho e respeito que demosntram pelo seu trabalho e imagem como professor. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é característica e rotina marcante no perfil do Professor sua 
capacidade de aproximar e falar a linguagem dos seus alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Sim, pois a escola onde o Professor 
trabalha é muito carente. Sendo assim, esta constantemente proporcionando feedbacks positivos aos alunos referente 
suas prestações na atividade. Mas não ocorreu nenhum episódio específico que exigisse do Professor esta conduta com 
os alunos, pois no geral os alunos se conhecem e interagem bem entre si. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, primeiramente pelo 
planejamento da aula que não ocorreu devido a chuva. Segundo pela sua capacidade de improvisação de atividades, 
regras e estratégias para gerir e controlar o comportamento dos alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, pois é rotina do Professor corrigir e chamar atenção dos alunos através de brincadeiras. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Não, pois os alunos gostam e querem realizar a aula, pois o Professor possui 
uma capacidade comunicação que envolve e motiva os alunos a participar das atividades que improvisa. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, pois no inicio da aula planejada para quadra o Professor pediu a opinião dos 
alunos de como realizar a divisão das equipes. O Professor peguntou quem são os alunos que costumam tirar par ou 
ímpar na sala. É rotina do Professor respeitar as rotinas já estabelecidas pelos próprios alunos. É rotina do Professor 
aceitar e utilizar a opinião e ideias dos alunos. Permitindo que os alunos participem da construção das regras das 
atividades. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humana o Professor demonstrou ser muito comunicativo, onde sua estratégia é 
falar na linguagem verbal e corporal dos seus alunos para conquistar a confiança e respeito, consequentemente a 
colaboração e participação dos alunos nas suas aulas. Assim, edífica um ambiente muito positivo e favorável para 
aprendizagem dos alunos. Levando em consideração os vários imprevistos que surgiram como falta de água e luz na 
escola, ainda a chuva. O Professor demonstrou possuir uma grande capacidade de gestão e controle de imprevistos, pois 
conseguiu envolver todos alunos na atividade improvisada num espaço muito limitado utilizando materiais alternativos e 
jogos lúdicos. Ou seja, de uma aula planejada para trabalhar o handebol que não é uma modalidade muito difundida na 
região, após a chuva o Professor improvisou atividades recreativas e lúdicas utilizando corda, varetas, domíno, dama e 
xadrez. O Professor demonstrou possuir rotinas que permitem gerir, controlar e ter domínio do comportamento dos alunos, 
mas devido sua capacidade de comunicação e relacionamento com os alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, levando em consideração a entrevista prévia o 
Professor é um gestor do tempo da aula, onde estrutura seu roteiro de aula com 20 minutos de brincadeiras que é o 
aquecimento, 20 minutos para trabalhar o conteúdo principal da aula que no caso seria os fundamentos do handebol e 5 
minutos finais para regressar com os alunos para sala de aula. É rotina do Professor constantemente olhar no relógio para 
gerir o tempo das atividades que esta desenvolvento na aula. Também antes de chover no início da aula o Professor 
destacou a importância da colaboração dos alunos nas atividades para conseguir cumprir com todo o planejamento. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina do Professor realizar as instruções referente as atividades e conteúdo ainda 
dentro da sala de aula aos alunos. Antes das atividades aos alunos referente regras e procedimentos da atividade. Sendo 
rotina do Professor interagir e aceitar a opinião dos alunos no estabelecimentos de regras das atividades, ou seja, estimula 
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os alunos a participar da construção da atividade perguntando aos mesmos se concordam ou não com as regras 
estabelecidades. E durante a atividade mantém prestando feedbacks de instrução e supervisão aos alunos. É rotina do 
Professor improvisar regras durante atividade para gerir, controlar e manter a interação dos alunos com a atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, é rotina do Professor improvisar regras que 
aumentem a interação e motivação dos alunos durante a atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
através de feedbacks introduzir regras, gerir o comportamento e prestações dos alunos durante a atividade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, constantemente o Professor introduz uma nova regra conforme as 
atitudes dos alunos. Na medida que os alunos vão compreendendo a atividade e as regras já introduzidas o Professor 
improvisa nova regra para aumentar a interação deles com a atividade. Por exemplo, a aula explicitada na entrevista 
prévia era de handebol, onde seria uma atividade lúdica para aquecimento, atividade principal e retorno a calma, 
entretanto com a chuva o Professor foi obrigado a improvisar uma nova aula, num espaço limitado, criando uma grande 
diversidade de atividade utilizando apenas uma corda, jogos recreativos, xadrez e outras atividade recreativas. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, o Professor demonstra possuir domínio do conteúdo a ser ensinado, pois as 
regras que improvisa são para aumentar o grau de dificuldade das atividades. As regras são introduzidas aos poucos sem 
que os alunos percebam o aumento do grau de dificuldade das atividades. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, considerando que nesta aula apresentou um 
perfil improvisador e capaz gerir situações de mudança. Considerando que o Professor improvisou imediatamente outra 
aula, com outros objetivos, materiais e atividades. Ainda, conseguiu manter a interação dos alunos durante toda atividade. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Não presenciei nesta aula episódios de indiciplinas. É rotina do Professor criar regras 
ou mudar de atividade quando percebe que os alunos estão dispersos ou desmotivados da atividade. A turma é pequena, 
apenas 12 alunos num 6º ano cuja faixa etária é 11 a 12 anos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Também não presenciei alunos problemáticos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, pois faz para do quadro teórico do Professor atividades que possibilitem o trabalho em 
equipe e socialização dos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, pela capacidade de relacionamento do Professor com os 
alunos, por conseguir falar uma linguagem próxima a realidades dos alunos e pelas estratégias de interação, improvisação 
e motivação. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais. Quando percebeu não ser capaz de 
continuar a aula na quadra devido a chuva imediatamente foi buscar os materiais para a aula improvisada, ou seja, jogos 
recreativos, domíno, xadrez, dama, corda e outros materiais alternativos. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: O espaço onde realizaou a aula improvisada não é adequado, mas a espaço 
para realização de aula, porém não é coberta a quadra. O Professo através das regras introduzidas durante as atividades 
torna suas aulas atraentes e motivantes. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: É rotina do 
Professor prestar constantemete feedbacks de gestão e controle aos alunos, porém de forma lúdica. São feedbacks 
verbal, visual e físico referente as instruções da atividade. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Presenciei esta rotina de ensino, ou seja, prestar feedbacks de instrução aos alunos durante a atividade nos 25 minutos da 
primeira aula que o Professor também teve que improvisar. Hoje presenciei duas aulas improvisadas, onde na primeira foi 
devido a falta de energia na escola e a segunda devido a chuva. No início me sente frustado devido a distância percorrida 
até a escola, mas são intempéries da realidade de uma Professor da rede pública, quadra não coberta, intempéries 
climáticas como chuva, dificuldade de acesso até local de trabalho, horário de aula entre outras. Tendo o Professor me 
proporcionado uma realidade até o momento não vivênciada na coleta de dados. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: É rotina do Professor estabelecer rotinas de contato, 
diálogo e interação com os alunos que conquista o respeito e carinho dos alunos. O Professor é comunicativo e consegue 
estabelecer um diálogo utilizando a linguagem dos alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instrução clara na linguagem dos 
alunos. Suas instruções ocorrem antes das atividades referente as regras. Durante a atividade é rotina do Professor 
improvisar regras que propícia a progressão das tarefas, a interação e motivação dos alunos. Nesta primeira aula o 
Professor realizou ainda intruções dentro da sala de aula lembrando aos alunos das fases da aula, onde são 20 minutos 
para atividade lúdica de aquecimento, 20 minutos de atividade principal trabalhando o fundamento do handebol e 5 
minutos de volta a calma. Também salientou que as aulas não são apenas futsal, pois existe outras modalidades. 
Lembrou que dos dias das aulas teóricas referente as regras da modalidade que é o handebol. É rotina do Professor 
apresentar as regras das atividade aos alunos e perguntar a opinão dos mesmos, ou seja, se concordam ou não com 
determinada regra. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não teve episódios que colocassem em risco a segurança dos 
alunos. A estrutura da escola é favorável para uma boa aprendizagem e segurança dos alunos. 
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Anexo 19.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
420 

ANEXO 19.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 06 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupação é chegar lá e conseguir lecionar o que preparei em casa para aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Ensinar a iniciação do handebol, o passe e trabalhar o lúdico. A socialização do individuo. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação vai ser continua ao longo do decorrer do ano. E a avaliação é aulas teóricas, provas e participação nas 
aulas. Vai ser avaliado durante todo o ano. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos da mesma faixa etária, 10 anos de idade. Alunos que estão na idade de gostar de brincar, divertir-se, 
recrear e fazer brincadeiras. Não. Até porque o primeiro contato que estou tendo com eles na aula prática. Não tenho não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preparar os materiais. A bola de handebol que vou precisar. Duas ou três bolas. O material é bolas e cones para eles 
fazerem estafetas e fazerem brincadeiras. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Sim. Vários. Porque na prática da Educação Física existem problemas que a gente leva para vida da gente. Por 
exemplo, o aluno tem que ter a idéia de ganhar e perder. De participar e de jogar com o colega. E não contra o colega às 
vezes. Essas idéias que a própria sociedade exige da gente. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Aquecimento. Brincadeiras relacionadas a jogos pré-desportivos do handebol. Uma certa parte da aula será trabalhado 
o fundamento do passe. O fundamento passe do handebol. E nos últimos minutos volta a calma e retorno para escola. 
Porque é uma opção minha. Eu trabalho primeiro handebol, voleibol, depois basquete e por último futsal. Eu sempre 
começo trabalhando com handebol porque é um esporte mais fácil de ensinar para mim. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: É o tempo para se chegar à quadra. Porque a quadra fica longe da escola. A gente leva 15 minutos para ir e 15 minutos 
voltar mais ou menos, uns 20 minutos. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: A aula já é planejada tirando este tempo já. Perdendo 20 minutos da aula. O planejamento da aula já entre neste 
contexto. A gente já trabalha dentro deste tempo planejado. Que a gente sabe que 20 minutos da aula é para se chegar 
até a quadra. 
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Anexo 19.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 06 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Neste momento o Professor esta deslocando com os alunos até a quadra. O conteúdo da aula será o handebol. Como já 
constatou-se na primeira aula observada o Professor possui uma capacidade de comunicação muito grande com os 
alunos. O Professor e alunos mantém um relacionamento muito amigável, onde o diálogo e aproximação são base das 
relações no contexto da aula. O Professor mantém a rotina de falar a linguagem dos alunos. Neste momento as alunas 
demonstram afetividade ao Professor, pois abraçam e querem ajudá-lo a levar o material da aula até quadra. O Professor 
utiliza alguns materias para diferenciar a aula, seja, materiais simples como cones, barbantes e bolas. O Professor 
consegue falar a linguagem dos alunos, utilizar de estratégias compatíveis ao comportamento dos alunos, utiliza de 
expressões corporais comuns aos alunos, ou seja, através destas rotinas de relacionamento consegue o respeito e 
carinho dos seus alunos. O Professor desenvolverá sua aula em outra escola devido as obras da sua escola. 
Considerando que a greve dos professores iniciará apartir de quarta-feira tive que observar as aulas do Professor em três 
escolas diferentes, ou seja, uma aula em cada um dos locais de trabalho do Professor. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor ao chegar na quadra pediu aos alunos para reunirem no centro da quadra para realizar as instruções da aula. 
Estarei me aproximando do Professor para registrar suas instruções gerais referente a atividade 
Professor: O cartão vermelho esta fora do jogo. 
Aluno (s): Mas como você vai fazer o cartão vermelho agora? 
Professor: Não. Estou dizendo no jogo de verdade. Aqui vou dizer que não pode chutar.... 
Aluno (s): Você levanta o cone vermelho. 
Professor: Combinado! Combinado! Eu levanto o cone vermelho. Combinado! Combinado! É uma boa idéia. Se chutar a 
bola eu levanto o cone vermelho e fica dois minutos fora do jogo. Não pode chutar a bola de handebol. Para começar o 
handebol vou passar para vocês uma brincadeira que chama Caçador e Urso.  
Aluno (s): Como brinca de Caçador e Urso? 
Professor: Vou explicar para vocês. Primeiramente temos que tirar dois times. 
Aluno (s): Eu e Aluno C. 
Aluno (s): Meninos contra meninas. 
Professor: Meninos contra meninas!? 
Aluno (s): É! Bom! Vamos! 
Professor: Porém temos que ter a mesma quantidade nós dois times. Então vamos fazer o seguinte, fazem uma fila aqui, 
da Aluna L para trás. Vamos lá! 
Aluno (s): E dos meninos aqui. 
Professor: Não, pois quero todo mundo junto. Vou falar ímpar, par, ímpar e par para formar os times. 
Aluno (s): Tem que ser A e B. A e B! 
Professor: O gente vamos ver uma coisa... Levanta a mão direita todo mundo. 
O Professor mantém a rotina de interagir os alunos na construção e formação das atividades, ou seja, escuta, pergunta a 
opinião dos alunos e edífica a atividade.  

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
Após formar as as equipes o Professor mantém a rotina de realizar as instruções gerais referente as regras e 
procedimentos da atividade aos alunos. O Professor disse aos alunos que o conteúdo da aula é o handebol. E que para 
trabalhar o handebol irão começando brincando de Caçador e Urso. É rotina do Professor ser detalhista nas instruções da 
atividade. Para organizar as equipes o Professor pediu os alunos para formarem uma fila sobre a linha central da quadra e 
direcionava um aluno para direita e outro para esquerda. A brincadeira Caçador e Urso é uma atividade recreativa e lúdica, 
onde possibilita a improvisação de regras que estão relacionadas aos fundamentos do handebol. Está atividade será o 
aquecimento da aula. Neste momento o Professor mantém a rotina de negóciar e ouvir a opinião dos alunos referente 
regras e procedimentos da atividade. É rotina do Professor repetir as instruções para cada equipe após formada, ou seja, 
vai até o campo de âmbas as equipes reune os alunos e repete novamente as instruções da atividade aos alunos. É rotina 
do Professor realizar instruções gerais e individuais aos alunos antes da atividade referente as regras e procedimentos. É 
perfil do Professor ser critérioso, detalhista, criativo nas suas instruções e atividades planejadas. É rotina do Professor 
interagir os alunos na elaboração e determinação das regras da atividade, entretanto lembra aos alunos do tempo 
disponível para realizarem a atividade. “- Você tem 15 minutos para realizar a brincadeira do Caçador e Urso.” O Professor 
pediu aos alunos para criarem o nome das suas equipes. É rotina do Professor disponibiliar no início de cada atividade um 
tempo para que os próprios alunos formular, interagir e organizar a atividade, mas mantém-se acompanhando, gerindo e 
controlando as decisões que deturpem os objetivos da atividade. Na primeira aula observada constatamos a capacidade 
de criatividade, improvisação, gestão e controle de situações de mudança do Professor devido a ocorrência da chuva. É 
rotina do Professor manter-se na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução, supervisão e motivação durante a 
atividade. É rotina do Professor lembrar aos alunos o tempo disponível para a atividade. Entretanto, é rotina do Professor 
dedicar um bom tempo às instruções gerais antes da atividade, pois permite que os alunos participem da elaboração das 
regras da atividade. É rotina do Professor permanecer na lateral da quadra prestando feedbacks individuais dirigindo-se 
aos alunos pelos seus respectivos nomes. É rotina do Professor realizar as instruções da aula durante e antes das 
atividades. É rotina do Professor ao chegar na quadra pedir os alunos para reunirem-se no centro da quadra, realizar as 
instruções gerais aos alunos estimulando a participação de todos na elaboração das regras da atividade, sendo criterioso 
e detalhista nas instruções referente as regras e procedimentos da ativiades. Durante a atividade do Professor permanece 
na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução e supervisão referente as regras e procedimentos. Os alunos 
escutam e cumprem com as instruções do Professor, onde raramente durante a atividade questionam ou perguntam sobre 
as regras. O Professor constrõe um ambiente muito agradável e favorável para aprendizagem dos alunos. É característico 
do perfil do Professor ser comunicativo e utilizar uma linguagem adequada a faixa etária dos alunos, sendo amigável e 
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divertido nas suas intervenções durante a atividade. É rotina do Professor prestar feedbacks positivos e de motivação aos 
alunos. Ainda, feedbacks de gestão e controle do tempo dizendo aos alunos o tempo que falta para finalizar a atividade. 
Esta rotina do Professor deve-se ao tempo despendido para deslocar com os alunos até a quadra para realização da aula. 
Para que a atividade ser mais interativa o Professor utiliza apenas um lado da quadra de vôlei, assim os alunos que estão 
ao redor da quadra de vôlei tentam queimar os alunos que ficam dentro da quadra de vôlei. Aqueles alunos que são 
queimados devem posteriormente proteger os alunos que não foram queimados, ou seja, servem como barreira para 
proteger que a bola acerte seus colegas, assim trabalham a posição defensiva no jogo de handebol. De modo, que dividiu 
o tempo da atividade para que cada equipe possa desempenhar na atividade os dois papeis, um momento como caçador 
e outro como urso, assim aquela equipe que tiver o menor número de aluno na barreira é a vencedora. Outra regra 
improvisada pelo Professor para que os alunos executem os fundamentos do handebol, no caso a barreira. Foi dizer que a 
“mão é gelo”, ou seja, os alunos pode utilizar as mãos para defender os colegas das bolas do caçadores. Entretanto, caso 
a bola bata na mão de um aluno da barreira e depois num dos alunos que são o urso, este deverá se considerar 
queimado. Nesta atividade o Professor objetiva trabalhar os fundamentos do handebol como o arremesso, passe, bloqueio 
de boa e outros. É uma pré-desportivo do handebo, onde o Professor busca adaptar as regras conforme o comportamento 
dos alunos no decorrer da atividade.  

4º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
O Professor demonstrou ser muito amigável e comunicativo com seus alunos utilizando de linguagem verbal e corporal 
adequadas a faixa etária dos alunos. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio na aula que 
permitisse caracterizar esta rotina no perfil do Professor. Já na primeira aula presenciamos este comportamento com o 
aluno que tirou nota baixa na prova. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, é rotina do Professor manter-se na 
lateral da quadra prestando feedbacks positivos referente as prestações dos alunos na atividade. Parabeniza, elogia e 
motiva todos os alunos individualmente durante a atividade. Quando um aluno pega a bola ou queima um aluno o 
Professor elogia sua prestação. Ou seja, busca aumentar a auto-estima dos alunos através de feedbacks positivos. Como 
são alunos do 5º ano na faixa etária dos 10 anos, quando o Professor dirige o feedbacks dizendo o nome próprio, os 
alunos demonstram mais motivação e entusiasmo na atividade. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor manter-se na lateral da quadra prestando feedbacks de 
instrução, supervisão e motivação aos alunos durante a atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é rotina do Professor 
envolver os alunos na elaboração das regras das atividade planejadas para aula. Busca escutar suas opiniões e pontos de 
vista referente aos acontecimentos na atividade. Ainda, fala uma linguagem que é adequada aos alunos, onde consegue o 
respeito e carinho dos alunos que sempre obedecem suas instruções. Em momento algum na aula o Professor advertiu os 
alunos de forma enérgica e ríspida. A estratégia do Professor para manter a gestão e controle dos alunos é ocupá-los o 
tempo todo na atividade improvisando regras e motivando individualmente suas prestações. O objetivo é que os alunos 
não se disperssem durante a atividade. Neste momento um aluno subia as colunas das traves de basquete, então o 
Professor imediatamente dirigiu-se educadamente ao aluno solicitando que descesse e voltasse a participar da aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina do Professor falar uma linguagem adequada a faixa 
etária. Utiliza de expressões verbais e corporais que aproximam as realizadas pelos alunos. Sendo assim, os alunos 
identificam-se com o Professor e demonstrando muito carinho e respeito. 

5º MOMENTO: Algumas considerações... 
Neste momento o Professor improvisou uma regra devido o Aluno R que é maior em relação aos demais colegas da 
turma. Sendo assim, coloca que esta aluno não pode estar queimando mais os colegas, pois devido ser mais forte e 
habilidoso esta sempre queimando os alunos e não oportuniza a participar da atividade. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei rotinas que permitissem 
considerar esta característica no perfil do Professor. Também são alunos muito participativos, interagem uns com os 
outros nas atividades proporcionando um ótimo ambiente de aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando a 
postuda e contuda do Professor ao relacionar com os alunos, envolvé-los na elaboração as regras da atividade, planejar 
atividade propícia a faixa etária dos alunos e manter um ótimo relacionamento com os alunos são rotinas que possibilitam 
gerir e controlar o comportamentos e prestações dos alunos na aula. Suas abordagens durante a aula são direcionadas ao 
grupo, conseguindo manter os alunos interagidos e entusiasmados com a atividade. O Professor consegue estabelecer 
regras que os alunos as cumprem sem perceber que a atividade aumentou sua complexidade de execussão. 
Tem sentido de humor: Sim, é rotina do realizar as instruções, prestar feedbacks e corrigir os alunos brincando. Sendo 
capaz de construir um clima muito positivo e favorável a aprendizagem dos alunos. Seja brincando, aplaudindo, elogiando 
e motivando os alunos nas suas prestações durante a atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, pois é rotina do Professor estimular a participação dos alunos na elaboração das 
regras da atividade, seja, na divisão das equipes, na organização do espaço de aula e do materiais. O Professor cumpre 
com as regras pré-estabelecidade por ele e alunos no início da atividade, porém no decorrer da atividade improvisa e 
introduz novas regras que aumentam a complexidade da atividade, ainda a interação e motivação dos alunos na 
realização da atividade. O Professor possui a rotina de conversar e dialogar com os alunos a respeito das regras e da 
atividade. Não perdendo o respeito e nem o controle dos alunos durante a aula. 
Síntese: Referente a dimensão relações humanas a rotina do Professor é utilizar uma liguagem adequada aos alunos para 
conseguir o respeito, atenção e colaboração nas atividades da aula. Demonstra uma capacidade de comunicação muito 
positiva na gestão dos alunos, pois sabe cobrar e corrigir sem ser enérgico ou ríspido nas suas palavras. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, o Professor apresentou um perfil organizado, 
planejado e capacidade de gestão e controle do tempo de aula. O Professor apresenta as mesmas condições e limitações 
referente a estrutura do espaço de aula do 10º Professor, entretanto apresenta uma roteiro de aula mais estruturado. Um 
planejamento de aula com fases e etapas progressivas nas atividades. É rotina do Professor realizar instruções coletivas e 
generalistas referente as regras e procedimentos aos alunos antes das atividades. E durante a atividade mantém na lateral 
da quadra prestando feedbacks de instrução, supervisão e motivação aos alunos, sendo os feedbacks individualizados e 
dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios. Temos que considerar que as variáveis do processo 
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ensino aprendizagem favoresse, pois são alunos interessados e motivados a fazerem aula, outra abordagem pedagógica 
fundamentada na recreação e lúdico, outras características apresentam a estrutura de aula deste Professor que 
favoressem o contexto positivo de aprendizagem dos alunos. É rotina do Professor planejar e gerir para cada atividade ou 
etapa da aula um determinado tempo para execução, onde constantemente lembra aos alunos o tempo que falta para 
finalizar a atividade, assim motivando-os a alcançar os objetivos da atividade. É rotina do Professor gerir o tempo da 
atividade de maneira que todos alunos possam executar e participar diretamente das funções ou tarefas da atividade. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina do Professor realizar as primeiras instruções referente as atividades e 
importância da colaboração dos alunos da aula ainda dentro de sala. Suas instruções ocorrem antes e durante as 
atividades. Antes das atividades são instruções coletivas e generalistas, porém é rotina do Professor ser detalhista e 
estimular os alunos a participar da elaboração das regras e procedimentos das atividades. E durante a atividade realiza 
instruções individuais referente as regras e ainda improvisando novas regras e procedimentos para aumentar a interação 
dos alunos na atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, pois todos alunos são interessados e 
motivados a participar da aula. Entretanto, é rotina do Professor utilizar estratégias como a improvisação de regras que 
aumenta e mantenha a interação dos alunos na atividade ou regras que limite a atuação dos alunos mais habilidosos na 
atividade, assim oportunizando os menos habilidosos a participar mais ativamente da atividade. O Professor possui o 
feeling de perceber quando os alunos estão perdendo o interesse ou motivação pela atividade, assim neste momento 
improvisa uma regra ou procedimento que diversifica a atividade aumentando a competitividade e atratividade da aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor manter-
se na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução, supervisão, controle e motivação aos alunos. Quando 
necessário paralisa a atividade para realizar alguma instrução ou orientar os alunos referente a realização correta de aula 
procedimento na atividade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina do Professor estar constantemente improvisando regras 
que possibilite e oportunize todos os alunos a participar da atividade, tanto os menos como os mais habilidosos. São 
improvisações de regras que aumenta a competitividade e interatividade entre os alunos com a atividade. Ainda, 
improvisações de regras que direcionam os alunos a alcançar os objetivos da atividade e cuprir com o tempo pré-
estabelecido no planejamento. O Professor esta sempre atento as prestações dos alunos na aula, seja, aqueles alunos 
mais participativos ou menos participativos, aqueles que pegaram na bola ou aqueles que ainda não pegaram. Então 
diante deste episódios o Professor esta constantemente improvisando regras com intuito de gerir o comportamento dos 
alunos na atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando o planejamento da aula, as atividades planejadas que são 
adequadas a faixa etária dos alunos, sua postura e conduta ao relacionar com os alunos durante a aula são aspectos que 
demonstram que o Professor tem entusiasmo pela matéria. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, é rotina do Professor realizar o percurso com os 
alunos da escola até a quadra que localiza-se fora das dependências da escola. Ainda, na transição da fases e etapas da 
atividade o Professor demonstra ter controle e gerir bem o tempo, pois não permite que os alunos percam o foco da 
atividade. 

6º MOMENTO: Algumas considerações... 
Neste momento finaliza a primeira atividade, pois uma das equipes venceu a outra. O Professor finaliza a primeira 
atividade e solicita aos alunos que permaneçam nas mesmas equipes e nos seus respectivos campos. Ficando a equipe 
Detonautas de uma lado e Soldados de Deus do outro lado da quadra. É rotina do Professor pedir que as equipes criem 
nomes e gritos de guerra para tornar a atividade mais interativa e motivá-los na aula. Ou seja, o Professor explora o fato 
dos alunos gostarem de competir e participar da aula, ainda a faixa etária é favorável a utilização desta estratégia. Sendo 
assim, o Professor esta recolhendo os materiais da quadra para realizar a próxima atividade. Os alunos ajudam o 
professor a recolher os cones e bolas da quadra. O Professor mantém a rotina de chamar os alunos no centro da quadra 
para transmitir as instruções referente as orientações finais da aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não presenciei episódios de indisciplina durante a aula. Os alunos 
apresentaram comportamentos característicos da faixa etária, então apenas a advertência verbal do Professor era 
necessário para manter o controle dos comportamentos de contigência durante a atividade. É rotina do Professor dirigir-se 
aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios quando realizar um feedback de correção ou advertência de seus 
comportamentos desviantes. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei na aula aulos que adotassem comportamentos 
desviantes ou hóstil em relação aos colegas e ao Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina do Professor no início da aula envolver e estimular os alunos a participar da 
elaboração das regras da atividade, ou seja, pergunta se estão ou não de acordo com as regras ou aceita a opinião dos 
alunos referente as regras. Na divisão das equipes busca estabelecer a homogeneidade das equipes com base nas 
características dos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, a postura amigavél do Professor com seus alunos contribui 
para este ambiente de aprendizagem. É rotina do Professor utilizar uma liguagem adequada a faixa etária e caracteristicas 
dos alunos. É rotina do Professor estar constantemente prestando feedbacks de motivação e positivos referente as 
prestações dos alunos na atividade. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos possuem acesso aos materiais. É rotina do Professor 
pedir ajuda aos alunos para levar os materiais para quadra, onde um aluno leva as bolas, o outro os cones e outro a 
mochila do Professor. É rotina do Professor pedir aos alunos para ajudá-lo na organização dos materiais no início das 
atividades e no fim pede para recolher os materiais. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, seja pelo planejamento, pela utilização de materiais diversos, postura e 
contuda amigavél do Professor para com os alunos e o próprio espaço físico são favoráveis para uma aula atraente. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor prestar feedbacks verbal, visual e físico aos alunos durante toda atividade. O Professor mantém-se na 
lateral da quadra prestando feedbacks e quando necessário interrompe a atividade para explicar e exemplificar os alunos 
como realizar determinado procedimento na atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é recíproco o respeito entre alunos e Professor. 
Sendo a base deste respeito a amizade que o Professor construi com seus alunos através de estratégias rotineiras de 
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relacionamento, seja, na utilização de uma linguagem mais adequada a faixa etária dos alunos, suas brincadeira e 
feedbacks positivos favorecem esta aproximação e respeito com seus alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar as primeiras instruções da aula ainda 
na sala de aula quando busca os alunos. O Professor ao chegar na sala conversou um pouco com os alunos, depois pediu 
para colaborarem e não perderem tempo no percurso até a quadra devido a distância. Na quadra é rotina do Professor 
reunir os aluno no centro para realizar as instruções das atividades. São intruções coletiva e generalistas referente as 
regras e procedimentos das atividade. Durante a atividade é rotina do Professor realizar feedbacks de instrução, 
supervisão e motivação, onde geralmente são feedbacks individuais dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos nomes 
próprios. É rotina do Professor organizar primeiramente a atividade, ou seja, os materiais na quadra, a divisão das equipas 
para posteriormente passar as instruções aos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, por exemplo o aluno que estava subindo na trave de 
basquetebol, assim o Professor educadamente e amigavelmente pediu ao aluno para estar descendo, pois poderia se 
machucar. Em momento algum o Professor foi enérgico ou hóstil com seus alunos nas suas advertências e correções 
durante a aula. 
Síntese: É rotina do Professor finalizar suas aulas com alguma menssagem moral ou ética aos seus alunos, explica aos 
alunos os objetivos e finalidades da aula, fala a respeito das atividades da próxima aula. É rotina do Professor nas suas 
intruções justificar o contéudo que esta sendo ensinado, no caso o handebol. Nas suas intruções o Professor justifica 
porque esta realizando aquela atividade para os alunos. É valioso considerar que o Professor 11º apresenta rotinas muito 
diferente do Professor 10º mesmo tendo formado na mesma Instituição, trabalham âmbos nas mesmas escolas, são 
alunos do mesmo contexto escolar e social, porém são Professores com rotinas totalmente difereciadas, seja, pelas 
rotinas de planejamento, organização e gestão do tempo das atividade e domínio de conteúdos diferentes conforme o 
quadro teórico de cada Professor e suas experiências cotidianas no contexto escolar. A segunda atividade planejada pelo 
o Professor objetiva trabalhar o drible no handebol, onde os alunos irão realizar o percurso montado com os cones e 
retornar até a fila passando a bola para o colega da equipe. Nesta atividade o Professor mantém a rotina de prestar 
feedbacks de instrução, supervisão e motivação individual dirigindo-se aos alunos pelos respectivos nomes próprios. Vou 
aproximar do Professor para registrar suas instruções durante a atividade aos alunos: 
Minha intervenção: Você busca falar a língua dos meninos! 
Professor: Fulano pode pegar a bola e tenta quicar com a mão esquerda. Você pode sair daí para cá. O que estou fazendo 
aqui é brincar com os meninos. Entretanto, tenho que cumprir com o conteúdo programado para aula. 
Minha intervenção: Você esta sempre improvisando. 
Professor: Sim, tem que estar sempre criando alguma regrinha na atividade. 

7º MOMENTO: Algumas considerações finais... 
O Professor apresenta um perfil muito criativo, mesmo tendo observado apenas duas aula podemos constatar que são 
rotinas do Professor improvisar regras para gerir e controlar os alunos durante as atividades, manter-se na lateral da 
quadra prestando feedbacks de instrução, supervisão e motivação individual e coletivo, constatemente interage com os 
alunos através de brincadeiras, gere e controla bem o tempo das atividade e na transição das atividades. Ainda, é rotina 
do Professor realizar as primeiras instruções aos alunos na sala de aula, antes das atividades instruções referente as 
regras e procedimentos da atividade e durante a atividade feedbacks individuais e coletivos aos alunos. 
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Anexo 19.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 19.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 07 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: As respostas são quase as mesmas. Espero que os alunos do ensino médio que são alunos mais velhos venham 
animados para fazer a aula. Tentamos prender o aluno às aulas fazendo uma aula mais divertida. Tem alunos do ensino 
médio que vêm arrumadinhos e trocadinhos para aula. Tanto os meninos quanto as meninas. Minha preocupação é que 
eles participem e sejam bons colaboradores na aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Nesta aula vou passar o fundamento do passe no basquete. E recreação para que eles socializem-se, divirtam-se e 
brinquem. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: São dois tipos de avaliação. Uma prática que é presença e participação nas aulas. E avaliação das aulas teóricas onde 
são cobradas as provas. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Com já disse são alunos de ensino médio de 15 anos a 17 anos. Quando querem fazer eles fazem. Mas quando não 
querem não adianta insistir muito. Eles já tem uma opinião que não vai e pronto. São alunos que tiveram um bom passado 
de Educação Física. Uma boa vivência nas aulas. São alunos que participavam das aulas. Alguns foram meus alunos em 
anos passados e que ainda continuo dando aulas para eles. Não. É uma turma com a mesma faixa etária. Os gostos pelo 
esporte parecido. Eles são alunos parecidos. Não tem diferenciações assim que os diferencie. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais já estão todos separados. É tranquilo, pois só chegar e pegar. Já estão separados. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Sim. Como todas as modalidades esportivas trazem problemas. Questão mesmo de jogar com o colega e não contra o 
colega. Às vezes jogar contra o colega também mas respeitando o colega e respeitando o adversário. Estas idéias de 
ganhar e perder. Ter êxito ou não. Que a gente leva para vida mesmo é que quero passar. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O Basquete. Brincadeiras e jogos pré-desportivos do basquete. Isso para trabalhar o passe. Porque estou seguindo o 
planejamento. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: O aspecto mais críticos vai ser a questão da cesta. Não tem uma cesta na quadra. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
Então vou ter que fazer uma improvisação. Eu iria dar um jogo com a quadra inteira. Mas vou ter que mudar colocando 
que vale ponto se bater no quadrado da tabela. Se bater no quadrado vale ponto. Então vou ter que adaptar. 
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Anexo 19.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 07 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Estou agora indo com o Professor até a sala de aula para buscar os alunos da turma do 1º ano, ou seja, alunos na faixa 
etária dos 15 anos. Após apresentar-me para os alunos o Professor pediu aos alunos para descerem para quadra. Alguns 
alunos manifestaram seus interesses referente ao conteúdo da aula, ou seja, alguns querem jogar o futsal outros 
basquetebol. Como são alunos mais velhos já tendem a negociar o conteúdo da aula diferente das turmas do Ensino 
Fundamental I que são mais fáceis de orientar os alunos. O Professor mantém a rotina de falar a linguagem dos alunos 
conforme a faixa etária e característica da turma como estratégia para aproximar e conquistar o repeito e colaboração dos 
alunos na aula. Neste momento o Professor pediu a colaboração dos alunos para ajudá-lo a retirar as traves de gol porque 
o conteúdo da aula será o basquetebol. O Professor mantém a rotina de envolver os alunos na elaboração e organização 
da aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Neste momento o Professor negocia com os alunos o conteúdo da aula rotina característica nas aulas para Ensino Médio. 
Literalmente o Professor pegunta aos alunos: “- Quem vai jogar?” Alguns alunos dizem imediatamente que irão outros não 
manifestam interesse em participar da aula. Comportamento caracteristico dos alunos nesta faixa etária, assim aqueles 
menos interessados ou habilidosos ficam na lateral da quadra, no geral são meninas. O Professor mantém a rotina de 
diálogar e conversar na língua dos alunos no sentido de conseguir a participação dos alunos na aula. Justifica aos alunos 
o porque o conteúdo da aula é o basquetebol. O Professor pede dois alunos para tirar o par ou ímpar com a finalidade de 
dividir as equipes. Após dividir as equipes o Professor mantém a rotina de realizar as instruções da atividades a cada 
equipe, ou seja, vai ao campo da equipe A explica as regras e procedimentos da atividade, em seguida dirige-se ao campo 
da equipe B para realizar as mesmas instruções. São instruções coletivas e individuais aos alunos que não compreendem 
inicialmente suas informações referente as regras. Nesta aula o Professor apresenta uma perfil mais comunicativo e 
interativo para manter o interesse e estabelecer um relacionamento mais amigável com os alunos. A atividade planejada é 
um pré-deportivo do basquetebol para trabalhar o drible de bola e o arremesso. Pela estrutura e organização da atividade 
são semelhantes as que o Professor aprendeu durante sua formação inicial. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor esta tendo uma certa dificuldade para iniciar a atividade, pois os alunos são muito dispersam e falam 
excessivamente, pois não é característico do perfil do Professor cobrar e exigir a conduta dos alunos através de 
intervenções verbais hóstis, mas sim através de brincadeiras e diálogo amigável como estivesse realizando uma 
brincadeira com os alunos. É rotina do Professor participar, interagir, aceitar a opinião e idéias dos alunos no decorrer da 
atividade. O Professor pediu aos alunos que não quiseram participar da atividade para estar vigiando as equipes para não 
infringir a regra da atividade que é pegar a bola antes que o outro membro da equipe volte com a bola. O Professor após 
dividir as equipes pediu que os alunos posicionassem atrás da linha de fundo de um dos lados da quadra, após o sinal de 
partida devem cada aluno driblar a bola até a cesta do outro campo e realizar o arremesso e retornar até o ponto de 
origem, assim a equipe que concluir primeiro a atividade é a vencedora. Esta atividade foi improvisada pelo Professor, pois 
quando chegou a quadra descobriu que uma das cestas de basquete havia se partido, então teve que adaptar a atividade 
ao imprevisto. De modo, quando o Professor for realizar o jogo deverá que improvisar outra regras devido este imprevisto. 
No geral o ambiente de aula é positivo, extrovertido e favorável a aprendizagem dos alunos. A estrutura da aula do 
Professor é semelhante a aula observada do 7º Professor. O Professor aumentou o nível de dificuldade da atividade 
colocando um cone para marcar o local onde os alunos deverão realizar o arremesso. O Professor mantém a rotina de 
realizar feedbacks de instrução e supervisão referente aos fundamentos do basquetebol aos alunos durante a atividade. 
Como é rotina do Professor estruturar a aula por fases mantém a rotina de realizar antes de cada atividade as instruções 
referentes as regras e procedimentos. É rotina do Professor passar as instruções gerais a todos os alunos, depois repete 
as instrução para cada equipe e durante a atividade mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks aos alunos. É 
rotina do professor realizar os feedbacks de supervisão e correção sem interromper a atividade, somente quando muito 
necessário adotada a rotina de interromper e exemplificar como realizar o procedimento ou fundamentos aos alunos. É 
rotina do Professor após cada atividade explicar as razões porque determinada equipe não conseguir vencer ou cumprir 
com os objetivos da atividade. Entretanto, não é perfil do Professor exigir ou cobrar dos alunos a execução precisa da 
técnica do fundamento, mas apenas que consigam realizar e tenham satisfação em participar das atividade planejadas 
para aula. É rotina do Professor permitir que a aula transcorra com tranquilidade para construir uma ambiente lúdico e 
extrovertido que favoreça o interesse e motive os alunos a participar sempre das suas aulas. Em síntese é rotina do 
Professor construir um ambiente socializador nas suas aulas. É rotina do Professor a todo instante olhar no relógio e 
lembrar os alunos do tempo que resta para finalização da atividade, ou seja, gere e controla do tempo das atividades afim 
de cumprir com o roteiro de aula planejado. Neste instante o Professor esta próximo a tabela de basquete prestando 
feedbacks aos alunos referente ao procedimento para conseguirem cumprir com o objetivo da atividade. Dizendo aos 
alunos: “- Mirem no quadrado. Jogado a bola no meio do quadrado vocês acertam a cesta.” Ou seja, é rotina do Professor 
prestar feedbacks de supervisão e motivação aos alunos durante toda atividade. Quando um aluno acerta a cesta o 
Professor vibra, pula, comemora com os alunos o sucesso do colega e da equipe. Sendo esta uma das suas estratégias 
rotineiras para motivar os alunos durante a atividade. Por serem alunos de Ensino Médio constato que a participação é 
muito positiva, mesmo tendo aqueles que não gostam de fazer aula, no caso as meninas. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade planejada pelo Professor é o jogo dos 10 passos, ou seja, um pré-desportivo do basquetebol. O 
Professor mantém sua rotina de realizar as instruções referente as regras e procedimentos aos alunos no centro da 
quadra antes de iniciar a atividade. O Professor explicou aos alunos que a bola deveria passar na mão de todos os alunos 
da equipe até completar os 10 passes para conseguir marcar 1 ponto. Assim, o Professor mantém-se na lateral da quadra 
fazendo a contagem dos passes quando cada equipe pega a bola e garantindo que as equipes cumpram com a regra do 
jogo. Este jogo é um pré-desportivo do basquete ou handebol, onde os alunos trabalham o passe, interceptação da bola, 
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arresso e outros fundamentos. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Neste instante o Professor esta reaizando as instruções da terceira atividade, ainda manteve a rotina de reunir os alunos 
no centro da quadra. Depois repete as instruções para cada equipe, ou seja, antes de iniciar a atividade o Professor foi até 
o campo de cada equipe, reune os alunos e repete as instruções aos alunos das equipes. O Professor tira todas as 
dúvidas dos alunos antes de iniciar a atividade. É característico do perfil do Professor ser detalhista e criterioso nas suas 
intruções referente as regras e procedimentos da atividade. Durante a atividade o Professor mantém na lateral da quadra 
prestando feedbacks de supervisão das regras e procedimentos da atividade aos alunos. Estes feedbacks rotineiramente 
são individualizados e coletivos. Nos feedbacks individualizados o Professor dirige-se aos alunos pelos seus respectivos 
nomes próprios. Também é rotina do Professor escutar e aceitar a opinião dos alunos durante a atividade. Nesta terceira 
atividade o Professor adapta a atividade planejada ao imprevisto de ter apenas uma tabela de basquete com o aro. Vou 
aproximar do Professor para registrar suas instruções a uma das equipes. 
Professor: A atividade é um pouco de basquete com o futebol americano. O Futebol Americano é quando vc pega a bola e 
vai correndo até o fim do campo adversârio. Porêm aqui nós vamos fazer diferente, pois vocês tocarão a bola entre vocês 
e quando chegar naquela linha amarela que é a linha dos 3 pontos, ou seja, quando arremessa atrás daquela linha no 
basquete marca uma cesta de 3 pontos, você deverão colocar a bola no chão ou bater a bola no chão para marcar o 
ponto. Se vocês quiserem correr com a bola até lá pode, se quiser tocar é melhor ainda, ou seja, encontrem a melhor 
estratégia de jogo entre vocês. Porque vocês conseguem fazer uma tática legal, então façam uma tática que consigam 
chegar até a linha amarela da equipe adversâria. 
A atividade planejada é uma combinação adaptada do basquetebol com o futebol americano. Como o aro de umas das 
tabelas de basquete partiu o Professor improvisou a regra que para marcar ponto basta os alunos conseguirem chegar 
com a bola até a linha de 3 pontos. Não precisam em preocupar em realizar o drible ou passe corretamente, apenas 
chegar e colocar a bola no chão dentro da área da linha de 3 pontos para conseguirem marcar um ponto. 

6º MOMENTO: Algumas considerações... 
Nesta atividade o Professor não esta prioriando as regras do jogo, ou seja, foca seus objetivos na recreação para que os 
alunos tomem gosto em realizar o basquete. Ainda, que os alunos aprendam a trabalhar em equipe e estabeleçam uma 
tática para conseguir chegar até a linha de 3 pontos do campo da equipe adversâria. Neste momento o Professor 
improvisa uma nova regra na atividade, ou seja, só vale ponto se a equipe iniciar a jogada da linha de 3 ponto do teu 
campo. O Professor improvisou esta regra porque os alunos pegavam a bola logo próxima a linha de 3 pontos da equipe 
adversâria e já marcava um ponto. Como o objetivo da atividade é trabalhar a socialização, trabalho em equipe e sistema 
tático o Professor improvisou esta regra para conseguir cumprir com os objetivos planejados para atividade. Alguns alunos 
realizam o drible e passes comuns do basquetebol. No geral os alunos são muito participativos e colaboram com a aula, 
mesmo tendo alguns alunos que não quiseram fazer a aula, porém participam e vibram com os colegas que estão 
jogando. Sendo assim, o Professor mantém sua rotina de improvisar regras na medida que decorre a atividade, ou seja, 
conforme o comportamento e atitudes dos alunos e equipes vai inserindo regras para motivar e manter a interação dos 
alunos durante a atividade. Algumas das regras aproximam das regras e dos fundamentos do jogo do basquete. Por 
exemplo, os alguns alunos driblavam e seguravam a bola em seguida continuavam andando ou correndo com a bola na 
mão, mas o Professor improvisou a seguinte regra, se driblar não pode mais andar com a bola tendo que passar a bola 
para algum colega da equipe. Se driblar a bola não pode mais andar ou correr com a bola na mão. Quando os alunos 
disputam a bola, ou seja, fazem uma emboleira entre eles para tomar a bola na base da força, o Professor apita e reinicia 
a atividade. O Professor foca os feedbacks nos fundamentos do basquetebol como o manejo de bola, brible, passe e 
arremesso. Mas é característica do Professor deixar que a atividade transcorra naturalmente, ou seja, com poucas 
intervenções durante a atividade, quando necessário paralisa a atividade e dirige-se até aos alunos para solucionar o 
problema. É rotina do Professor utilizar uma linguagem verbal e física como estratégia de relacionamento para aproximar-
se dos alunos e gerir o contexto da aula. É rotina do Professor no decorrer da atividade estrategicamente improvisar e 
introduzir regras que aproximem a atividade pré-desportiva do jogo do basquetebol propriamente dito. Por exemplo, 
inicialmente foi introduzida a regra que os alunos após segurar a bola não poderiam continuar a driblar, pois deveriam 
passar a bola para um colega da equipe, mas poderia andar ou correr segurando a bola. Então, o Professor introduz a 
regra que os alunos só poderão deslocar na quadra driblando a bola, se parar deverá passar a bola para um colega da 
equipe. Porém o aluno não pode fazer isto mais de duas vezes consecutivas, ou seja, driblou, parou, driblou e parou tem 
que passar a bola para um colega da equipe. 

7º MOMENTO: Algumas considerações... 
Neste momento o Professor finaliza a aula que no geral mantéve a estrutura rotineiras das duas aulas observadas 
anteriormente. O Professor mantéve suas rotinas de relacionamento com os alunos, ou seja, utilizando um linguagem 
comum a faixa etária e perfil da turma para gerir e controlar os alunos durante a aula. 

8º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas as rotinas do Professor nas três aulas observadas estão estruturadas na sua 
forma de dirigir-se aos alunos, seja, através de uma linguagem verbal e física que são comuns a faixa etária e perfil dos 
alunos. Esta estratégia rotineira no perfil do Professor favorece a gestão, controle e relacionamento com os alunos durante 
a atividade. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio durante a aula que 
caracterize esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio durante a 
aula que caracterize esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, supervisão e motivação aos 
alunos durante a atividade. Os feedbakcs de instrução e supervisão são referentes aos fundamentos do basquetebol. É 
rotina do Professor dirigir-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios durante suas prestações de feedbacks. 
Sendo rotina elogiar e motivar todos os alunos independente de ser ou não habilidoso. É rotina do Professor realizar as 
instruções antes das atividades e durante a atividade feedbacks coletivos e individualizados aos alunos referente ao 
conteúdo ensinado. Também é rotina do Professor realizar feedbacks de correções aos alunos após as atividades, ou 
seja, quando finaliza a atividade reune os alunos e explica os principais erros ocorridos durante a atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Não, pois a postura 
amigavél do Professor condiciona o respeito e carinho dos alunos para com ele, ainda sua estratégia de falar a língua dos 
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alunos favorece a gestão e controle dos alunos durante a aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é mútuo o respeito entre Professor e alunos durante a aula, 
sendo a base deste respeito a amizade. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio durante a 
aula que caracterize esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando o roteiro 
de aula, as atividades selecionadas com base no coteúdo e faixa etária dos alunos, a capacidade de adequar uma 
linguagem corporal e verbal nas suas instruções às características dos alunos e ao perfil da turma são características que 
demonstram esta rotina no planejamento do Professor. É característica das atividades selecionadas pelo Professor 
trabalhar a socialização, ludicidade e trabalho em equipe com seus alunos. 
em sentido de humor: Sim, é rotina do Professor supervisionar, gerir e controlar o comportamento dos alunos durante a 
atividade através de brincadeiras. É característica do perfil do Professor ser extrovertido, brincalhão e amigavél nas suas 
instruções aos alunos. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Sim, é rotina do Professor motivar os alunos a participar das aulas, 
mesmo não sendo necessário nas primeiras aulas observadas, pois os alunos já eram motivados a participar das aulas 
devido a faixa etária. Entretanto, como esta turma são alunos do Ensino Médio o Professor não exige a participação dos 
alunos, então alguns alunos ficam sem fazer a aula, onde destes alunos a maioria são meninas. Já aqueles alunos que 
estão realizando a aula o Professor esta constantemente parabenizando, motivando, ou seja, prestando feedbacks 
positivos. Mas não utiliza de nenhuma estratégia ou recurso para obrigar a participação dos alunos. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é rotina do Professor no início das atividades envolver e estimular os alunos a 
participar da elaboração das regras e procedimentos da atividade. Durante a atividade quando um aluno apresenta uma 
idéia referente a alguma regra para equilibrar a atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas as rotinas do Professor são baseadas no diálogo e contato através de 
uma linguagem adequada a faixa etária e perfil dos alunos da turma. Utilizando esta rotina estratégica de relacionamento 
para gerir, controlar e motivar os alunos durante as atividade da aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, é rotina do Professor planejar as aula por fases. 
É rotina do Professor buscar os alunos na sala de aula, realizar algumas instruções gerais referente as atividade 
planejadas e conteúdo da aula, diz aos alunos que trouxeram uniforme para irem trocar de roupa e desce para quadra com 
os alunos. Na quadra é rotina do Professor reunir os alunos no centro da quadra e realizar as instruções gerais das 
atividades que serão desenvolvidas na aula. É rotina do Professor antes de cada atividade realizar instruções referente as 
regras e procedimentos da atividade aos alunos. Durante a atividade o Professor constantemente presta feedbacks de 
instrução, supervisão e correção aos alunos referente aos fundamentos do conteúdo da aula. É rotina do Professor prestar 
feedbacks positivos de motivação constantemente aos alunos durante a atividade. No final das atividades é rotina do 
Professor dizer e justificar aos alunos os principais erros cometidos durante a atividade. Na transição das atividade é rotina 
do Professor reunir os alunos e explicar novamente as regras e procedimentos referente a próxima atividade. É rotina do 
Professor gerir e controlar o tempo das atividades, pois constantemente olha no relógio e lembra aos alunos do tempo que 
resta para finalizar a atividade. Sendo rotina de 15 a 20 minutos para cada atividade planejada. O Professor planejou três 
atividade nesta aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, o Professor utiliza uma linguagem adequada a faixa etária e perfil dos alunos da 
turma. As instruções que ocorrem na sala de aula são referentes as atividades e conteúdo da aula. As instruções antes 
das atividades são referentes as regras e procedimentos da atividade. Já as instruções durante a atividade são referentes 
ao cumprimento das regras e execução dos fundamentos do conteúdo da aula. Por fim, as instruções após as atividade 
são referente aos erros mais comuns cometidos pelos alunos durante a execução da atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas apenas aqueles alunos que tiveram 
interesse e querem participar das atividades da aula, sendo assim, o Professor constantemente presta feedbacks positivos 
a estes alunos. Entretanto, como são alunos do Ensino Médio o Professor não exige a participação ou fica insistindo que 
participem da aula, mas utiliza da estratégia de motivar e estimular os alunos que participam com intuito de cativar aqueles 
que não demonstram interesse pela aula. Já nas duas primeiras aulas observadas não houve necessidade, pois são 
alunos mais novos que gostam e querem fazer a aula de Educação Física. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
através de feedbacks de instrução, supervisão e motivação durante as atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, a improvisação é rotina das aulas do Professor, seja, na 
improvisação de regras ou procedimentos para gerir e controlar o comportamento dos alunos durante a atividade. Por 
exemplo, uma das tabelas de basquete estava com o aro partido, mas o Professor não tinha conhecimento do fato 
ocorrido, então improvisou a atividade introduzindo regras de uma segunda atividade na atividade lúdica já planejada para 
aula. Ou seja, a atividade planejada seria o jogo de basquete propriamente dito, porém o Professor adaptou o basquete 
com regras do futebol americano. Onde para marcar ponto um dos membros da equipe deveria entrar dentro da área do 
garrafão com a bola ou apenas colocá-la dentro desta área. Sendo rotina do Professor introduzir estas improvisações no 
decorrer da atividade com base no comportamento dos alunos diante da própria atividade. O Professor começou a 
atividade com os alunos correndo pela quadra e disputando a bola com base na força, podiam correr segurando a bola e 
lançar a bola para o colega. Depois introduz o dible na atividade, ou seja, os alunos poderiam andar ou correr segurando a 
bola ou briblando. A seguir só poderiam andar e correr driblando a bola, caso segura-se a bola deveria passar para o 
colega da equipe. Assim, no decorrer da atividade aproximava das regras e procedimentos do jogo de basquete 
propriamente dito sem que alunos percebessem que estavam jogando o basquete. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pela diversidade das atividade planejadas nas três aulas observadas, ou seja, o 
Professor selecionou atividades diversas para conteúdo diferentes e todas adequadas a faixa etárias e caracaterísticas do 
perfil dos alunos da turma. Ainda, as aulas de basquete planejada pelo Professor e outros professores colaboradores do 
estudos são baseadas nas aulas de basquete do Professor da Licenciatura, ou seja, os Professores trouxeram para seu 
cotidiano de trabalho aprendizagens e rotinas oriundas da formação inicial. Tal rotina de planejamento é corroborada pela 
entrevista de percusso profissional quando perguntamos aos Professores colaboradores do estudo qual professor mais 
marcou a sua passagem pela Licenciatura. Todos até o momento disseram ser o Professor da disciplina basquetebol. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, na preocupação com o tempo planejado para 
cada atividade. Na transição das atividade também, pois o Professor demonstra foco e objetividade nestas instruções para 
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não perder muito tempo. 
Síntese: Referente a dimensão ensino o Professor demonstrou rotinas de planejamento referente ao tempo das atividade, 
rotinas de instrução antes, durante e após as atividade, rotinas de organização, gestão e controle do comportamento dos 
alunos durante a atividade. Também rotinas de improvisação de regras e procedimentos durante as atividade para gerir e 
controlar o comportamento dos alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, através do diálogo e contato com os alunos o Professor conquista o respeito e 
colaboração dos mesmos nas suas aulas. Esta é uma rotina estratégica do Professor para gerir e controlar o 
comportamento e prestações dos alunos durante a atividade. É rotina do Professor conversar com seus alunos para 
compreendé-los e saber das suas dúvidas, dificuldades nos contextos escolar, familiar e social, assim colaborando com as 
questões internas no contexto institucional e reuniões pedagógicas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódios no contexto da aula, pois os alunos respeitam 
e gostam do Professor. Apenas alunos que não quiseram participar da aula inicialmente, pois depois inseriram na 
atividade junto com seus colegas. Nenhum episódio divergente entre alunos ou entre alunos e Professor. É um ambiente e 
contexto de aula muito tranquilo e favorável a aprendizagem, sendo a ludicidade e recreação a base das atividades 
planejadas. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina do Professor envolver os alunos na elaboração das regras e procedimentos da 
atividade, na divisão das equipes busca escutar e organizar equipes homogêneas, estabelece e improvisa regras que 
possibilite todos os alunos a participar igualmente das atividades. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, consideranto o roteiro de aula, as atividade planejadas de 
caracter lúdico e recreativo, sua postura e contuda amigável com seus alunos e seu domínio pelo conteúdo planejado. É 
rotina do Professor instruir, supervisionar, corrigir e prestar feedbacks aos alunos de maneira bem extrovertida e 
brincalhona, mas não perde o foco dos objetivos da atividade. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos tem acesso aos materiais, ajudam na organização e 
recolha dos materiais na quadra durante a aula. Nesta aula foram utilizados duas bolas de basquetebol e 6 cones. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a aula realiza-se numa quadra coberta, com as marcações das 4 
quadras, porém hoje o aro de uma das tabela estava partido obrigando ao Professor improvisar uma atividade que 
permitisse utilizar apenas uma tabela da quadra. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor prestar contantemente feedbacks visual, verbal e físico durante a atividade aos alunos. Realiza 
feedbacks individualizados dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios e feedbacks coletivos dirigidos 
as equipes ou toda turma. É rotina do Professor rir, brincar, vibrar com os alunos nas suas prestações de sucesso. 
Também elógia e parabeniza as prestações dos alunos que são menos habilidosos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, alunos e Professor respeitam-se mutuamente, 
sendo o respeito e amizade a base relação no cotidiano das aulas. A postura amigável do Professor é base do respeito 
dos alunos para com seu trabalho. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor utilizar uma linguagem adequada a faixa 
etária e caracaterísticas dos alunos da turma. E rotina do Professor ser criterioso e detalhista nas suas instruções que 
ocorrem na sala de aula, antes, durante e após as atividades. As instruções referente as atividade e conteúdo da aula 
ocorrem ainda na sala de aula. Antes das atividades são instruções referente as regras e procedimentos para execução 
das tarefas. Durante a atividade o Professor mantém prestando feedbacks de instrução e supervisão referente as regras e 
fundamentos do esporte que é conteúdo da aula. Após a atividade é rotina explicar aos alunos os erros mais comuns 
cometidos durante a atividade e agradecer aos alunos pela participação na aula. É rotina do Professor dizer aos alunos: “- 
Gente o objetivo desta atividade é trabalhar o drible.” “- O objetivo desta atividade é trabalhar o arremesso de bola.” Ou 
seja, diz aos alunos quais são os objetivos das atividade antes de iniciá-la. É rotina do Professor na última atividade 
introduzir todos os fundamentos ensinados nas atividade anteriores na aula, ou seja, ao longo da atividade do jogo pré-
desportivo que foi o Basquetebol adaptado com o Futebol Americano foi introduzindo os fundamentos como o drible, 
passe, manejo de bola e arremesso. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, mais nos episódios que os alunos se misturavam para tomar 
a bola uns dos outros. Então, chamava atenção para tomarem cuidado com os empurrões, cotoveladas e socos que 
poderiam ocorrer sem intenção. Também quando alunos mais novos subiam no gradeado ou nas tabelas de basquete. 

9º MOMENTO: Considerações finais... 
Referente a dimensão gestão de classe é rotina do Professor manter um relacionamento amigável com seus alunos para 
conseguir a colaboração, participação e respeito dos alunos para manter o controle e gestão das atividades planejadas. 
Mantém um roteiro de aula com fases ou etapas, ou seja, aquecimento, atividade para trabalhar os fundamentos do 
esporte que é conteúdo da aula, um jogo pré-deportivo ou jogo propriamente dito. As atividade planejadas são adequadas 
a faixa etária dos alunos. São rotinas de gestão, ensino e relacionamento que propiciam uma aula muito estruturada, 
porém com caracter lúdico e recreativo. 
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Anexo 19.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 19.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 07 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

11º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Possuo. 
1.1.1) Poderia descrevé-lo? 
R: Posso. Eu trabalho... As horas são divididas em três partes. A parte inicial que dura de 20 a 25 minutos e isso depende 
da motivação dos alunos. É um aquecimento que normalmente é um jogo pré-desportivo ou uma brincadeira. Vamos 
colocar 20 minutos para esta primeira parte da aula. Outros 25 minutos eu trabalho o esporte, se for alunos de 1ª a 4ª 
série eu começo iniciação esportiva, de 5º ano, 10 a 11 anos eu começo iniciação esportiva de handebol, basquete, vôlei e 
futsal onde trabalho os fundamentos. Agora alunos de 8ª série que já trabalhei com eles desde a 5ª série eu trabalho 
diferente. Eu divido a aula em três partes, 20 minutos de aquecimento que é a brincadeira, 25 minutos o jogo propriamente 
dito e 5 minutos para volta a calma, para eles irem para sala, tomar água e esses negócios. E alunos de ensino médio e 
alunos de 8ª série que trabalho com eles a mais tempo, como já ensinei fundamentos, não me prendo muito nos 
fundamentos e já vou diretamente para os jogos. E também outra coisa, alunos de 5º, 6º e 7º série eu trabalho primeiro 
bimestre handebol, é uma suposição, segundo bimestre vôlei, terceiro bimestre basquete. Alunos de ensino médio, 7º e 8º 
ano que já ensinei os fundamentos todos eu trabalho cada semana um esporte. São duas aulas por semana, duas de 
vôlei, duas de basquete, duas de handebol. 
1.1.2) Porque esta estrutura de aula? Porque este tipo de planejamento? 
R: Porque eu acredito o seguinte, na aula de Educação Física não vou formar atletas, então alunos não precisam ficar 
repetindo passes do 6º ao 9º ano. Ele tendo uma noção de passe e se quiser aprimorar no handebol e ficar fera, vai para 
um clube, vai procurar treinar. Na Educação Física não, pois é mais voltado para o lúdico, esta brincadeira como os jogos. 
Então assim, eu não trabalho o esporte do 6º ao 9º ano, apenas apresento uma idéia do esporte e tento despertar nos 
alunos o prazer de realizar o esporte. 
Minha intervenção: Mas porque esta estrutura de aula? Este tipo de planejamento de aula? Porque esta ordem de 
atividades na sua aula? Porque você estruturou a aula desta maneira? Nesta ordem de atividades? 
R: Olha vou ser sincero para você. Esta não copiei de lugar nenhum. Não lê livros a respeito disto. 
Minha intervenção: Porque você acredita que este roteiro de aula é ideal? Quando você começou a estruturar sua aula 
assim? 
Professor: Durante o estágio não fazia assim, foi depois de 3 anos que comecei a trabalhar assim. 
Minha intervenção: Porque? 
Professor: Quando eu... Eu via muitas aulas de Educação Física, então os alunos corriam na quadra, faziam canguru, 
polichinelo. Eu praticamente não dava aulas assim, mas via os outros professores. O interessante é que os alunos 
odiavam fazer aquilo. E quando acontecia do professor virar e conversar com outro alunos, o menino virava e falava: “- Já 
fiz professor os 20 canguru.” E na verdade não tinha feito nenhum. E aquilo não proporcionava prazer nenhum aos alunos. 
Eu pensei assim: “- O gente tenho que arrumar um meio do alunos aquecer através da brincadeira.” Entendeu? É por isso 
que dou 20 minutos de aquecimento. Como meu aquecimento é brincadeira o aluno vai aquecer, vai brincar ali aquecendo 
e será divertido para ele. E o esporte por mais que a gente queira fugir do esporte na Educação Física, não tem como 
você fugir, você tem que ensinar o esporte, você não pode é falar no esporte. É esporte é esporte! Não. Você pode usar o 
esporte, mas de forma que não prejudique a sua aula, ou seja, na esportivização da aula. Porque numa sala de 20 alunos, 
5 são bons em basquete. 
1.2) Costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Geralmente quando acontece imprevistos eu tenho que fazer mágica. Tenho que fazer mágica. Eu tenho que fazer 
mágica. Mas vou a risca. 
Minha intervenção: Consegue? 
Professor: Vou. Às vezes passo uns 3 minutos a mais. Geralmente o aquecimento eu que determino, se quiser fazer durar 
meia hora eu faço. 
Minha intervenção: Vai pela empolgação da turma? 
Professor: Pela empolgação da turma. 
1.2.1) E no estágio você fazia assim? 
R: Não. No estágio não. No estágio dava uma aula muito tecnicista. 
Minha interveção: O que é uma aula tecnicista? 
Professor: Uma aula tecniscista é aquela que, por exemplo, 5 minutos de ginástica, agora vamos correr na quadra, aquele 
negócio de ditadura militar. Entendeu? A idéia de corpo saudável através de movimentos pré-definidos. E isto não quer 
dizer nada. 
Minha intervenção: Quando você pensou assim: “- Esta na hora de mudar isto!” 
Professor: Porque eu percebe que os alunos não estavam gostando da minhas aulas. 
Minha intervenção: De onde você buscou esta proposta de aula? 
Professor: A inspiração que eu tive foi na faculdade, pois o mundo acadêmico me ajudou muito. Apesar que não existe 
tanta relação entre um bom aluno e um bom professor de Educação Física. Não existe! Conheço pessoas que são leigas 
e que nunca foram na faculdade e consegue dar uma aula de recreação melhor do quem já estudou. Mas para mim foi 
muito importante a faculdade. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? 
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R: Não, não. 
Minha intervenção: Eu observei uma aula tua que você explicou o drible, ali no meio mesmo você explicou o porque 
realizar o drible, percebe que existe momentos de filosofia nas tuas aulas, percebe que você esta sempre interagindo com 
os alunos. Assim, no estágio você comunicava os objetivos aos alunos? 
Professor: Não, não. Dava a aula, mas explicava para que serve o drible. Explicava: “- O drible serve para num momento 
difícil no jogo você driblar e fazer o gol ou realizar uma finta.” Mas eu a partir da minha licenciatura criei o hábito de ler, 
então eu leio filosofia, eu leio Maquiavel, eu leio outras fontes e você pode usar tudo com os alunos. Eu lê um livro a Arte 
da Guerra e uso o livro na Educação Física. Assim, para mostrar ao aluno que primeiro ele tem que conhecer o terreno, 
que lá fora ele terá vitórias e derrotas. Porque às vezes o menino perde na Educação Física para ele é o fim do mundo. 
1.2) Comparando com hoje, referente a tua maneira de justificar e apresentar os objetivos das atividades da aula, você 
consegue estabelecer as principais diferenção em relação ao estágio? 
R: Totalmente. Primeiro porque minha aula no início não tinha esta divisão, então perdia muito tempo às vezes. Entendeu? 
Eu não tinha esta noção de tempo que tenho hoje. Pode ver que não ando com relógio, porque eu tenho esta noção de 
tempo. “- O gente agora vou passar isso, depois tenho que passar isto.” E antes não. Eu não tinha esta noção de tempo. 
Antes a aula rolava na quadra e muita das vezes... Não vou culpar assim... Talvez eu queria... Muita das vezes eu queria 
dar uma aula bacana, assim bacana porque eu achava que era bacana, talvez eu estava tão cansado às vezes também 
que até desanimava. Porque como eu estudava, chegava em casa 00:30 e levantava às 4:30 da manhã para o estágio. 
Então até desanimava às vezes e rolava a bola para os meninos. Coisa que hoje eu não faço. Eu nunca chego na quadra 
e rolo a bola. Não porque a vida inteira tive isto e hoje nós professores aqui na nossa região e no Brasil em geral são mal 
vistos devido nossos professores do passado. 
1.2.1) Quando na aula você costuma comunicar os objetivos aos alunos? 
R: No início da aula eu explico geralmente o objetivo do jogo. Igual o jogo de basquete hoje eu disse: “- O gente ninguém 
joga sozinho.” Como quando um aluno segurava a bola e montuava 10 alunos em cima para pegar a bola. Eu falava: “- 
Ninguém joga sozinho.” A aula dos meninos, por exemplo, eu já passei o objetivo no final. “- O gente você perderam, mas 
perder faz parte, a gente não só ganha na vida. “ Então depende do momento da aula. Porque tudo é diálogo. Você tem 
conversar com o aluno como se fosse da idade dele. Eu converso com um menino da 4ª série como se tivesse 10 anos e 
abaixo para conversar e ficar da altura dele. É do jeito que ele conversa comigo. Toco na mão dele igual ele toca na minha 
mão. Agora um menino de ensino médio não, já converso como se ele tivesse 15 anos, 17 anos, falo gírias às vezes com 
ele. Nem tenho o meu hábito de falar, mas é o jeito de cativar o aluno e virar amigo dele. 
1.2.1) No estágio você utilizava destas estratégias? 
R: Não, não. 
Minha intervenção: Como era teu relacionamento com os alunos no estágio? 
Professor: No estágio eu era professor e ele era o aluno. Hoje não. Primeira coisa que falo quando chego na sala é: “- O 
gente eu sou professor, estudei quatro anos de faculdade e um ano e meio de pós-graduação, mas além de professor eu 
quero ser amigo de vocês. E com respeito vocês podem falar o que quiser comigo, podem brincar comigo. Desde que 
tenho limite e tenha respeito. Tanto é que você percebeu como os alunos são comigo. 
Minha intervenção: Sim. Tem um relacionamento saudável. 
Professor: É muito bacana. Eu tenho muitas facilidades, talvez sou meio avoado assim, pois às vezes parece que estou 
avoado, mas estou ligado no que se passa. Sério! 
Minha intervenção: Quando você percebeu que tendo este relacionamento amigável com os alunos você conseguiria 
manter o controle e gerir a turma? 
Minha intervenção: Ocorreu algum episódio de aula que possa ter influênciado na mudança do seu comportamento com 
os alunos? Alguma situação real de aula que tenha ocorrido com você e que lhe mudou a maneira de pensar? 
Professor: Ocorreu sim e foi aqui nesta escola. Eu estava ali embaixo no refeitório e um aluno do 1º ano, eu tinha deixado 
uma bola de handebol na quadra e vim para o refeitório. E o aluno chutou aquela bola, mas eu fui tão grosso com ele. Tipo 
assim, porque eu não era desta forma, eu nunca fui do jeito que sou hoje. É igual estou te falando, aquela hierarquia 
mesmo de professor. E às vezes você não precisa ser professor, pois você pode ser um professor flexível. Eu xinguei 
tanto o aluno que depois fiquei com recentimento do que tinha feito. Ele ficou com medo de mim um tempão, uma no com 
medo de mim. Ai eu falei que ele não precisava ficar com medo de mim, pedi desculpa a ele. A partir daquele dia que o 
aluno ficou com medo de mim comecei a refletir mais sobre isto. Sempre fui muito humano. Entendeu? Mas neste dia 
percebe que às vezes estrapolava, mas sempre fui muito humano. Sempre fui muito colega dos meninos, mas neste dia 
eu percebe. 
Minha intervenção: Eu observei três aulas suas, porém em três escolas diferentes considerando o nosso tempo disponível, 
uma na escola de Barroca que foi para alunos de 6º ano no turno noturno e são alunos diferentes, após 5 minutos de aula 
chove e você tem que improvisar aquela aula com jogos lúdicos. Agora considerando a aula de ontem e hoje, você 
lecionou ontem para uma turma de 5º ano e hoje para alunos de 1º ano do ensino médio. Ou seja, perfis de alunos 
totalmente opostos. Dentre estas duas aulas qual você sentiu mais avontade de trabalhar o conteúdo, ontem foi o 
handebol e hoje o basquetebol. Destes dois conteúdo qual você se sente mais avontade de trabalhar e mais domínio do 
conteúdo? 
Professor: Avontade eu me sinto nas duas turmas porque ambas são boas turmas. Agora domínio de contéudo, eu 
domino melhor o basquete. 
Minha intervenção: Então considerando o basquete. Uma aula de basquete. As perguntas agoras estaram relacionadas 
com esta aula de basquete da turma fe 1º ano de hoje. 
1.3) Referente a turma de 1º ano, tem objetivos diferentes para os alunos na mesma aula? 
R: Tenho. 
1.3.1) Você é capaz de me dizer em que momento na aula você demonstrou ter esta preocupação em ter objetivos 
diferentes na aula? 
Professor: Como assim objetivos diferentes? 
Minha intervenção: Diferenciar os objetivos de aula por alunos. Porque dentro da mesma atividade você determinar 
algumas regras, orientações específicas para determinados alunos de maneira controlar e manter interação entre os 
alunos, seja ela muito habilidoso ou pouco habilidos. 
R: Geralmente, hoje a noite vai acontecer, porque tenho dois alunos no segundo ano que são muito bons de basquete. 
Inclusive estou com esta fitinha aqui, porque eles não podem fazer cesta, apenas passam a bola. 
Minha intervenção: Eles não podem fazer cesta? 
Professor: Não pode, pois amarro no braço deles. Não fazem cesta. “- Quem esta usando a fitinha não pode fazer cesta.” 
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“- Mas porque?” “- Eu jogo com você no time e te conheço.” No caso ali não, porque os alunos são mais ou menos iguais, 
eles tem pouca vivência no basquete. Que são as questões que falei com você lá embaixo. 
Minha intervenção: Mas a aula transcorreu muito bem por alunos de ensino médio. 
Professor: Sim. A primeira aula você percebeu que é ter noção de quicar a bola, de passe. Assim, às vezes a gente tem 
que intervir quando a uma entrada mais ríspida, uma cotovelada que a gente veja, alguns alunos que não combinam a 
gente percebe isto, inclusive nos meninos que são mais agressivos por causa do testosterona, pois a vitória para eles é 
importante. Para as meninas não, as meninas são mais tranquilas. 
1.3.2) Quando começou a diferenciar os objetivos com base nestas questões? 
R: A minha vida mudou em relação a trabalho de uns 3 anos para cá, depois da faculdade, de 2007 até hoje eu trabalho 
deste jeito. Trabalho deste jeito, aplico prova para os meninos, tenho aulas teóricas dentro de sala.  
1.3.3) Você consegue me apresentar as principais diferenças na maneira de diferenciar os objetivos de hoje em relação ao 
período que você realizava o estágio? No estágio você fazia assim ou não? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como que seria a sua aula basquete no estágio no que refere-se a diferenciação de objetivos? 
Professor: No estágio primeiramente não passaria uma brincadeira para eles aquecere, pois passaria uma corrida em 
volta a quadra ou polichinelo. 
Minha intervenção: Sendo mais específico, digo no quer refere-se a diferenciação de objetivos, por exemplo, se tivesse 
neste contexto um aluno mais habilidoso e outr menos habilidoso? 
Professor: Acredito que eu não teria este jeito de lidar como os alunos como eu tenho hoje. Porque a experiência me 
trouxe certas capacidades. E antes não, pois tudo era novo para mim e de tanto conviver com isto comecei a criar meios. 
Por exemplo, você deve ter visto um aluno que não podia queimar na queimada da aula de ontem, pois eles já tinha 
queimado quatro alunos, ele é forte. Entendeu? E a gente através do trabalho começamos a conviver com isto, 
começamos a perceber isto. Entendeu? A faculdade não ensina isto para nós, não ensina. 
Minha intervenção: Então estas capacidades surgem com o tempo. Mas o perfil da turma influência neste procedimentos? 
Professor: Influenciam. Eu lido com uma turma lá é um Professor. Com os meninos menores é outro Professor. Com o 
ensino médio é outro Professor. 
Minha intervenção: Mas você apresenta alguns comportamentos que são comuns em todas as suas aulas que observei. 
São maneiras de trabalhar com os alunos que lhe identificam, que são as mesmas. Eu identifiquei três Professores 
diferentes, pois observei você em três escolas com públicos diferentes, porém você possui uma estrutura de aula que é 
comum independente do contexto. Professor isto não é negativo, pois estou apresentando a você apenas os fatos que 
consigui constatar nas minhas observações. São positivos. Ok! Nas três aulas que observei em três escolas diferentes 
você apresentou padrões de comportamentos que são comuns. São padrões de comportamento que são positivos e não 
são negativos. 
Professor: Se forem negativos esta tudo bem, pois você pode me dizer. 
Minha intervenção: Não Professor, pois esta maravilhosa nossa troca. Agora o que me interessa é saber como você 
adquiriu estes padrões de comportamento e quando eles surgiram na sua aula. Como você aprendeu gerir estes fatores 
na aula que são construtivos. Você conquistar o respeito, a participação dos alunos pelo relacionamento no cotidiano das 
aulas é um caminhar para maturidade como professor. Então penso que é um padrão de comportamento positivo. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Olha! Para mim existe uma diferença muito grande entre professor e educador. Rubens Alves comenta muito bem isto. 
O professor, acaba naquilo que falei com você, ele tem uma coisa mais esquematizada. Agora o educador não. Por 
exemplo, eu sei quando a aula não esta correndo bem, eles adoram futsal, mas odeiam basquete muitos deles, pois já 
brincaram de basquete. Então eu vou chegar perto dos alunos e dizer: “- O gente a aula não vai ser chata não. Não terá 
muitas regras não. Esta aula não será muito cheia de regras não. A aula será beleza.” Eu converso com os alunos. Eles 
irão topar provavelmente porque será novo para eles, mas no decorrer do jogo vou colocando as regras e eles nem 
percebem. Estou mentindo? 
Minha intervenção: Esta não. 
Professor: Eles não percebem não 
Minha intervenção: Eles não percebem e você vai aumentando o nível de regras, Sem menos perceber eles já estão 
jogando, mas achando que estão brincando de basquete. 
Professor: É somente porque eu disse que inclui o Futebol Americano, isso já foi novo para eles. Eu comecei no Futebol 
Americano mas no final já estava no basquete.  
Minha intervenção: Estas estratégias, especificamente estas estratégias, improvisação de regras, formas de introduzir a 
progressão destas regras para você chegar ao objetivo de aula proposto. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Totalmente diferente. 
Minha intervenção: Mas como? Como diferentes? 
Professor: Isso que acabei de falar para você referente em ser professor e ser educador. Depois que lê este livro eu 
mudei. 
Minha intervenção: Mas comos você introduzia as regras? Você tinha esta campacidade de introduzir as regras no 
decorrer da atividade nas suas aulas no estágio? 
Professor: Não, não. Eu dava aquela aula chata e quem quisesse fazer que fazia, e não quisesse que sentava. “- Não quer 
fazer não, então senta.” 
Minha intervenção: Mas referente a improvisão e introdução da regras? 
Professor: Não. Porque eu passava o jogo em si. Minha aula era o Basquete com regras e tudo. O aluno andou era falta. 
Então a aula ficava muito chata. Entendeu? Eu esquecia um pouco a ludicidade. 
Minha intervenção: Hoje você prioriza a ludicidade? 
Professor: Priorizo. Eu não sei se você percebeu que fico rindo o tempo todo. Eu faço só bobeira com os alunos. E os 
alunos que não fazem e ficam de fora da aula riem também. Os tudo para eles é lúdico. E igual eu te falei, eu não vou 
formar nenhum atleta, daqui não vai sair nenhum Giba, daqui não vai sair nenhum Ronaldinho. A idéia é sair adolecentes, 
crianças que brincaram e vão tentar ser um adulto feliz. Porque tiveram uma infância boa. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das 3 aulas observadas, onde você sente possuir mais rotinas ou comportamentos rotinizados relativos às tarefas, 
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exercícios e situações de aprendizagem? 
Minha intervenção: Eu digo a maneira de organizar a aula, das atividades selecionadas, de gerir as tarefas. Qual das 3 
aulas você sente possuir mais comportamentos rotinizados? 
Professor: Entre as três? 
Minha intervenção: Lembre-se que você disse que foram três Professores diferentes. 
R: Acredito que a aula do ensino médio é a que mais se parece comigo. 
Minha intervenção: A aula de hoje? 
Professor: Sim. Até mesmo pela questão da idade dos meninos que estão mais próxima da minha. Porque os menininhos 
pequeninhos eu converso com ele falando do PoKemom, do Dragão Bool Z. 
Minha intervenção: Você fica vendo os desenhos Professor? 
Professor: Não. Eu nunca assito o desenho, mas fico informado. Então às vezes eles estão com um desenho, eu pegunto: 
“- Que desenho é este ai?” “- Este aqui é o Vedita.” E daí começo a falar de Vedita com eles, pois quando era novo 
assistia alguns desenhos.  
1.1.1) Das modalidades que você costuma trabalhar, quais você possui mais comportamentos rotinizados? 
R: Basquete. Eu também gosto de basquete. Jogo futebol, pois sou jogador de futebol. Sou jogador de todos os esportes, 
mas o que domino mesmo é basquete. 
Minha intervenção: Você gosta de dar aula de basquete? 
Professor: Gosto porque acho que domino. Na verdade, eu dou aula de tudo. Sério! Tem uma turma aqui que passei para 
eles uma aula de vôlei para amputados, eles já formaram, mas peguei eles no 1º ano. Então, quando eu pego eles no 1º 
ano no 3º ano eles já estão do jeito que eu quero. 
Minha intervenção: A medida que os anos vão aumentando você evolui o nível das atividades e a sua abordagem? 
Professor: Com certeza. Hoje na escola não digo para você porque no 3º anos são apenas 7 alunos que fazem a aula. 
Mas já tive 3º ano aqui na escola com 18 e 20 alunos que a aula era ótima. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas no basquete? 
R: Era o aquecimento, normalmente uma corrida, ou canguru. E depois o jogo. Para os meninos eu passava fundamentos. 
Não. No estágio não. Olha só como eu mudei. No estágio eu ensinava no geral. Já hoje não. 
Minha intervenção: Como você ensinava no geral? 
Professor: É do jogo. “- Vamos jogar basquete.” “- Mas eu não sei professor, pois não sei nem pegar nesta bola.” “- Vamos 
jogar rapaz!” “- Chega aqui que vou lhe ensinar.” O menino começava a quicar a bola com as duas mãos, eu parava o jogo 
na hora. “- Isso não pode não. Você tem que quicar com uma mão.” Entendeu? Hoje não. Hoje já pego o aluno, mas de 
ensino médio não porque eles já tem uma bagagem, estou falando de alunos de 6º ano. Hoje é basquete e será aula de 
passe, então vamos ter umas 4 aulas de passe, eles aprenderão o que é passe. Entendeu? “- O professor nós nunca 
vamos jogar basquete não?” “- Nós estamos jogando. Esta brincadeira é basquete.” “- Mas tem que acertar a cesta?” “- 
Será? Será que mesmo?” “- Tem, você vão ver que depois que tem.” Isso são os meninos pequenos. Agora aqui não, 
alunos de ensino médio já tem bagagem, é o que falei para você talvez a bagagem deles não seja assim muito boa. Mas 
no decorrer eles chegam no 3º ano do meu jeito. 
1.3) No estágio como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessa atividade? 
R: Não tinha muita sequência. Não tinha porque eu ensinava do geral para o específico. 
1.3.1) E hoje como assegura esta sequência? Tendo como referência os fundamentos do basquete como você assegura 
esta continuídade do contéudo, digamos do 5º até o 3º ano do ensino médio. Você consegue me descrever? 
R: Consigo. Eu ensino primeiro o passe, passo umas 4 a 5 aulas somente de passe, isso para 5º, 6º e 7º ano também. Se 
eu perceber que eles estão tendo dificuldade aumento o número de aula, posso dar 10 aulas de passe. E vou evoluindo: “- 
Hoje vamos aprender como que arremessa.” “- O professor até que enfim vamos acertar aquela cesta?” “- Não. Hoje não.” 
Então ensino o arremesso. Entendeu? Acertar a cesta para eles é igual a fazer gol. Depois nós vamos seguindo com 
passe picado, passe de peito. Eu vou evoluindo. Igual no handebol. “- O gente vamos jogar handebol.” É menino correndo 
na quadra igual Futebol Americano. Então antes era do geral para o específico e hoje não. “- O gente passa a bola. Vocês 
esqueceram do passe.” Então quando vou para o jogo os alunos já sabem as regras, eles já sabem realizar o passe. “- O 
gente vamos fazer barreira 6X0.” “- O que é isso professor?” “- Vem cá que vou explicar.” “- Hoje será aula de barreira.” 
Por exemplo, tática de jogo, barreira 6X0. Então passo duas aulas de barreira 6X0. 
Minha intervenção: Mas você não força esta aprendizagem? 
Professor: Não. Barreira 5X1, barreira 4X2. Nos jogos em Mariana eu falava assim com os meninos: “- 5X1.” Os meninos 
já montavam a barreira 5X1 e ficava 1 na frente e 5 atrás. E tem uma professora aqui, não vou dizer o nome porque ela 
estudou comigo na faculdade, mas ficava olhando aquilo como se fosse novidade. Ela aprendeu a mesma coisa que eu 
aprende. O handebol eu aprende na facudade. Ela foi e falou comigo: “- Você ensinou tudo isto aos meninos?” “- Ensinei é 
fácil.” 
1.4) Como você costuma estabelecer esta relação entre aula anteriores e aulas futuras? Como? 
R: Eu tenho elas todas escritas no computador. Entendeu? 
Minha intervenção: Quando você começou a armazenar estas aulas no computador? 
Professor: Já têm uns quatro anos. 
Minha intervenção: Foi quando você formou? 
Professor: Não, quando entrei na faculdade eu não tinha dinheiro para comprar um computador. 
Minha intervenção: Então foi no estágio que você começou a estruturar estas aulas? 
Professor: Não, não. No estágio não. Depois de dois anos fazendo o estágio eu pude comprar o computador. 
Minha intervenção: Facilita ter esta estrutura de aula armazenada? 
Professor: Facilita porque você começa a perceber a evolução dos alunos. Quando você pega o menino com 5 anos de 
idade e com 7 anos ele esta lendo, é a mesma coisa de pegar ele com 10, 11 anos no 5º ano e com 14 anos no 9º ano ele 
estar praticando todos os esportes e participando de todas as brincadeiras. O mesmo prazer que a professora que 
alfabetiza sente eu sinto. 
1.4.1) Fazia assim no estágio? 
R: Não. É igual eu te falei, eu formei no início porque o mercado estava favorável, adquiri paixão pela educação, porque 
sou apaixonado pela educaçaõ, por escola. Se eu sair da Educação Física algum dia, eu gostaria de discutir educação. 
Entendeu? Os métodos, os alunos. Eu gosto da educação. 
1.5) Como distribuía e organizava estas tarefas para os alunos? E hoje? 
R: Já respondeu anteriormente esta questão. 
1.6) Como costumava a comunicar a consecução das tarefas aos alunos no estágio? A explicação, supervisão, correção e 
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acompanhamento das atividades? Como que era no estágio? 
R: No geral. Durante o jogo de basquete mesmo eu passava as instruções. Hoje não. Eu explico a brincadeira antes. “- O 
gente o negócio é isso, isso e isso.” Tem turmas que eu abro, hoje não abri porque eles não estão acostumados com 
basquete, mas tem turma que eu falo assim: “- O gente que regra que podemos colocar aqui?” Porque eles já tem idéia, 
pois já brincaram do jogo 2 ou 3 vezes. “- O Professor vamos mudar. Vamos colocar outrar regra hoje.” Ante não, era no 
geral. 
1.7) Você costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Sim. Um exemplo claro para você é a turma da escola de Barroca. Aquela primeira turma que eu peguei e os 
pequenininhos. Quando recebi a notícia para trabalhar me disseram assim: “- O Professor são dois 6º anos para você 
trabalhar a noite, mas são meninos pequenos e tal.” Fui com o plano de aula imaginando a turma ser as duas igual os 
pequeninhos. 
Minha intervenção: Sim. Porque é uma turma que esta na faix etária adequada e os outros já são alunos mais velhos, 
alunos repetentes. 
Professor: Sim. Tem alunos até e 15 anos. Quando entro na sala e olho o perfil de alunos penso comigo: “- Eu não posso 
dar a aula que planejei para eles. Não posso.” Aqueles meninos daquela idade não vão querer ficar quicando bola e 
fazendo fundamentos somente não. Eu tive que mudar todo o meu planejamento. Na hora! Do jeito que eu trabalho aqui 
com os alunos de 7º e 8º ano vou trabalhar com eles. 
1.7.1) Como é esta diferenciação? Como que ficou esta diferenciação para o 6º ano dos alunos pequeninos e a 
diferenciação para o 6º ano de alunos maiores? Um exemplo prático. 
R: O 6º ano dos alunos pequenininhos vou trabalhar o mês inteiro com eles o esporte, os fundamentos. Entendeu? Porque 
eles vão querer brincar. Agora o outro 6º ano não, pois se eu ficar passando um mês, dois meses direto de handebol eles 
irão enjoar. Eles não vão querer fazer mais não. Alunos quase da minha idade, como vou insistir com alunos de 17 anos 
para fazer aula. “- A professor eu não vou fazer não.” 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Minha intervenção: Eu quero saber como o Professor faz a alteração das suas aulas, as mudanças de estratégias 
metodológicas. 
R: Eu improviso de mais minhas aulas. 
Minha intervenção: Como você conseguiu esta capacidade de improvisação? 
Professor: Experiência. 
Minha intervenção: Mas gostaria de saber como? Alguma situação prática que você pode citar como exemplo? Ou alguma 
realidade que lhe obrigava trabalhar assim? 
Professor: A vida inteira foi vivida assim, você viu a situação das escolas aqui. São boas as estruturas da escola, mas hoje 
por exemplo, eu cheguei aqui na escola e não tinha aro de basquete não, eu tinha planejado o jogo de basquete. Eu tinha 
planejado uns 10 minutos do jogo de basquete mesmo para os alunos. Entendeu? 
Minha intervenção: A infraestrutura e imprevisibilidade do contexto escolar que você trabalha que lhe proporcionaram esta 
capacidade de improvisação e criatividade? 
Professor: Proporcionou. E eu consigo pensar rápido. Sério! Vai da vivência também. Sabe! Já a tanto tempo nisto, então 
dá para fazer estas improvisações. 
Minha intervenção: Uma estratégia que você sempre utiliza independente do esporte ou atividade? 
Professor: Caçador e urso que é uma brincadeira. Qualquer esporte eu coloco eles para jogar. Uma queimada. Um pique 
dupla 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estatégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? Porque obrigar a fazer aula você não obriga? 
R:Não. Agora alunos de 5º, 6º ano eu obrigo a fazer a aula. 
Minha intervenção: Mas isto é punição para alunos nesta faixa etária. 
Professor: Sim. A nossa maior dificuldade são alunos de 8º e 9º ano. No 8º ano dá para obrigar. Os alunos do 8º ano eles 
ainda fazem. 
Minha intervenção: Isto é faixa etária dos 13 aos 15 anos. 
Professor: Agora o problema principalmente são alunos de 14 anos que é 9º ano. Agora minha estratégia, primeiro que eu 
não tenho estratégia para ficar obrigando aluno a fazer aula, lógico eu converso no início e tudo mais. “- O gente vamos 
fazer que vai ficar uma aula agradavél, uma aula bacana. A aula será diferente da que vocês estão acostumados, não será 
uma aula técnica não, será uma aula de brincadeira.” E tento fazer uma aula mais lúdica possível porque tem gente, por 
exemplo, que diz: “- O Professor eu queria fazer, mas estou de saia.” A minha estratégia hoje é tentar trabalhar de maneira 
a aula ficar agradavél. Você viu que tinha um aluno de fora que queria participar depois. Entendeu? A aula agradável é 
aquela que o aluno queira participar, ou seja, uma aula mais voltada para o lúdico e para a brincadeira. A minha estratégia 
é esta, pois eu não fico insistindo com o aluno para fazer a aula não. Ficar insistindo com aluno velho. 
1.2.1) No estágio como você fazia para aumentar a participação dos alunos? 
R: Não. No estágio eu não insistia com eles para participar também não. Eu não ligava. Até que no ensino médio no caso 
desta escola aqui, porque eu dou aula no ensino médio depois que me tornei o professor que sou hoje. 
Minha intervenção: Porque? Você não gostava? 
Professor: Não tinha oportunidade. Entendeu? Não tive oportunidade. 
Minha intervenção: Então quer dizer que você se tornou um professor flexível depois que começou a trabalhar com o 
ensino médio? 
Professor: Não, não. Eu sempre fui flexível. Porque antes como trabalhava com o 6º e 9º ano os alunos eram obrigados. 
Até hoje os alunos são obrigados. Eles são obrigados. A falta não dá reprovação, porém todos meus alunos acreditam que 
sim. A primeira coisa que faço quando chego na escola é conversar com a Diretora e a Pedagoga. Eu passo prova, aplico 
matéria e dou tudo. Então eles ficam com medo. Você entendeu? Hoje eu dou aula teórica, mas quando estava no estágio 
não dava aulas teóricas. Porque comecei a perceber que o professor de Educação Física é visto como um professor que 
não precisa estudar para lecionar, ou seja, para eles qualquer um dá aula de Educação Física. Depois que comecei a 
trabalhar com aulas teóricas, comecei a explicar o que realmente aprende na faculdade, os benefícios da atividade física 
para o coração, para os pulmões, para as pessoas inativas, os benefícios da caminhada. Quando comecei a explicar este 
conteúdo dentro da sala de aula, aplicar provas os alunos passaram a me ver de forma diferente, os professores me vêem 
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de forma diferente, o pedagogo, o diretor. Eu acredito que sou visto de maneira diferente porque os próprios professores 
falam. A Diretora falou lá na escola: “- Eu nunca vi ninguém aplicar provas na Educação Física.”  
Minha intervenção: Quando você percebeu que utilizando estas estratégias metodológicas mudaria a sua imagem diante 
dos alunos e demais colegas de trabalho na escola? 
Professor: De uns três anos para cá. De uns três anos para cá que já trabalho assim. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? Você têm estas estratégias para 
controlar a classe? 
R: Tenho. Alunos de não têm muitas regras, porque geralmente quem não participa fica quieto, e os alunos de 8º e 9º ano 
também. Os pequenininhos ou é na base do xingo mesmo: “- Não pode fazer isso não.” Escola é para disciplinas, ter 
regras. Às vezes pode ser assim, mas muita das vezes, eu uso esta estratégia: “- O gente! Gata amarela pulou na tigela, 
quem conversar primeiro como a bosta dela.” Acabou! Fica todo mundo caladinho. Eles não querem é falar. Entendeu? Se 
ele falar o coleguinha vai gozar com ele. Eu uso este método. “- O gente quem estiver no alto aí é mulher do padre.” Ai 
todo mundo desce. Entendeu? Então assim, são públicos diferentes. 
1.3.1) Você fazia assim no estágio? 
R: Não. Cansei de pegar menino pelo braço. “- Vêm cá menino!” “- Mexe ai não!” Porque homem é mais rude do que 
mulher. “- Vêm para cá que você não pode ficar ai não.” 
Minha intervenção: E o que os alunos faziam? 
Professor: Eles só reclamavam, reclamavam com a direção. “- O professor me pegou pelo braço.” “- E peguei mesmo, 
porque se comportou mal.” 
1.3.2) Na situação de comportamentos desviantes dos alunos como voc~e costuma proceder? Seja uma briga ou 
discussão. 
R: Já aconteceu na minha aula. 
Minha intervenção: Como costuma proceder? 
Professor: Separo os dois. Se eles forem muito grande e fortes deixo brigar primeiro, porque não tem como eu entrar. 
Assim, às vezes não tem como a gente entrar, mas quando tem como eu intervir é diferente porque eles me obedecem 
muito. “- O gente não pode brigar e tal.” Eles vão e para. Nunca aconteceu deu não poder entrar e intervir. Entendeu? 
Porque eles me respeitam. Se eu falar eles me respeitam. Depois eu encaminho para direção. 
Minha intervenção: E para evitar este tipo de comportamento dos alunos ou entre os alunos? Como você costuma 
estabelecer estas regras para os alunos? 
Professor: Explico que não pode haver discussão, entradas brutas. Eu explico. Coloco os dois no mesmo time.  
1.4) Como o espaço de aula influencia nas sua rotinas de ensino e planejamento? 
R: A quadra como meu espaço de aula. Eu adoro quadra para dar aula, mas eu dou aula dentro de sala de aula também. 
Minha intervenção: Entretanto nós tivemos três aulas diferentes, em três horários diferentes. Uma aula a noite, começa a 
chover e você teve que ir para um cubico de espaço em um quadradinho utilizando corda, mas os alunos fizeram a aula. 
Como que estas situações com o espaço influencia nas suas rotinas? Na sua maneira de gerir os alunos, de ver os alunos 
no espaço, de distribuir os materiais no espaço? 
R: A influência é muito boa, porque é o seguinte, você começa a perceber que é capaz. 
Minha intervenção: De quê? 
Professor: De conseguir mudar algo desfavorável. Porque naquela escola os meninos arrumam uma correria. Você tem 
que buscar, ser o mais criativo possível. Eu tive que mudar a brincadeira três vezes. Acho que mudei mais de quatro 
vezes. Foi foguinho, fazer ponte. Eles enjoavam rápido. Aluno é assim! Então você tem que ser o mais criativo possível. E 
para você buscar isto, porque eu busco nos livros, mas os livros e diferente da vivência. 
Minha intervenção: Mas numa quadra como este espaço influência no seu planejamento, na distribuíção das atividades, 
utilização dos materiais? 
Professor: 90% das minhas aulas são baseadas em quadra. Vou diminuir porque trabalho com aulas teóricas. Eu passo 
duas aulas na quadra e uma na sala. 70% das minhas aulas são em quadra. Quando chove ou fico na sala de aula e 
passo uma brincadeira, ou passo jogos como dama, totó. 
Minha intervenção: Referente a distribuição e organização dos materiais pela quadra, pois observei que você sempre 
utiliza uns conezinhos. Porque estes conezinhos. Aquele dia na escola você utilizou uma caneca porque não tinha os 
cones. 
Professor: Não tinha cone, mas usei a caneca e deu certo. Porque eu uso os cones? Agora nem sempre! Mas hoje eu 
utilizei no caso, para aumentar a dificuldade da atividade para os alunos. Você deve ter percebido que eles arremessavam 
de perto, mas com o cone já tiveram dificuldade. E os cones são bons para trabalhar com os alunos agilidade. 
1.5) Fazia assim no estágio quando chovia? 
R: Não. Quando chovia geralmente jogava com a quadra molhada. Depois que passei a perceber que não podia porque os 
meninos caiam. 
Minha intervenção: Mas porque você jogava com a quadra molhada? 
Professor: Sei lá! Eu era muito imaturo, muito novo.  
Minha intervenção: Professor observei que você tê rotinas. E digo muitas rotinas. Você foi o Professsor na escola de 
Barroca, ontem para os alunos pequenininhos e os de ensino médio. Mas você apresenta rotinas que duração a ação 
pedagógica você realiza independente do contexto e turma. 
1.6) Poderia descrever algumas atitudes que você sempre faz? 
R: Quando a aula é muito boa eu agradeço os alunos. “- Obrigado pela aula.” 
1.6.1) Atitudes de interação? 
R: Cumprimento todos os alunos, bato no ombro deles, ou dou um abraço, tento falar a língua deles, tento agir igual eles. 
Repare para você ver.  
1.6.2) Algumas tarefas? Tarefas que você utiliza sempre, vamos considerar no caso o basquete. 
R: Utilizo sempre o basquete, handebol. 
Minha intervenção: Tarefas são atividade que você desenvolve no âmbito destes conteúdo. Quais atividades que você 
costuma sempre utilizar quando passa este conteúdo para os alunos? 
Professor: No handebol não pode faltar uma queimada. No basquete nunca pode faltar o jogo de passe. O 21 que é uma 
brincadeira de arremesso para os alunos terem noção da cesta no basquete. São brincadeiras que você tem que realizar 
muitas vezes, porque são tantas aulas, eu dou 40 aulas por semana. Então às vezes começa a repetir, é bom para gente, 
porque os alunos acostumam. Entaõ não terei tanto trabalho para ficar falando: “- O gente o jogo é assim, assim e assim.” 
Eu já chego e digo: “- É o caçador e urso. Já tiraram o time?” 
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Minha intervenção: Você tem a preocupação em perder tempo quando esta explicando as atividades? 
Professor: Fico. Fico com medo de perder tempo porque eu fiz um planejamento, se ele não der certo terei que terminá-lo 
outro dia. 
Minha intervenção: Porque você passa as orientações por grupos. Eu percebe que você separou as equipes e orientava os 
alunos por grupo. Porque esta atitude de passar as instruções por equipe para depois iniciar a atividade? 
Professor: Eu faço isso pelo seguinte, quando você faz pelo geral, as equipes não vão se sentir tão importante na 
atividade. Quando você chega perto da equipe. Entendeu? Eles se sentem mais importante. “- Vocês tem que fazer isto.” 
Minha intervenção: Quando você percebeu que esta estratégia de instrução funcionava? 
Professor: Eu percebi com os meninos pequenininhos. Um dia que estava dando aula, tinha separado as equipes e disse: 
“- O gente nós vamos brincar disso e disso.” Ai o menininho virou e: “- A minha equipe vêm cá.” Ele abraçou todo mundo. 
“- Nós vamos jogar assim, assim e assim.” Entendeu? Eu fiquei olhando aquele menino e pensei comigo. No momento eu 
não falei nada. E o jogo rolou e a equipe dele jogou do jeito que ele falou. O menino é pequenininho de 9 anos. Aconteceu 
do jeito que ele falou. Eu pensei bem: “- É o jeito que passa a informação para a pessoa.” Para o time no caso, porque o 
time é a identificação da pessoa. Porque é como se eu falasse para ele. Entendeu? 
Minha intervenção: Porque você pede os alunos pequenininhos para colocar nome nas equipes? Você pediu? 
Professor: Pedi. Porque eles empolgam mais na brincadeira. Você mesmo viu que eles ficaram muito mais empolgados. E 
faz diferença, aqui não dei nomes nas equipes, mas você percebeu que conversei individualmente com cada equipe. 
Quando passou a queimada, por exemplo: “- Vocês vão escolher um de vocês que não podem ser queimado. Ele será o 
rei.” E a outra equipe vai escolher outro rei, porém nenhuma sabe quem é o rei. Depende da atividade. 
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Anexo 20.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 20.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Pensei a ser professor apartir do Ensino Médio. Porque ficava muito chateado com o professor de Educação Física da 
minha cidade, pois queria aprender e ele não me ensinava. Isso começou a me fazer buscar regra de futsal, regras de 
vôlei ou do esporte que era dado para na aula estar discutindo com ele sobre isto e ensinar para meus colegas. Com isto 
fui tomando gosto e sempre gostei de praticar esporte. Sempre fui fominha com qualquer esporte e sempre pratiquei. Foi 
isto que me levou a fazer Educação Física. 
1.2) Quais forma as suas principais motivações ou expectativas quando começou a realizar a Licenciatura? 
R: Não foram das melhores não! Porque esperava chegar e ser mais prático, porque tinha a visão que Educação Física 
era mais uma coisa prática. Então assustei no começo de ver aquela teoria, teoria e pouca prática. Já no meio do curso fui 
entendo que precisava mais da teoria e da prática iria aprendendo depois que começar trabalhar e fosse fazendo os 
estágios que aprenderia mais da prática. 
Minha intervenção: Literalmente você pensou que chegaria já jogando bola? 
Professor: Jogando bola! Sinceramente! Achei que jogando bola, peteca, vôlei... 
Minha intervenção: Quando você prestou o vestibular em que ano? 
Professor: Fiz o vestibular em 2002. No meio de 2002, mas antes disto já tinha prestado vestibular para Fisioterapia. Mas 
por questão da minha Mãe. Minha Mãe disse que tinha que fazer. Passei, não aceite e fui para o exército. No exército o 
Comandante disse que iria dar baixa. Então, fiz o vestibular para Educação Física onde eu passei!  
Minha intervenção: Em 2002? 
Professor: Em 2002. Em julho de 2002. 
Minha intervenção: Quando você fez o primeiro vestibular? 
Professor: Em janeiro. Do mesmo ano de 2002. 
Minha intervenção: E quando você passou no exército? 
Professor: Em 2002. 
Minha intervenção: Também? 
Professor: Também! Fiquei até agosto. Porque foi na época em que o Presidente Fernando Henrique cortou as verbas das 
forças armadas. Então fui obrigado a dar baixa ai que prestei o vestibular. 
1.2.1) Houve alguém que lhe influenciou a fazer o curso? 
R: Meu pai. Sempre me apoiou. Todos na cidade falavam com o meu Pai que já que estava investindo em mim era para 
investir em alguma coisa que daria um futuro melhor. O pessoal não via Educação Física com um futuro bom. Mandavam-
me fazer Direito. Fazer Enfermagem. Ai meu Pai sempre falou assim, se ele quer isso, então ele vai fazer isso. Por 
enquanto tenho condições de manter ele neste estudo. Até hoje! Eu já estou trabalhando e tudo que preciso em relação a 
estudo o meu Pai me ajuda. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: Tem! A de basquete do Professor Emílio. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: O jeito de dar aula. O jeito que ele passava para a gente era muito natural. A gente conseguia pegar fácil, pois não 
tinha muito aquela parte teórica de ficar ali em cima. Na prática ele chegava e deixava a gente à-vontade. Quando ele 
começava a dar uns exercícios ele não corrigia a gente, durante o exercício que ele virava e falava assim: “- O Vitor se 
você fizer isso será que não seria melhor para depois você ensinar o seu aluno não.” Ele mostrava para a gente o erro da 
gente e como poderia acontecer numa escola ou no treinamento, isso para a gente estar ensinando. Não era aquele 
negócio muito centralizado ali, o meu plano de aula foi este e vou ter que dar isto, ele fugia daquilo, ensina para gente, 
mostrava como que funciona fora e como que funciona ali com a gente. Com certeza a gente tinha mais habilidade que 
um aluno na escola para fazer a aula. Então, ele tentava mostrar para a gente que numa escola seria diferente, se a gente 
fizesse daquele jeito na escola seria mais fácil daquele jeito lá. E a cobrança que ele tinha em cima da gente para estar 
em dia fazendo as atividades com ele. 
Minha intervenção: Algumas destas características você utiliza como professor? 
Professor: Com certeza! Em todas as minhas aulas de basquete faço igual. 
Minha intervenção: Todo mundo! Todo mundo! Todos que tiveram aula com este professor. Incrível! Muito bacana! 
Marcou praticamente todos os professores que entrevistei. 
Professor: Eu tenho contato com ele hoje por email, porque ele é um dos responsáveis pelos jogos estudantis. 
Minha intervenção: Pelo JEMG? 
Professor: Pelo JEMG. Ele mandou um email para mim. E até no último reclamei do que aconteceu em UBÁ. Porque 
minha superintendência é de UBÁ. Eles serviram um almoço estragado para nós lá. Feijão azedo estes negócios... Como 
que a minha escola é mais gente da zona rural não tinha condições de ir ao restaurante almoçar. Fui à Lan Haouse 
mandei um email para ele falando que era o Vitor e que fui aluno dele e expliquei. Ele retornou um email para mim no dia 
seguinte já comunicando o pessoal da Superintendência para tomar uma atitude em relação a isso. Tanto foi que os jogos 
este ano não serão em Ubá mais será em Rio Pomba, pois Ubá perdeu a sede. 
Minha intervenção: Boa! Uma atitude boa. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas ou cursos de formação? 
R: Participei. 
2.2.1) Você lembra as áreas? 
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R: Educação Física Escolar e Musculação. 
Minha intervenção: Foram estes dois cursos? 
Professor: Foram estes dois. 
2.3) Como cada uma contribui para a sua formação? Porque são as duas áreas distintas. 
R: O Curso de Educação Física Escolar não me ajudou muito não. Não foi um bom curso não, mas o de Musculação me 
ajudou bastante nos meus estágios que estava fazendo. Agora de Educação Física Escolar não acrescentou em nada!  
2.3.1) Por quê? 
R: Chegaram e deram texto de autores  que... Do Dantas... Do Dantas não! Do... Deste professores que era da 
Educação Física com mestrado e doutorado. Mandava a gente ler, interpretar o texto e de boa. Eu nem lembro nomes de 
autores porque na época não estudei eles na faculdade, pois eram autores totalmente diferentes. 
Minha intervenção: Você gosta de algo mais prática. Você esperava uma recreação alguma coisa assim. 
Professor: Nem assim uma recreação. É igual eu falo, eu não gosto do bolo pronto, eu gosto de pegar uma receita e da 
receita eu colocar um... Eu pego, por exemplo, ali... Vamos dar o exemplo da Musculação, todo mundo usa aquele bolinho 
3 x 8. Eu não! Eu gosto de pegar este 3 x 8 e mudar. É como na aula, eu gosto de pegar, por exemplo, se tiver uma aula 
de um professor. Oh interessante! Na minha escola eu não posso usar isto, mas posso usar isto deste jeito e deste jeito. 
Eu gosto de pegar esta aula e colocar na minha realidade. Eu pego o ingrediente principal que é o fermento e o resto dos 
outros ingredientes eu coloco à minha maneira. Eu gosto disto! Então nestes cursos que vou espero isso. O Professor 
falar assim, se vocês trabalharem assim será mais interessante do que vocês trabalharem assim. Porque hoje em dia eu 
tenho... A gente da teoria na minha escola. Eu começo o futsal lá. O mês do futsal. Ai a gente começa com dois dias 
dentro de sala de aula, mesmo os alunos que sabem as regras. Ficamos dentro de sala de aula debatendo as regras do 
esporte para depois irmos para quadra e fazermos fundamentos e fazermos os coletivos. 
Minha intervenção: Você aplica avaliação? 
Professor: Não! Não dou! A gente tem nota, mas avaliação escrita não. A gente tem conceito. E este conceito é durante a 
aula, por exemplo, se o aluno participa, como que é o rendimento do aluno na aula... To certo que a gente tem que olhar... 
Às vezes tem aquele aluno que não tem habilidade nenhuma no esporte, mas é aquele aluno que participa de tudo, um 
aluno bom, tudo que você pede ele faz e atencioso. Não é bagunceiro, entre aspas, pois acho que aluno tem que ser 
bagunceiro, ainda mais nas aulas de Educação Física, pois ajuda bastante a gente. Porque os alunos bagunceiros são os 
melhores. 
Minha intervenção: Eles fazem aula. 
Professor: Fazem aula. A gente avalia assim é de AI, AS e AB. Aproveitamento Bom, Satisfatório e Insuficiente. 
Minha intervenção: São as classificações? 
Professor: São as classificações. Tipo assim, eu dou nota vermelha no caso é Insatisfatório, que é o AI. 
Minha intervenção: Que é aquele aluno que não faz... 
Professor: Que não faz nada! Você peleja, chama-o para participar, mas ele não participa. Para este aluno dou nota 
vermelha. 
Minha intervenção: O que isto interfere nele? Ele faz alguma avaliação depois ou fica de dependência? 
Professor: Não fica porque eles ficam com medo e depois no outro bimestre eles já começam a fazer a aula. Sempre 
acontece só no primeiro bimestre Depois eles fazem a aula, pois eles não acreditam que o professor dá nota. 
Minha intervenção: É uma estratégia que você tem? 
Professor: É uma estratégia. Eles não acreditam que o professor dá nota. E se este aluno depois não... 
Minha intervenção: Vai no boletim escolar? 
Professor: Vai no boletim e fica no histórico escolar dele também. 
Minha intervenção: Fica aquela nota vermelha. 
Professor: Fica! E se o aluno não continua fazendo... Porque a maioria fala que vai trazer um atestado médico para não 
fazer aula. Beleza, mas você traz um atestado médico bom. Porque dentro do atestado eu posso falar que ele não vale, 
porque se você fizer isso acontece isso. E você é liberado da minha aula com atestado para fazer a prática, mas eu posso 
lhe dar uma aula teórica, mas eu posso lhe dar uma matéria teórica, pois você não é liberado disso. Então, eles pegam e 
fazem. 
Minha intervenção: Mas referente ao curso você acredita que o de Musculação contribuiu mais na sua formação durante a 
Licenciatura? 
Professor: Isso. Até hoje! Até hoje! 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou hoje na sua profissão? 
R: O meu estágio na área da Licenciatura não foi muito bom não. O primeiro estágio que fiz aqui na minha cidade Alto Rio 
Doce. No primeiro dia fui à escola conversei com o Diretor que liberou o estágio e conversei com o Professor que era 
amigo meu. No primeiro dia de estágio ele virou e falou assim para mim: “- Da aula para mim porque tenho que ir à minha 
roça tirar leite.” Eu fiquei uma semana dando aula para ele e se diz fazendo o estágio. 
Minha intervenção: Como é que é? Espera ai! Espera ai! Você foi lá para fazer o estágio, conversou com o Diretor... 
Professor: Fui fazer estágio. Conversei com o Diretor. O Diretor liberou porque sempre estudei nesta escola. Conhecia-me 
e tudo! Liberou! Fui atrás do Professor que é meu colega também e sempre foi professor meu. 
Minha intervenção: Foi sei professor quando você estudou nesta escola. Agora ele é seu colega de profissão. Ele ainda é 
professor na escola? 
Professor: Ele ainda é professor aqui na escola. Virei para ele falei assim: “- Professor eu vim fazer estágio tal, tal e tal... 
Oh Beleza! Estou precisando de um para ficar aqui para mim mesmo, porque preciso ir à minha roça tirar leite.” 
Minha intervenção: E lhe deixou lá? 
Professor: Deixou-me lá! Eu dei os 5 horários para ele a semana toda. 
Minha intervenção: Foi sua primeira vez... 
Professor: Foi a primeira vez que tive contato com alunos em aula. 
Minha intervenção: Como foi este dia? 
Professor: O primeiro dia cheguei em casa apavorado falando para o meu pai e minha mãe que não sabia dar aula. 
Porque não tinha planejado. Tinha planejado fazer um estágio de observação para depois ver como poderia adaptar este 
estágio no dia a dia. 
Minha intervenção: É verdade Vitor? 
Professor: Verdade. Juro por Deus! 
Minha intervenção: Conta-me como foi suas aulas nestes 5 dias? No primeiro dia o que você fez? 
Professor: Neste dia... Porque na escola ele não tem também um planejamento fixo. Ele não segue plano de aula e nada. 
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Como tenho mais habilidade na área de voleibol. Falei assim: “- Que! Vou colocar estes meninos para fazer vôlei.” É o que 
eu sei e é o que no momento posso dar na minha aula. Fui atrás do material de vôlei e o que tinha era 1 rede e 1 bola. 
Falei assim: “- Como que vou fazer!” Eu fiquei 50 minutos conversando com os meninos no primeiro dia, neste dia que ele 
deixou-me nesta sinuca de bico, explicando para eles como que era o vôlei. Tinha meninos lá que nem sabia quantos 
lados tinha a bola de vôlei. Dei minha aula tranquilo era um pessoal mais velho, separei os times e dei o jogo. 
Minha intervenção: Por que você optou pelo vôlei? 
Professor: Porque na época era o que tinha mais domínio. Porque jogava vôlei fora. Sempre joguei vôlei. Porque tinha 
mais domínio e em relação à regra qualquer coisa que você me perguntasse eu sabia. 
Minha intervenção: E hoje? 
Professor: Hoje é mais o handebol. 
Minha intervenção: Continuando! 
Professor: Nesta turma de 5ª série, que hoje é 6º Ano, eu conversei sobre o vôlei, quando o vôlei surgiu, falei sobre as 
regras do vôlei as regras principais que eles precisavam saber para praticar o vôlei naquele dia e tal. O pessoal mais velho 
do 2º Grau do Ensino Médio, eu dei o jogo e fui corrigindo eles durante o jogo. 
Minha intervenção: Eles gostaram da sua aula? 
Professor: Eles adoraram a minha aula, mas para mim eles não gostaram da aula. No outro dia que cheguei para fazer o 
estágio o professor chegou junto comigo. Os próprios alunos viraram e falaram: “- O Professor deixa o Vitor dá aula hoje. 
Porque ontem ele começou a ensinar a gente um negócio maneiro.” Ele aproveitou e disse que não tinha problema. 
Deixou-me e saiu! Não achei mais o professor. Ele só entregou-me os horários das turmas seguintes e saiu. Eu dei aula. 
Eu dei aula para ele uma semana. 
Minha intervenção: Direto! 
Professor: Direto! Uma semana direto. Ele assinou meu estágio normal e rindo até no canto. Ele virou para mim e disse: “- 
Quando você precisar de estágio é só você me procurar.” Beleza! 
Minha intervenção: Você recebeu as aulas? 
Professor: Nada! Nada, nada! Nada, nada! 
Minha intervenção: E quando ocorria algum episódio de bagunça na aula o que você fazia? Ou não aconteceu este tipo de 
episódio na aula? 
Professor: Aconteceu! Não sei se fui antiético. Eu não sei por que na época estava começando. Então não tinha esta 
noção. Eu chamava a atenção do aluno e falava assim com ele: “- Se você esta acostumado a fazer isto com aquele 
professor, você vai fazer com ele, mas comigo não. Eu estou aqui de boa vontade e estou lhe ensinando alguma coisa. 
Agora se você não quer aprender faça o favor de ficar sentado na arquibancada. Porque aquele professor trabalha deste 
jeito e eu trabalho deste jeito” Na verdade eu nem sabia direito, pois estava era doido. Porque meu primeiro contato e já 
pego uma turma de trinta e poucos alunos que não sabiam nada. Eu fiquei foi perdido! 
Minha intervenção: Qual foi o episódio nesta semana de estágio que mais lhe marcou? Que você nunca mais vai 
esquecer? 
Professor: O dia que ele pediu para eu dar aula para ele ir tirar leite. 
Minha intervenção: Boa Vitor! Boa Vitor! 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: No começo da faculdade eu não encontrei. Porque meu pai tinha uma situação financeira boa. Então, em relação a 
fazer cursos, pagar faculdade este negócios sempre o meu Pai teve condições. Meu Pai na época era tesoureiro do Banco 
Itaú, então a gente tinha condições de vida muito boa. A primeira dificuldade que encontrei foi morar noutra cidade numa 
república. Porque o meu gênio é muito difícil, eu sou meio topetudo, se acho que o negócio é aquilo tem que ser aquilo. 
Então comecei quebrar a cara em relação a isto, mas graças a Deus hoje já aprendi bastante, já aceito mais a opinião dos 
outros, mas se não aceito fico calado na minha e deixo o pessoal falar. A dificuldade que encontrei foi em relação de sair 
da minha cidade para onde não conhecia ninguém a procurar estágio. Porque morava em Lafaiete fiz a faculdade lá. Às 
vezes eu batia no lugar pedindo estágio, mas eles não me davam estágio porque não me conheciam, não sabiam quem 
eu era. Até eu começar a fazer amizade ai que consegui estágio. Depois disto as portas abriram-se totalmente para mim. 
Até hoje tenho contato e agradeço ao Ragner que chegou até ser professor lá na Universidade. Ele abriu todas as portas 
para mim lá dentro de Lafaiete. Não estou lá hoje por questões próprias e optei voltar para casa porque meu pai e minha 
mãe estavam doentes, então vim para perto. Meu rendimento mensal lá em Lafaiete na época no final de faculdade, 
estudante ainda, tinha mês que tirava R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 na academia e outros projetos que trabalhava. Larguei 
tudo para voltar para cá e ganhar R$ 750,00 à R$ 780,00. 
Minha intervenção: É o salário do estado? 
Professor: Salário do estado. 
Minha intervenção: É o piso hoje? 
Professor: Na verdade o piso é R$ 850,00, mas eles descontam e dá R$ 720,00 para um professor que dá 18 aulas. Eu 
dou 12 aulas e ganho R$ 519,00 por mês. Meu salário base é R$ 333,00... R$ 336,00 meu salário base! Eu ganho mais 
por causa de pó de giz, estas gratificações que o governo dá. Meu salário base é R$ 336,00. 
Minha intervenção: Além do obstáculo de adaptação você tevê algum outro obstáculo depois que você formou? Depois 
que terminou a faculdade? 
Professor: Não foi tão... Foi assim que fiquei... Nem foi depois que formei... Porque estava certo que iria formar. Então fiz 
minha inscrição para dar aula no Estado contando que estava habilitado, mas minha professora de estágio na área do 
Bacharelado não aceitou meu estágio então não pude colar grau. Assim, fiquei 6 meses desempregado. Desempregado... 
Minha intervenção: Depois daquela época que realizamos a coleta de dados. 
Professor: Depois. Porque precisava já ter formado para pegar o vínculo na escola para continuar dando aulas. Assim, 
como não era formado perdi este vínculo. Estive na Universidade, eles me deram uma declaração que como era apto a 
exercer a função de professor de Licenciatura, porém a Superintendência de Ensino não via isto como certo devido a 
Resolução do meu curso. Meu curso é Licenciatura e Bacharelado juntos. Assim, fiquei 6 meses desempregado, no 
segundo mês falei assim, tenho que dar um jeito na minha vida, pois tenho prestação de roupa, prestação de moto porque 
comprei uma moto para trabalhar. Então fui numa academia aqui na cidade onde a dona não é formada em Educação. Ela 
me empregou pagando R$ 250,00 por mês, ta certo que não trabalhava muito, mas fiquei como responsável da academia 
e trabalhando ganhando R$ 250,00 foi o que ela falou que me podia pagar. Estava precisando, pois tinha que pagar as 
minhas contas. Aceitei! Formei! Quando formei eu falei com ela, agradeço muita a ajuda que você me deu quando estava 
desempregado, mas agora sou formado e não dá mais para trabalhar ganhando R$ 250,00. Eu quero trabalhar ganhando 
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mais um pouquinho, ela foi e aumentou meu salário na época para R$ 410,00, não era nenhum salário mínimo, mas foi 
para R$ 410,00 e continuei trabalhando como um bico. Então saiu uma designação nesta escola em Dores do Turvo. 
Minha intervenção: Onde estaremos amanhã observando suas aulas. Isso ocorreu em que ano? 
Professor: Foi em 2007. Julho... Fui para lá julho de 2007 uma semana antes da escola entrar de férias. 
Minha intervenção: Então o fato da professora lhe agarrar no estágio lhe prejudicou muito. 
Professor: Prejudicou! Era para eu dar... Se ela não tivesse me agarrado hoje era para estar dando aula em Vitorinos em 
vez de dar aulas em Dores do Turvo. Eu fui para Dores na designação, eu era o segundo da lista, pois tinha um professor 
na minha frente. Eram 22 aulas que estavam para ser designada de Educação Física, este professor pegou 18 e sobraram 
4 aulas para mim. Como estava desempregado falei assim, vou pegar estas 4 aulas. Quatro aulas eram uma em cada dia. 
Eu ia terça, quarta, quinta e sexta para eu dar 4 aulas. Andava 60 Km e o que recebia nem pagava gasolina direito. Fui 
batalhando e continuei ali, quando chegava a casa até chorava, estressado e falava com o meu Pai que não iria aguentar 
que queria largar e tentar outros meios e tal. Não! Você vai continuar porque vou lhe ajudar. Meu Pai começou a pagar a 
minha gasolina para eu ter meu dinheiro no final do mês. 
Minha intervenção: Seu Pai é um santo. 
Professor: Graças a Deus! E com um mês de serviço nesta escola lá em Dores... Um mês não, mas um mês e meio a 
Diretora chamou-me e disse que minhas aulas passariam para 12 aulas, pois iria abrir uma turma de Tempo Integral. A 
turma de Tempo Integral lá funciona com alunos da mesma faixa etária é uma turma de 6º Ano. Eles são 6º Ano de manhã 
e Tempo Integral à tarde, os mesmo alunos de manhã são os mesmo alunos à tarde. Ai aumentou 6 aulas para mim indo 
para 10 aulas. Depois abriu mais uma turma, nessa turma ela me deu estas aulas também, então fui para 12 aulas. Teve 
mês lá que tive 18 aulas, teve mês que tive 10, igual agora estou com 10 aulas de Educação Física, mas duas aulas de 
Ciências que eu até acho errado pegar, mas como sou obrigado a pegar por ter ficado em excedente. Só peguei 10 aulas 
de Educação Física e fiquei excedente em duas. Então eles deram-me duas aulas de Ciências, eu nem sei como é que 
dou aula, mas tem que dar. Mas difícil assim durante este período foi isto. Depois disto foi até mais tranquilo. Eu adorei 
dar aulas lá em Dores como adoro ainda. Tem uma professora lá... 
Minha intervenção: Amanhã estaremos lá em Dores do Turvo. 
Professor: Amanhã estaremos lá! Tem uma professora muito antiga lá. Já é concursada há muito tempo que deve estar 
faltando 5 ou 6 anos para aposentar. Não é aquela professora que tem medo de estar passando os negócios, porque 
talvez amanhã você possa estar tomando o lugar dela. Ela te ajuda, ela te apóia e lhe dá os macetes. Se você trabalhar 
com aquela turma assim, será melhor para você, estou te falando porque já trabalhei com ela da 5ª a 8ª série e já sei 
como funciona. Ela ensina e ajuda a gente.  
Minha intervenção: Ela acompanhou a evolução dos alunos. Conhece! Viu os alunos crescerem o que lhe proporciona 
maturidade. 
Professor: Ela sempre esta ajudando a gente até hoje, em tudo que a gente precisa. Ela chama-se Meire. “Oh Meire está 
acontecendo isto... O que eu faço?” “Faz isso e isso!” Como ela é uma professora mais antiga, sendo efetiva em dois 
cargos esse negócio todo, ela tem uma condição financeira maior. É aquela Professora que todo ano que compra livro de 
regras novo. Ela não é aquele tipo de professor que guarda só para ela. Ela chega e fala assim: “- Eu comprei este livrinho 
de regra.” 
Minha intervenção: Ela é professora de Educação Física na escola também? 
Professor: É! Comprei este livrinho de regras novo, leva e da uma olhada lá, pois mudou isto, isto e isto. Discute com a 
gente as regras e aceita também a opinião da gente. Não é porque a gente é mais novos que ela não nós escuta. 
Minha intervenção: Trabalha apenas vocês dois na escola? 
Professor: Não! Somos três professores. 
Minha intervenção: São três. 
Professor: A Diretora também é formada em Educação Física. 
Minha intervenção: Bacana! Então amanhã será uma boa escola para eu estar. Terei gosto de estar lá. Bacana Vitor!  
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Atualmente não. 
3.2.1) Por quê? 
R: Porque eu trabalhava em Dores do Turvo também, na mesma cidade numa academia em que era sócio de um cara lá. 
Meio a meio! Eu ficava lá de 5:00 da tarde até 20:30 da noite. 
Minha intervenção: Onde? 
Professor: Em Dores na mesma escola... Na mesma cidade em que dou aula. Então eu fiquei... Chegou às férias não 
compensava, apesar de ser sociedade, meia a meia, onde a mensalidade era R$ 30,00 era R$ 15,00 para mim e R$ 15,00 
para ele. Nas férias não compensava eu ir para Dores e ficar na academia pelo número de alunos, pois a cidade é muito 
pequena e eles não vêem academia como uma coisa boa para a saúde. É raro! São raríssimas as pessoas que fazem! 
Atualmente não estou indo e ficamos de combinar deu voltar no mês que vem, pois ele falou que esta tendo muita procura 
de alunos lá. Eu vou lá para olhar direitinho, se tiver uma quantidade boa de alunos, nem que seja para eu tirar minha 
gasolina para ficar com meu salário do Estado livre. Assim, eu vou ficar, mas pelo contrario não estou animado não. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? 
Qualquer aspecto que você possa dizer, eu cheguei aqui agora por está razão, porque fui assim, por isso ou por aquilo. 
R: Eu acho que um aspecto importante foi a minha persistência. Eu quebrei muito a minha cara por conta do meu jeito. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Eu era muito topetudo! Era não! Eu sou muito topetudo, mas eu já consegui guardar mais para mim. Eu não 
conseguia! No começo batia de frente. Eu dei aula numa escola em Abreus, onde a Diretora e Supervisora não gostavam 
de mim, porque batia de frente com elas. E agora já aprendi que não adianta, pois tenho que guardar para mim. 
Minha intervenção: A escola que nós fizemos a entrevista da primeira vez em 2006. Foi em qual escola? 
Professor: De Vitorinos! 
Minha intervenção: Vitorinos. 
Professor: Aonde eu quebrei muito a cara lá também, pois batia de frente com a Diretora. Apesar de que a Diretora via que 
estava batendo de frente com ela para uma melhoria da escola e não para uma melhoria minha. Porque eu não tinha 
quadra quando dei aula lá em Vitorinos. Então, eu saia com os meninos da escola e para uma quadra na rua. Quando 
chegava lá, se tivesse um pessoal jogando bola, eu tinha que pedir o pessoal licença para eu dar aula. Às vezes o pessoal 
falava: “- Não! Não! Nós não vamos sair não, nós estamos jogando, se você quiser esperar a gente acabar a gente sai...” 
Mas como que eu poderia esperar, sendo que o horário tem 50 minutos, onde gastava 5 min. para fazer chamada, mais 5 
min. para chegar com os meninos na quadra, mais uns 10 min. para eu dar um aquecimento ou brincadeira para os 
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meninos e depois ir para o esporte. Quando a bola caia na rua tinha que parar, tinha que pedir os meninos para esperar 
para eu buscar, pois se não os meninos saiam correndo e o perigo de carro. Isso quando não tinha bêbado na rua lá 
atrapalhando.  
Minha intervenção: Eu me lembro desta entrevista. 
Professor: Então eu batia nesta tecla com a Diretora, brigando com ela e tal. Até que conseguimos uma quadra. 
Conseguiu a quadra. Ótimo! Mas e o material? Não tinha, não sei se tem até hoje e eu creio que não tem. Sempre bati 
nesta tecla! Onde vi a diferença de Vitorinos fui para Dores. Quando cheguei a Dores não tinha uma quadra coberta, mas 
tinha quadra, tinha um campinho de futebol society, tinha duas mesas de ping-pong e uma quadrinha de peteca. 
Minha intervenção: Boa! Isto tudo tem na escola? 
Professor: Tudo! Hoje em dia tem quadra coberta, Totó e ping-pong, o campinho e a quadra de peteca e a quadra de 
futesal. 
Minha intervenção: Sua estrutura é muito boa. 
Professor: É ótima! Espetacular lá! A Diretora no primeiro dia de aula levou-me no almoxarifado de Educação Física e 
mostrou-me o material. Eram 20 bolas de handebol, 20 bolas de futebol... 
Minha intervenção: Isso deve ser porque a Diretora é da área da Educação Física? 
Professor: Não! Mas antes não era... Antes o Diretor era um professor de Geografia e sempre teve isto. Mas foi esta 
Diretora que era professora e a Meire que sempre batalharam atrás de material e conseguiram. 
Minha intervenção: Que bacana! Será um prazer conhecer a sua escola Vitor. 
Professor: E hoje é assim, se levarmos uma bola furada para diretora no outro dia ela trás duas para nós repormos no 
lugar. 
Minha intervenção: Mas aqui! O aspecto que você mais acredita é sua persistência. O que levou você a mudar o seu jeito 
turrão e topetudo? Assim, como foi você que disse ser. 
Professor: A questão de quebrar a cara, pois tinha hora que ficava mal visto dentro da escola. Eles me viam como um 
brigador que não aceitava nada e que não dava tempo ao tempo. Mas só que eu acho assim, se eu for dar tempo ao 
tempo, eu vou aposentar e virá outro no meu lugar e vai ficar a mesma coisa. Eu gosto de mudança assim... Na hora!  
Minha intervenção: Eu sei como é isso muito bem. Pode ter certeza! 
Professor: Eu gosto assim, se tem como mudar... Igual nesta escola em Abreus que te falei que já quebrei a cara muitas 
vezes. Eu chegava à sala da Diretora tinha computadorzinho novo, tinha armário novo e tinha tudo novo. Eu chegava para 
pedir uma bola, ela dizia que não tinha como dar-me uma bola. Eu virava para ela e falava assim: “- Se você tem um 
computador velhozinho porque você não pode ficar com ele, pois vai funcionar do mesmo jeito que o novo. Porque você 
não pode comprar para mim uma bola. É trinta reais uma bola de futsal.” Ela respondia que não tinha jeito, não sei o quê 
que tem. Eu tirava do meu bolso e comprova. Então chega uma hora e você cansa. Você já não ganha nada e ainda vai 
tirar do seu bolso. E lá em Abreus não tinha quadra, pois era um pátio, onde o gol era um latão de lixo... O gol era um 
latão de lixo e o outro era um posto, as duas traves. E no outro eram os mastros da bandeira, onde cantávamos o hino 
nacional nas horas cívicas. A quadra que tinha lá era esta. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: A maioria assim... Tirando aquele que lhe falei que foi em Educação Física Escolar, mas foi durante a faculdade e não 
me acrescentou nada. Depois de formado a maioria dos cursos que fiz acrescentou bastante. Porque eu acho que já 
temos aquela maldade de saber se aquele curso é bom, se compensa fazer ou se não compensa fazer. Eu fiz três cursos 
pelo Estado, proporcionado pelo Estado em Educação Física Escolar. Todos os três hoje em dia são de muita valia para 
mim. 
Minha intervenção: Você lembra às áreas Professor? 
Professor: Foi em Educação Física Escolar. Foram divididos em 4 módulos. 
Minha intervenção: O mesmo curso foi dividido em 4 módulos. 
Professor: No primeiro módulo tivemos aula de peteca, basquete, futsal e handebol. 
Minha intervenção: Aulas práticas e oficinas? 
Professor: Aulas práticas, teóricas e oficinas. Na aula de Peteca o professor nós ensinou a fazer peteca para estar 
trabalhando com os meninos na escola. Porque tem muitas escolas que não tem uma peteca. Então ensinava a gente a 
fazer peteca. No basquete nós ensinou a gente estar ensinando os meninos a fabricar uma bola. Estar a fabricando uma 
bolinha de meia que ficar maior. Foi de muita valia até hoje. Eu pessoalmente utilizo até hoje. Bad Mintol! Eu nunca 
imaginava que poderia dar Bad Mintol na escola, pois eles nós ensinaram a gente a fazer com cabide e meia. Fazer as 
raquetes com cabide e meia. Uso isso até hoje. Esta até planejado, mas não será nos dias que você estará observando, 
porque nós fazemos mais nos dias das crianças, na semana das crianças na escola. A gente faz estas oficinas com os 
meninos, porque assim eles brincam e levam para casa para usar. Este curso do Estado foi muito bom! Um de Educação 
Inclusiva em geral também foi muito bom. A gente usa... Porque no primeiro dia que dei aula lá em Dores do Turvo... Eu 
tenho um aluno lá que é mudo, porém ninguém passou para mim. Então eu não sabia! Levei os meninos para quadra, 
apresentei-me e aquele negócio e tal. Então estava vendo que aquele aluno estava muito disperso, querendo pegar a bola 
toda hora, aquele negócio todo. Chamava atenção e ele não estava nem ai para mim. Até uma hora que dei um xingo 
maior nele e gritei com ele, foi que um aluno virou para mim e falou assim: “- O professor ele não escuta.” Ai que eu tive 
que mudar o meu jeito de dar aula com ele. Porque eu não sabia! 
Minha intervenção: O que é que mudou? 
Professor: O jeito de falar com ele. Só que ele é um aluno muito esperto. Qualquer esporte ele faz bem. Muito bem! 
Minha intervenção: Ele observa os outros a fazer. 
Professor: Não! Ele consegue... Do jeito que a gente fala ele consegue interpretar. Tudo que você fala, porém você tem 
que falar de vagar. Pausadamente ele te entende. 
Minha intervenção: Ele lê os lábios. 
Professor: Mas não teve estudo nenhum em relação a isto. É a vivencia dele. A gente o levou nos jogos como goleiro de 
futsal. Excelente! Só que tivemos que avisar os árbitros antes do jogo que ele tinha deficiência. É um dos melhores alunos 
no esporte da escola é este aluno. 
Minha intervenção: Boa! Bacana. 
Professor: Nas minhas aulas ele é o modelo. Se tiver que dar um exemplo da brincadeira é ele que dá o exemplo. Eu o 
chamo e ele vai e mostra como é que se faz a brincadeira. Os meninos às vezes aprendem melhor do jeito que ele faz do 
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que eu faço. 
Minha intervenção: Estas estratégias você aprendeu no curso de Educação Inclusiva? 
Professor: De pegar estes alunos e colocá-los como... Não excluir! Colocar ele como principais alunos. 
Minha intervenção: Quais outros cursos que você realizou após formar além destes 4 módulos? 
Professor: Foi um Curso do Minas Olímpica. Isso para trabalhar no Projeto Minas Olímpica Nova Geração onde foi 
semelhante ao Curso do Estado de 4 módulos, porém este foi um apanhado geral. Este foi prática mesmo. Tudo prática 
de todos os esportes, onde aprendemos mais na parte da recreação dentro do esporte. Em vez de trabalharmos o 
fundamento, seja dupla, toque um para outro... Não! A gente aprendeu a trabalhar este fundamento dentro de 
brincadeiras, aonde os alunos fazem os fundamentos sem perceber que esta fazendo os fundamentos. Esse de 5ª série 
que é o 6º Ano até 8º ano que é 7ª série a gente... Eu particularmente só trabalho assim com eles, eu não dou aquele 
fundamento chato que o aluno não gosta. Eu dou mais através de estafetas, aonde o aluno vai conduzindo a bola tendo 
um cone em volta, vai para direita e volta conduzindo pela esquerda e isto através de disputa. Porque menino nesta idade 
adora uma disputa. Assim, eu não dou brindes para eles, por exemplo, assim a fila que ganhar vou dar balas para eles. É 
assim, a fila que perder terá que fazer 10 polichinelos para mim, a fila que perder terá que fazer 10 flexões ou a fila que 
perder terá que fazer 10 abdominais e eles gostam, porque menino não gosta de perder. 
Minha intervenção: Foram só estes dois cursos ou tiveram outros fora da área da Educação Física Escolar? 
Professor: Teve! Teve na área da Musculação. 
Minha intervenção: Você realizou depois que formou? 
Professor: Depois que eu formei. 
Obs: O Celular do Professor tocou, pois era o Jean outro professor colaborador do estudo. 
Professor: Depois que eu formei... Depois que eu formei fiz lá no... Um em Barbacena. Igual te falei que não foi um... Não 
foi muito bom, mas deu para trazer algum conhecimento para mim. Eu comecei a fazer uma Pós-graduação também de 
Personal, mas parei pela metade. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Porque era em Belo Horizonte e estava ficando muito cansativo para mim. Saia de casa 3:30 ou 4:00 da manhã 
ia para BH e ficava dia inteiro. Saia de lá 10:00 da noite e voltava para Alto Rio Doce. Chegava a casa 2:00 ou 3:00 da 
manhã. Estava ficando muito cansativo para mim, então desisti. 
Minha intervenção: Eram todos os fins de semana? 
Professor: De 15 em 15 dias, mas tinha fins de semana que era sexta, sábado e domingo. Então tinha que ficar lá e tinha 
que gastar grana. Muita grana porque tinha que ficar em hotel, pois não tenho nenhum conhecido e nada lá. E a maioria 
era só no sábado. Então eu saia e trabalhava dia inteiro na sexta-feira, chegava a casa 22:30 da noite, tomava banho e 
dormia para acordar 3:00 ou 2:00 da manhã para arrumar e ir. Então eu estava ficando muito cansado, mas este pedaço 
deste curso que fiz me ajudou muito. 
Minha intervenção: Do pouco que você fez da Pós? 
Professor: Do pouco que fiz me ajudou muito. Eu utilizo isto até hoje na maioria das coisas. 
Minha intervenção: Você gosta muito de cursos práticos que lhe da instruções práticas que possam ser utilizadas no seu 
dia a dia. 
Professor: No meu dia a dia. 
1.2) Que fatores você considera importantes para sua vontade de atualização contínua? Os fatores que você considera 
importantes para manter-se atualizado? 
R: Tipo... Eu acho assim, a gente tem que se manter atualizado... Se você estiver dando uma aula de vôlei... Porque hoje 
em dia internet e televisão falam tudo. Às vezes você esta dando aula de vôlei para o aluno, muda uma regra e acontece a 
situação no momento em que você está dando sua aula de vôlei lá na hora. O Professor, mas isto ai vale! Ai você vai e diz 
que não vale não. Ai ele diz que vale. E na hora que você vai ver o negócio mudou, a regra mudou. O aluno estava certo e 
você errado. E como você vai fazer com este aluno seu depois! Então eu acho muito importante... Todos os dias entro na 
internet, eu sou filiado através de email pela CBF, pela CBV por estas confederações de esporte. Envio meu email e eles 
me enviam todas as alterações que tem. Às vezes chego à escola e discuto com os outros professores de Educação 
Física como eles entendem isto. Porque às vezes cada um entende de um jeito. A nova regra do vôlei que fala que agora 
pode encostar-se à rede. São várias as interpretações que podem ter. A gente vai usar isto com os meninos, vamos 
passar as que valem para os meninos, mas não vamos usar isto nas aulas. Porque lá estamos trabalhando em conjunto. 
Porque se não o aluno vira e fala assim: “- A Meire pode! Porque com a Meire pode e com você não pode? Porque com 
você pode e com o Dudu não pode?” Dudu é o outro professor. Então tentamos trabalhar como uma equipe. Se um estiver 
dando futsal os outros 2 também estão trabalhando futsal. 
Minha intervenção: Você tem um planejamento em conjunto? 
Professor: Temos um planejamento... Todo começo de ano sentamos nós três e fazermos o planejamento conforme o 
CBC e tudo. 
Minha intervenção: Agora vocês estão trabalhando o futsal. 
Professor: Este mês agora estamos trabalhando futsal. Cada mês é uma modalidade que a gente trabalha. Então fazemos 
assim, tem aquele aluno que não gosta de vôlei. Porque tem muitos alunos na escola que preferem o futsal, apesar de 
que na minha escola é handebol. O pessoal prefere o handebol. Ai o que a gente faz! Há você não gosta? Beleza! Precisa 
de fazer não, pois a gente não obriga. Então pode ir lá para o toto, ping-pong ou para a peteca. Os alunos que gostam 
ficam fazendo. 
Minha intervenção: Além destes fatores para você manter-se atualizado quanto às regras do jogo. Teria outros fatores que 
se justificam? 
Professor: Tem! Igual já te falei no começo, a gente tem que estar sempre atualizado, porque não sabemos o dia de 
amanhã. Não sabe! Basquete! Tudo do basquete que eu cheguei numa escola para trabalhar... No primeiro mês que 
trabalhei na escola era o Basquete. Era basquete! E se não tivesse a experiência que o Professor Emílio passou para mim 
na faculdade iria chegar e ficar meio perdido. 
Minha intervenção: Dentre as suas aula qual é a mais criativa entre os conteúdos que você trabalha hoje? 
Professor: O handebol. 
Minha intervenção: A que você possui mais rotinas? 
Professor: Porque na época da faculdade consegui entrar no time da faculdade de handebol. Eu acompanhava o Ragner 
que era treinador do Colégio Potência de handebol. Eu conseguia acompanhar mais o pessoal do handebol, aonde fui 
pegando mais experiência dentro do handebol. Igual nos jogos do ano passado. Eu levei... Porque lá nós dividimos, eu fico 
com a parte do handebol, a Meire fica com o vôlei e o Eduardo fica com o futsal. Teve um dia que nos jogos fui expulso do 
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handebol, porque mostrei ao árbitro da partida que a regra dele estava errada. Que a regra que vale era esta, porém ele 
não aceitou. Então fomos atrás da coordenação dos jogos e mostramos para eles que eu estava certo e o árbitro estava 
errado. Ai eles anularam meu cartão vermelho e pude voltar nos jogos seguintes. Nós não aceitamos o árbitro nos nossos 
jogos seguintes, pois ele ficou constrangido. E no final tem tipo uma plenária que reúne todas as escolas para ver o que foi 
válido e o que não foi válido. Então falei isto e o coordenador dos jogos até me pediu desculpas. 
Minha intervenção: Você foca bem suas aulas nos jogos. 
Professor: Eu adoro os jogos. 
Minha intervenção: Você acha que competição agrada mais os meninos. 
Professor: Agrada mais. 
Minha intervenção: Até mesmo pela estrutura que você diz ter na escola. 
Professor: Porque lá na escola a gente faz projetos. Tudo na escola quanto na área de esporte na Educação Física, 
quanto nas outras áreas tudo gera em volta de projetos. 
Minha intervenção: Projetos como assim? 
Professor: Todos os professores montam projetos dentro da escola. Tem projeto que começa no início do ano até o final 
do ano, tem projetos que é de um mês, tem projetos que é de dois dias, todos os professores fazem projetos, seja em 
parcerias, conjunto ou todo mundo. Pelos professores de Educação Física tem um projeto que acontece durante o ano, 
aonde todos os alunos da escola sabem jogar xadrez. Nós professores de Educação Física tivemos que aprender a jogar 
xadrez para ensinar os meninos. Tem a Gincana Esportiva que acontece na escola, em Novembro. Todos os alunos 
fazem a aula pensando nesta gincana. É um projeto legal que todo mundo da escola participam, até os professores de 
outras áreas nós envolvemos para serem lideres de torcida daquela equipe X. Envolve assim... É o acontecimento da 
escola durante o ano. É igual todo mundo espera o carnaval e planeja o carnaval para o próximo ano. Lá os alunos já 
planejam a gincana, se caso caírem no time assim, como eles irão fazer. E não são os professores de Educação Física ou 
outros professores que arrumam os times não. A gente separa as equipes e os professores. A escola toda é dividida por 
faixa etária e tem três lideres em cada equipe. Estes lideres junto com sua equipe é que formam os times de handebol, o 
time de basquete são eles que formam os times. Os professores de Educação Física não fazem nada. Só no dia! 
Olhamos direitinho porque os alunos não podem participar em mais de dois esportes. Porque se não aqueles menos 
habilidosos não participam. A gente só fica por conta disto e apitando os jogos. O resto é tudo os alunos que fazem. A 
gente não põe a mão em nada. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? Quais são seus projetos daqui para frente? 
R: Na área! Na área da Educação Física não! Meu projeto este ano é passar no concurso da Polícia Militar. Como eu já 
acho que até passei. Ontem olhei na internet o ponto de corte foi 110 pontos e eu fiz 120 pontos. Agora estou aguardando 
só o resultado da redação. 
Minha intervenção: Por que você quer seguir carreira na Polícia Militar? 
Professor: Sempre gostei! Sempre tive vontade! Até brinco com meus colegas assim, quando estamos em um barzinho 
conversando e tudo. Eu falo que tinha dois sonhos na minha vida um era seguir carreira militar e outro era Educação 
Física. O da Educação Física graças a Deus já consegui. O Militar eu consegui um pouco dela, então pretendo pegar o 
outro pedacinho que falta e colocar na minha vida e juntar os dois. 
Minha intervenção: Você pretende trabalhar com Educação Física na Polícia? 
Professor: Pretendo. 
Minha intervenção: Pretende dar aulas na Polícia? O salário é bom! 
Professor: Dar aula na Polícia Militar ou até em relação aos programas de Educação Física que eles têm lá. 
Minha intervenção: Você tem quantos anos? 
Professor: Eu tenho 27 anos. Tenho mais três anos para tentar a Polícia. 
Minha intervenção: É até os 30 anos. 
Professor: Até os 30. Se desta fez eu não for! 
Minha intervenção: Vai conseguir. Vai ser sim. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? Ou você acha que está bom? 
R: Não está bom não! Porque fui numa Conferencia Regional de Esporte domingo passado agora na cidade de Barbacena 
aonde lá tem uma Faculdade de Educação Física. E não tinha um aluno de Educação Física lá. Acho que tem que mudar! 
Igual sou de Alto Rio Doce... Tem pouco... Agora que fiquei sabendo, foi hoje, que virá uma Pós-graduação aqui para Alto 
Rio Doce. 
Minha intervenção: À distância? 
Professor: À distância. Só que é assim, tem que ter 25 pessoas independente da área. 
Minha intervenção: A Pós-graduação é em que área? 
Professor: Tem na área escolar e treinamento esportivo. 
Minha intervenção: É qual faculdade que está trazendo? 
Professor: É... Esqueci o nome da faculdade. É Pro, não sei o que tem. Ela já tem aulas em... Já faz em Barbacena a 
faculdade à distância. Olhei no site do MEC e ela é cadastrada e tudo. Então podem estar fazendo isto. Duração de 9 
meses e eles vêem aqui só 3 vezes durante o curso todo e o restante é tudo via internet. Pouquinho! É pouquinho, mas é 
um passo maior para dar esta continuação. 
Minha intervenção: Você pretende fazer esta Pós? 
Professor: Já peguei até o folderzinho para poder realizar minha inscrição. E vou fazer! 
1.4.1) Referente para aumentar a oferta de curso de formação continuada na região? 
R: Mais cursos e incentivar. A área nossa aqui... É pouco valorizada a área da Educação Física. Na Prefeitura Municipal 
de Alto Rio Doce você não tem um professor de Educação Física contratado. 
1.5) Qual área de formação você ira freqüentar nesta Pós-graduação? Ou não tem a área de seu interesse? 
R: Eu vou fazer Treinamento Esportivo visando o meu futuro. Porque eu acho se fizer na Educação Física Escolar irei ficar 
prezo a escola, mas na área de Treinamento Esportivo posso usar dentro da minha escola e posso usar fora da escola, às 
vezes num clube ou até ser contratado pela Prefeitura como treinador numa escolinha de futebol, de vôlei ou o que seja. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DO SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
Minha intervenção: Há quanto tempo você esta nesta escola que iremos lhe observar amanhã? 
Professor: Dois anos e meio. 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? 
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R: Não! Eu me sinto realizado lá. Nós temos avaliação de desempenho que funciona de 0 a 100. Eu já tive duas 
avaliações de desempenho na primeira foi 99,30 pontos a outra foi 99,5 pontos. Então vejo assim, que estou num 
crescimento muito bom dentro da escola. E os pontos que perdi não foram na didática e não foram em relação a minha 
aula. Foi em relação que o Estado coloca negócio de defasagem de alunos, transferência, ou seja, questões que não 
dependem só de mim, mas da escola ao todo. Então foram aonde perdi meus pontos. Então assim, eu me sinto muito 
realizado nesta escola. Estou muito bem lá e todos gostam de mim. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: No começo! No começo... No primeiro dia que fui dar aulas depois já... Não como estagiário, mas como professor. 
1.2.1) Pode citar uma situação real que aconteceu? 
R: Uma que já até citei do estágio. A outra foi do menino, do mudinho lá, que eu fiquei sem saber como trabalhar com ele. 
E assim, que me marcou no dia e fiquei preocupado, mas hoje em dia fico rindo da situação, foi que levei meus alunos do 
3º Ano do 2º Grau lá em Vitorinos para quadra, sai da escola com 25 alunos e quando voltei e cheguei dentro da sala de 
aula tinha 15 alunos. 
Minha intervenção: E onde estavam os outros10 alunos. 
Professor: Estavam no boteco bebendo cachaça. 
Minha intervenção: Mas isto foi na época do estágio? 
Professor: Não. Isto eu já era professor. 
Minha intervenção: E o que você fez? 
Professor: Fiquei doido! Conto para Diretora? Se contar para Diretora, ela virá em cima de mim dizendo que estou errado. 
Então o que é que eu faço? Fui atrás da Diretora e falei com ela, mas ela falou assim: “- Não precisa de se preocupar não, 
pois isto acontece com todos os professores.” Falei assim: “- Então calma ai! A gente vai ter que rever isto, porque isto 
esta errado.” Então eu fui e pedi ela licença da escola. Fui atrás dos meninos e conversei com eles. Por mim eles... Vitor 
nós estamos voltando para escola por causa de você. Porque você está pedindo, porque se não a gente não voltaria. 
Voltaram, a Diretora deu uns xingo neles lá. E acabou! Depois fiquei com receio de voltar com estes alunos no outro dia 
de aula para rua. 
Minha intervenção: E qual o momento mais difícil que você chegou ao ponto de pensar em desistir da profissão? Que você 
fala assim, esta pesado acho que não vou dar conta desta carga não. 
Professor: Quanto a carga assim, não foi muito não. Foi à dificuldade do começo de Dores que fique com 4 aulas e tinha 
uma aula por dia. Eu ia uma vez por dia para dar uma aula. Tinha dia que minha aula era às 7:00 horas, saia de casa 6:30 
e dava minha aula de 7:00 às 7:50 e vinha embora para casa. No outro dia era 10:35. 
Minha intervenção: Prendia-te e você não poderia... 
Professor: Não dava para eu pegar outras aulas em outros lugares. Eu tinha que ficar preso ali. A vantagem que era na 
parte da manhã e não tinha aula na parte da tarde. Eu ficava preso! Preso mesmo! Eu quase desisti por conta disto. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Como uma pessoa feliz, brincalhona e esta satisfeito com o que esta fazendo. 
2.1.1) Isto influencia na sua prática, ali na aula? 
R: Influência e muito! Porque os alunos... Você vai observar lá que a mesma brincadeira que tenho com os alunos eles 
tem comigo. Eles têm o respeito por mim como professor, mas na hora de brincar e jogos que participo com eles. Eles 
brincam comigo! A maioria dos alunos lá me chama de Patão. Porque nos jogos de totó ou ping-pong que brinco com 
eles, às vezes perco para eles, eles ficam assim... A Patão! Patão! Assim, os alunos me vêem como um amigo. 
Minha intervenção: Bom! Isto é bom. 
Professor: Eles me vêem como um amigo, apesar de ser muito chato. Eu falo para eles que sou um amigo chato deles. 
Porque sou assim, naquela minha hora que estou dando aquela X aula ali. Eu gosto de silêncio, gosto que eles fiquem 
prestando atenção e que fazem direito. Então eu não gosto de brincadeira, pois sou muito rígido. E chamo a atenção. 
Minha intervenção: Com os colegas de trabalho é tranquilo? 
Professsor: Tranquilinho! Tenho amizade com todos da escola. Todos no meu modo de ver gostam de mim. Sou muito 
bem visto lá. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Assim, só em relação à disciplina. Que o menino brigou na minha aula e tentei separar. Eu não sou muito de levar 
estas coisas para direção não, porque eu acho que acontece. Foi na até na aula de basquete o contato. Brigaram e saíram 
nos tapas. Eu separei um para um lado o outro para o outro. Acalmaram! De repende o aluno pegou e voltou para cima do 
outro sem mais sem menos. Falei assim: “- Agora vamos ter que tomar uma atitude com a Diretora, porque você esta 
muito agressivo.” Ficou até com raiva de mim. Aquelas coisas de alunos, começou a me xingar e tal. 
Minha intervenção: Qual é a idade do aluno? 
Professor: 13 anos. De 12 a 13 anos. Coisa de criança assim, me xingou e tal. Xingou-me também eu até virei para ele e 
falei: “- O dia que você tiver mais calmo eu sei que você vai chegar perto de mim e me pedir desculpas. Se você não me 
pedir desculpas você vai ficar sem fazer minha aula. Você vai ficar na arquibancada assistindo. 
Minha intervenção: Além deste contato teve outro com a Diretora? Isto foi há muito tempo esta questão do aluno? 
Professor: Não! Não tem nem um mês direito. 
Minha intervenção: Qual foi o outro contato que você teve com ela? 
Professor: Os outros contatos que tenho com a Diretora não são assim não. Porque sou professor conselheiro do JCC. O 
JCC é um projeto da Polícia Militar que tem dentro da escola. Jovem Construindo Cidadania, pois fui eleito pelos 
professores da escola e pelos alunos como professor conselheiro do turno da tarde. Tem até a patrulhinha da escola, por 
exemplo, se o aluno esta jogando lixo no chão da escola estes alunos vão lá pegam o lixo colocam na lixeira e chamam o 
aluno e explica para o aluno. Caso tiver uma briga eles vão e chamam os alunos tentando eles entrarem em acordo. Tem 
tipo um Delegado, tem tipo isto... Então eu sou o conselheiro e tudo que eles vão fazer eles chegam para mim e 
perguntam. O Vitor o que você acha, pois estamos querendo fazer um campeonato aqui na escola. Beleza! Vamos fazer o 
projeto e vamos correr atrás. Eu sou o conselheiro deles. A maioria dos contatos que tenho com a Diretora lá é referente 
aos projetos na escola e aos jogos estudantis. É mais em relação a isto. 
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Anexo 20.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 20.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 10 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Tempo e material. Material é muito escasso lá na escola. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Se eu for dar aula dentro da sala de aula irei passar regras, discutir exercícios para serem dados depois na quadra em 
cima das regras. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar. Através do campeonato onde eles serão os juízes e os jogadores. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Bem fraquinhos. Não existem. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Eu já procurei a diretora para pedir o material. Porque é bem escasso. A quadra não tem marcação. As bolas são 
velhas. Não tem como encher mais as bolas. Estou tomando todas as providências para resolver isto. Correndo atrás!  
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Não porque é bem simples a aula. Eu tento adaptar as aulas. Se eu planejei alguma coisa e não deu certo, eu mudo a 
atividade. Através da opinião dos alunos. Perguntando aos alunos o que eles acham que deve ser trocado na hora. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Hoje eu pretendo dar aula de handebol. Será a iniciação ao handebol, regras, movimentos e no final coletivos para 
distração da turma. Porque o handebol lá não foi visto por eles. O pessoal lá pouco conhece sobre handebol. Então, eu 
pretendo implantar o handebol em Vitorinos. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: A quadra e o tempo. Porque a quadra é no meio da rua e não tem marcação. E se chover atrapalha tudo. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Dentro da sala de aula dando matéria teórica. Fora isso não tem como trabalhar com os meninos. Não tem outro 
espaço para eu estar trabalhando. 
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ANEXO 20.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 24 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Para eu planejar as aulas a primeira coisa que pensei foi o material. Porque eu só tenho 1 bola de vôlei e 1 rede. Então 
eu pensei nesta solução. Como a turma é muito bagunceira eu pensei em dividir em três momentos a aula. O primeiro 
momento será um bate-papo com eles sobre vôlei. Porque eles não conhecem regras. Não conhecem nada do vôlei. Eu 
vou explicar o básico do vôlei. As regras fundamentais. Eu vou ter que descer com o meninos porque a quadra não é 
dentro da escola. A quadra é na rua. É uma quadra pública. E vou ter que contar com a ajuda de fora da rua para poder 
dar aula. Se o pessoal me ajudar eu vou conseguir desenvolver a aula como planejei. Se não vou ter que mudar. Porque 
meu plano de aula já tem como vou dar aula. Eu vou começar primeiro com um pique. Porque eu gosto de dar esse pique 
que é o pique-bola. Porque eles gostam de fazer as brincadeiras no lugar do alongamento. Eu tentei dar alongamento para 
eles, mas foi um desastre, então estou dando estas atividades lúdicas no lugar do alongamento, pois serve como um 
aquecimento. Depois vou para o vôlei. Eu divido os times para não ficar aquelas panelinhas. Eu divido os times. E como a 
quadra não tem proteção para bola parar, os times de fora ficam nos lugares para segurar a bola. Para ficar um negócio 
legal eu coloco a pessoa que esta do lado de fora da quadra pode voltar à bola para o jogo dando um toque ou uma 
manchete. Assim, o jogo pode prosseguir. A minha aula de hoje praticamente vai ser isso. Se os meninos não me deixar 
dar aula hoje vou voltar para o pátio da escola e ensinar a dar o toque, ensinar a dar manchete e cortada. Mais esses 
fundamentos. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: O meu objetivo da aula de hoje é ensinar o vôlei. Porque semana passada eu tentei dar vôlei para eles. Eles não 
sabem reconhecer as linhas das quadras. Então eu estou a fim de implantar o vôlei na cidade. Porque na cidade só o 
futsal e futebol que eles conhecem. Eles não conhecem nenhum outro esporte. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar. Eu não uso uma avaliação da prática do esporte em si. É como o pessoal está fazendo a aula ou se não 
estão fazendo. Se estão fazendo a aula mesmo. Aquele aluno que entra na quadra e fica de braço cruzado. Eu não deixo, 
pois a participação eu cobro mesmo deles. Tipo assim, eu exijo a participação deles. Se não quer fazer eu não levo para a 
aula mesmo. Eles ficam lá com a diretora e/ou supervisora fazendo outras atividades. Atividade que eu nem sei o que é. 
Eu também os peço para estar pondo regras. Eu faço perguntas sobre a aula. Às vezes tem uma jogada duvidosa eu 
pergunto se vale e/ou não vale. Então eles respondem. Eu fico avaliando assim os alunos. Aí eu tenho um caderninho 
onde fico anotando cruzinhas. No final do semestre eu vou dar a nota em relação às cruzinhas e não pela falta na aula. 
Porque eu acho que falta não quer dizer nada. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Bem fraca. Bem ruim mesmo. Eles não são interessados. Só querem fazer bagunça. Não só na minha matéria, mas em 
todas as matérias eles são bem fracos. E nessa turma tem uma exceção que é um aluno que não dá trabalho nenhum. 
Qualquer atividade esportiva que eu dou sobressai em todas. Ele tem um dom para esporte. Até ele falou que pensa em 
fazer Educação Física. Porque é handebol a aula. Ele gosta de fazer tudo que proponho. Não da trabalho nenhum. Se eu 
falar para ele pular de cabeça no chão porque é bom para o esporte ele vai pular. Agora os outros atrapalham ele 90%. Aí 
eu faço o planejamento das minhas aulas pensando nas aulas passadas. Se nessa aula não der certo meu planejamento, 
eu tento mudar para fazer com que esses bagunceiros interajam mais nas aulas deixando de fazer bagunça. Ta 
começando a dar certo, pois estou começando a cortar a bagunça deles. Eu faço assim, se eles começarem a fazer 
bagunça eu já corto o que estou dando e dou outra atividade rapidinho para eles. Por exemplo, estou dando vôlei e eles 
começam a fazer bagunça, imediatamente corto e começo outra atividade lúdica para eles como uma corrida, um pique ou 
uma queimada. Aí eles param de fazer bagunça e eu consigo voltar para o foco da aula. Porque um dos alunos 
bagunceiros me falou que é muito cansativo ficar entrando na quadra e o time que perdeu sair. Entra e sai todo instante. 
Então, eu estou mudando as atividades da minha aula. Na minha aula são três momentos de aula. O inicial que é a parte 
que eu exponho o que é o esporte. Por exemplo, o vôlei eu explico o que é o vôlei, como é jogado o vôlei, quais as táticas 
e quais as regras básicas. Aí eu os ponho na quadra e jogo. Mas como a turma é grande eu não coloco seis alunos na 
quadra. Minha alternativa é colocar 7 alunos para todo mundo estar jogando. E começo homens e mulheres no mesmo 
time para não ocorrer à exclusão da mulher na minha aula. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Todas. Porque eu tenho certeza que minha aula não vai render o que teria que render. Porque como é uma turma de 
bagunceiros sei que toda hora eles vão querer isolar a bola para longe para parar o jogo. Como eu não tenho outra bola 
para repor rapidinho no jogo. Eu vou ter que parar a aula e ter que esperar buscar a bola. Aí todo mundo saí da quadra e 
fica aquela desordem a aula. E como é uma quadra comunitária o pessoal da rua entra na quadra e começam a atrapalhar 
aula virando aquela confusão. Aí tenho que parar a aula e pedir ao pessoal licença. Uns saem da quadra numa boa. 
Outros saem resmungando. E assim vai. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Podem porque trocaram os horários deles. Eles faziam aula no 3º horário antes do recreio e trocaram para o último 
horário. E eles não gostam de fazer Educação Física no último horário porque eu não os deixo saírem mais cedo. Então 
eu tenho certeza que eles não vão aceitar a atividade que eu planejei. Então vai ser tipo uma guerra. Eles não vão aceitar. 
Eles vão brigar comigo igual eles brigaram semana retrasada. Eles diminuíram o horário da aula devido a palestra na 
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escola. Eles não deixaram eu dar minha aula e não fazem a aula mesmo. Igual trocou para o último horário e todos 
preferem fazer no último horário para irem embora mais cedo. Eu acho que é de pirraça deles fazerem isto comigo. Então 
eu fiz dois planos de aula. Um como deve ser e outro para o dia seguinte. Se eles não quiserem fazer a atividade eu vou 
propor para eles escolherem uma outra atividade que seja dentro da área da Educação Física. Mas vão ficar sentados 
batendo papo como eles gostam de ficar. Mesmo eu não tendo material para aula eu vou propor para eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Se no caso for o vôlei será as regras básicas. Porque eles não sabem nada de vôlei. Vou dar uma iniciação ao toque. 
Vou ensinar para eles o gesto correto. Porque eles também não sabem o gesto correto. A única coisa que eles sabem dar 
é a manchete. E vou colocar uma regra que não existe no vôlei. Eles não poderão passar a bola de primeira, então eles 
terão que dar pelo menos dois toques antes de passar a bola. Isso para eles estar acostumando. Praticamente é isso hoje. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Primeiro é à saída da escola para a quadra. A zona que a escola esta é zona rural. O caminho para a quadra é cheio de 
bares. Alguns alunos dá aquela despistada e vai ao bar tomar uma. Já chegou um aluno meu bêbado na aula. Eu o tirei da 
aula. Dentro da sala ele não estava bêbado, mas quando chegou à quadra ele já estava bêbado. Com cheiro de cachaça e 
tudo. Suspende ele da aula e ele ficou 2 semanas sem fazer aula. Segundo eu tenho que fazer três chamadas na minha 
aula. Uma na sala dentro da escola, uma na quadra e uma quando eu volto para sala. Nisso já perdi uns 15 minutos da 
minha aula. Porque se eu não fizer assim, eles fogem no último horário. Porque a quadra não é fechada, então eles fogem 
da aula. O problema principal é esse. E o outro é a Diretora que passa a mão na cabeça dos alunos. Igual ontem eu 
suspendi um aluno da aula de hoje. Ela já veio atrás de mim para pedir para deixar o aluno fazer aula. Só que eu falei se 
ela obrigar ele a fazer aula não dou aula. Você pode até cortar o meu ponto, mas eu não vou dar aula para esse aluno. Aí 
teve uma discussão entre o aluno e eu lá na escola. Aí acabamos resolvendo. Ela falou que vai deixar o aluno sem fazer 
aula hoje. E é o aluno do 1º B. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: No começo fui bastante rígido com eles. Eu mostrei as minhas duas caras para eles, como professor bonzinho e como 
professor ruim. Então eles gostaram do meu professor bom. Então não estou fazendo as 3 chamadas mais. Só faço uma 
chamada. Por enquanto não está dando problemas. Depois desse ocorrido do menino que chegou bêbado, esta tudo 
beleza com eles na aula. Eu to mostrando para eles que se fizerem isso eu faço isso para eles. Então eles escolheram o 
lado bom. Não estou obrigando eles a fazerem Educação Física. Eu chamo para fazer a aula, não quer fazer é falta. Se 
não fizer dou falta. Já mostrei que alguns estão na jugular comigo, pois entram na quadra e fica de braços cruzados. Não 
participam das aulas. Eu fiz eles virarem amigos meus. Alguns nem me chamam de professor, me chama pelo nome. 
Alguns me chamam de professor. Eu explico minha aula antes. Agora tem turmas que não aceitam. Essa Turma de hoje 
eu sei que vão criar problemas comigo. 
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ANEXO 20.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 28 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: O material. Não tenho nenhum material. Nem uma bola para dar queimada para os meninos. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Primeiro é resgatar a origem das brincadeiras. Que são tolamente diferente das de hoje. E mais assim, será uma 
descontração para os alunos. É final de bimestre e eles estão fazendo provas, então estão muito tensos. Eu vou fazer 
essa descontração na aula. Até eles sugeriram para mim que um dia no mês estar dando uma aula de recreação para 
eles. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar pelo interesse na aula, pela participação e também aqueles alunos que trouxeram as atividades pedidas. 
Porque na escola tem que ter um conceito. Então vou avaliar os conceitos em cima disso.  
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Hoje são alunos bem tranquilos. Aceita tudo que a gente pede. Fazem a aula. Tranquilo. Hoje a aula é sem problema 
nenhum nos 3 primeiros horários. Porque nos dois últimos é encrenca. Tem. Tem a turma do 1º B que os meninos são 
bem imaturos. Fazem brincadeiras de mal gosto um com o outro. Querendo machucar as meninas a todo o momento. 
Querendo dar bolada nas meninas. Então, tenho que dar aula separada, os meninos para um lado e meninas para outro 
lado. E estar em cima deles mesmo. Porque senão vai até brigar na aula. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Na escola tem tipo um conselho de classe entre alunos. Tipo um grêmio. E Eu já procurei a diretoria e passei a lista de 
materiais, isso já tem um mês atrás e ainda não chegou. E já fui atrás do diretor do grêmio. E ele disse que estará 
providenciando. Procurando a diretora. E os alunos estão querendo fazer até um abaixo assinado em cima disso. Porque 
eles pedem para Eu dar uma aula... E Eu fico de mão e pés atados. Como eu vou dar aula se não tem material. Já forneci 
uma bola minha e já furou. Eu também não posso ficar fornecendo material do meu bolso. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Hoje estou pensando no problema da atividade que os alunos vão trazer. Porque foi uma falha minha, pois esqueci de 
falar para eles trazerem o material que precisaria. Eu não pedi uma garrafa pet e um barbante. Eu estou achando que vai 
faltar isso na aula. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Igual falei a recreação que será os piques. E também treinar bastante coordenação. Porque eles não têm coordenação 
nenhuma. Tem meninos que vão chutar com a perna direita e que chuta com a perna esquerda ao mesmo tempo. Aí vai e 
cai. Eles são bem fraquinhos de coordenação. Porque eles são da roça e não tem equilíbrio. Porque como já tem três 
meses que estou trabalhando com eles no dia a dia. Eu já percebi que têm muitos com dificuldade em lateralidade. Se eu 
falar assim: - Vai para direita. Ou eles olham para a perna e/ou para o braço do relógio. Um menino do 3º ano eu pedi para 
ele ir para direita, ele vai e me levanta a mão para ver qual mão ele escrevia para saber qual o lado que ele iria correr. 
Então tem uma atividade que a gente esta treinando só isso, que é “Sol e Lua”. Que eu vou falar o sol é direita e a lua é 
esquerda. Na hora que eu falar sol corre para direita e quando eu falar lua corre para esquerda. E para estar fazendo isto 
eles terão muita dificuldade porque eles vão ter que parar para pensar. Não todos alunos, mas a maioria em todas as 
turmas. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: O local, porque tenho certeza que o pessoal da rua vai me atrapalhar. Ainda mais se eu estiver dando um pique roba-
bandeira ou um 3 em 1. Eu sei que o pessoal da rua vai me atrapalhar, pois vão entrar na quadra. Já estou imaginando 
como vou tirar eles fora, apesar de não ter jeito. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Como eu vou descer no 1º horário tentarei fazer isso na quadra. Se não der certo vou voltar com os alunos e darei essa 
aula no pátio da escola aonde que eles não têm acesso. 
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Anexo 20.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 20.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A maior preocupação minha é a disciplina com os alunos. São alunos que temos que trazer bem ali em cima. Porque 
não gostam de fazer as atividades de fundamentos do esporte. Então temos que estar dobrando os alunos conversando 
bem para eles estarem fazendo a aula. Minha preocupação está. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Essa aula de hoje vou trabalhar mais os fundamentos com eles. Depois no final da aula vou dar uma recreação para 
eles sentirem mais a vontade. Uma recreação que eles gostem. No primeiro momento quero que eles aprendam ou sinta 
como realiza um passe e um chute a gol. Para futuramente quem sabe estar saindo um atleta. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Esta avaliação não faço na aula. Só faço no final do bimestre. Onde junto os quatro esportes e fazemos uma avaliação 
em cima disso. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bem bagunceiros. Mas fazem bastante a aula. Querem bem fazer a aula. Não. Nesta turma não tem não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Em relação aos materiais não tenho preocupação nenhuma. Porque a própria escola me fornece uma estrutura muito 
boa. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu creio que sim por ser bastante rigoroso com eles. E vai ter aluno querer bater de frente comigo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Hoje vamos trabalhar o passe, chute a gol e um coletivo para encerrar a aula. Porque na escola a gente faz um 
planejamento, eu e os outros professores de Educação Física, de modo que em cada mês é um esporte. E este mês a 
modalidade é o futsal. Já comecei a trabalhar o fundamento que é o passe. Hoje bato um pouquinho no passe e depois 
vou para o fundamento novo que é o chute a gol. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A parte do fundamento, por questão de habilidade dos alunos. Tem aluno que não vai conseguir fazer bem feito por 
conta disso. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Jogos pré-desportivos e brincadeiras que não vão forçar tanto a habilidade do aluno neste conteúdo. 
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Anexo 20.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
A aula planejada é para alunos no 9º Ano na faixa etária dos 14 a 15 anos. A infra-estrutura da escola é excelente. Quadra 
bem marcada as linhas limitrofes e coberta, mini campo de futebol, materiais didáticos, esportivos e recreativos sufientes 
com ótimas condições de utilização para aula. Neste momento vamos buscar os alunos na sala de aula com o Professor. 
No percusso até a sala os alunos comprimentam, brincam com o Professor, ou seja, demonstram um relacionamento 
amigável. Estamos dentro da sala de aula, assim vamos registrar as primeiras instruções do Professor aos alunos. 
Professor: O handebol masculino e feminino modulo 2 que são os alunos maiores. Quarta-feira dia 21 às 7:30 o masculino 
e 8:30 o feminino. Isso na parte da manhã. Caso alguém queira jogar o vôlei no modulo 2 será às 9:30 o masculino e 
10:30 o feminino. Será na quarta-feira dia 21 que é feriado. 
Aluno (s): Logo no feriado Professor! 
Professor: Você não reclamam, pois eu e a Professora X estaremos aqui no feriado também para realizar os jogos para 
vocês. Gente prestem atenção aqui! Este é o Professor Francis que trabalhou comigo na faculdade. Ele estará conosco na 
escola realizando um trabalho nas nossas aulas e gostaria que vocês colaborassem com ele nas nossas aula. Ele estará 
acompanhando a minha aula, mas não terá nada de diferente nas aulas será aula normal. 
Aluno (s): É futsal né! 
Professor: Futsal normalmente. Então se algum de vocês tiverem dúvidas a respeito do horário dos jogos basta me 
procurar depois da aula. Então vamos para quadra. 
Foram instruções gerais na aula os horários dos jogos do campeonato interno da escola que é realizado pelos professor 
Educação Física da escola, no caso são três contando com o Professor colaborador do estudo. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O conteúdo planejado para aula é futsal. Antes de trazer os alunos para quadra o Professor já tinha separado os materiais 
necessário para aula, pois foi até o almoxarifado e colocou bolas e cones na caixa que deixou na lateral da quadra. Pediu 
aos alunos para pegar as bolas na caixa e posicionarem na lateral da quadra. Um aspecto interessante da aula é que 
apenas os meninos estão participando da aula, enquanto as meninas ficam na arquibancada sentadas ou jogando pebolin 
e jogos recreativos. Neste momento explica aos alunos a técnica correta do passe de peito e lateral do futsal. Depois de 
explicar os alunos a realização dos passe do futsal pediu para formarem uma fila atrás da linha de fundo de um lado da 
quadra de vôlei. A primeira atividade os alunos deslocam-se do fundo da quadra de volei realizando o passe e chutam a 
gol quando estiverm próximo da área. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Na segunda atividade pediu aos alunos para posicionarem-se dois a dois para executarem a tarefa. A atividade será os 
alunos deslocarem-se no funda da quadra até o outro campo realizando o passe de peito ou passe lateral e próximo a 
área churtar ao gol. Os alunos irão simular uma situação de ataque. É rotina do Professor realizar suas instruções antes e 
durante a realização das atividades. Antes são instruções referente as regras e procedimentos técnicos do futsal que é 
conteúdo planejado da aula. Durante a atividade é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução e correção. Sendo 
sua rotina parar a atividade e explicar demonstrando como realiza corretamente o fundamento, no caso o passe de peito e 
passe lateral do futsal. Para demonstrar como realizar a atividade o Professor realizou o procedimento com um aluno que 
demonstra ter habilidade no futsal. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Acredito que as meninas não participam da aula devido o conteúdo ser futsal e existir uma diferença de força e físico em 
relação aos meninos. Então, preferem ficar realizando jogos recreativos ou sentadas na arquibancada. Entretanto, o 
Professor não exige, motiva ou planeja condições que estimule a participação das meninas na aula. O Professor 
demonstra um perfil energíco e disciplinador, porém extrovertido e brincalhão com os alunos durante a aula. Os alunos 
também brincam com o Professor, porém com respeito. Quando necessário o Professor aumento o timbre de voz para 
conter os comportamentos contigente dos alunos. Neste momento o Professor foi até as alunas perguntar se gostariam de 
realizar a aula, porém não manifestaram interesse e também o Professor não motivou ou exigiu a participação na aula. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A terceira atividade é o jogo de futsal, ou seja, o momento mais esperado da aula de Educação Física. Nas duas primeiras 
atividade técnicas o Professor realizou as instruções demonstrando como realizar a atividade e prestou feedbacks de 
instrução e supervisão referente a técnica do fundamento durante a atividade aos alunos. Já agora no jogo o Professor 
mantém-se na lateral da quadra realizando feedbacks de instrução referente as regras e fundametos trabalhadoss nas 
atividades planejadas, no caso o passe de peito, passe lateral, chute a gol, posicionamento na quadra e sistema ofensivo. 
A princípio o Professor apresenta um planejamento de aula semelhante aos professores colaboradores do estudos 
observados anteriormente, ou seja, um roteiro de aula oriundo da formação inícial composto por alongamento, 
aquecimento ou atividades técnicas e jogo propriamente dito. Praticamente a aula foi planejada para os meninos, pois as 
meninas permaneceram todas na área lúdica brincando com os jogos recreativos em vez de participarem da aula 
planejada. Até o momento não ocorreram episódios contigentes e todos alunos realizaram com motivação e interesse as 
atividades planejadas. Também o conteúdo futsal é interesse de todo aluno. Exceto as alunas desta turma que optaram 
por não participar da aula. Constatei que os alunos já reconheceram as rotinas do Professor referente as instruções e 
gestão, pois já sabiam onde deveriam se posicionar na quadra para realizar as atividades técnicas, na divisão das equipes 
e ao ajudar o Professor na organização dos materiais na quadra. Também percebe que os alunos colaboraram com o 
Professor na realização das atividades. O Professor possuí um relacionamento amigável com seus alunos. Mas até o 
momento as alunas não demonstraram nenhum interesse na aula, também estão na faixa etária dos 14 anos, não 
apresentam um perfil desportista e não querem é suar a camiseta na aula. Considerando o perfil do Professor enquanto 
estagiário em relação ao perfil docente atual é notório estar menos autoritário. Também não ocorreram episódios 
problemáticos com os alunos, mas pelo contrário estão sendo participes e colaboram com a aula planejada. É rotina do 
Professor prestar constantemente feedbacks de instrução, supervisão e correção enquanto os alunos realizam as 
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atividades. Os feedbacks são referentes as regras e técnicas dos fundamentos. O Professor demonstra ter domínio e 
conhecimento do conteúdo planejado. Esta presente em todos episódios do jogo. Os alunos tem liberdade em colocar 
suas idéias referente os acontecimentos do jogo, seja uma falta ou um lateral. Mas não perdem o respeito pelo Professor 
que se necessário faz uso da autoridade para manter o controle dos alunos. Percebo ser foco do Professor além de 
trabalhar o conteúdo planejado, também selecionar os alunos para os jogos estudantil de Minas Gerais (JEMGs). Mas este 
característica é geral nas aulas de todos os professores que colaboraram com estudo que trabalham com alunos do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O planejamento de aula foi estruturado com base em atividade técnicas, onde 
trabalhou-se o passe de peito e lateral do futsal, deslocamento dois a dois e chute a gol. Durante o jogo mantéve-se a 
rotina de instruir os alunos referente as regras e fundamentos, quando necessário paralizava para explicar como realizar 
corretamente o fundamento do futsal. O Professor colocou alguns aluns mais habilidosos fora do jogo para estar 
observando a prestação dos outros alunos. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Na escola todos alunos demonstram gostar muito do Professor, desde os mais pequeninos aos alunos do Ensino Médio. 
Alguns alunos esperaram o Professor na porta da sala dos professores para acompanhá-lo até a sala de aula, pergunta se 
precisa de ajuda para levar os materiais até a quadra, ou seja, possuí um relacionamento amigável com os alunos. Mas 
quando inícia a aula adota um perfil mais seguro, firme e disciplinador. Na sala de aula pediu aos alunos que se 
sentassem para dar algumas orientações referente a aula. Após os alunos sentarem-se passou suas instruções, em 
seguida pediu aos alunos para irem para quadra. Na quadra disse aos alunos para pegarem as bolas na caixa e 
iniciassem um aquecimento. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódio na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor. Entretanto, o Professor não exige uniforme dos alunos para participarem das aula, pois a 
maioria dos alunos são oriundos do segmento rural, sendo esta decisão tomada pelo três professores de Educação Física 
da escola. A maioria dos alunos realizam aula sem tênis, pois vêem de chinelos e sandâlia para escola. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar constantemente feedbacks de instrução, supervisão, 
correção e motivação durante atividade aos alunos. Como possuí grande conhecimento das regras e fundamentos do 
futsal os feedbacks são específicos com base na técnica e individualizados aos alunos. Nos jogo coletivo orienta âmbas 
as equipes para realizarem jogadas táticas e jogarem com base nos fundamentos ensinados nas atividades técnicas 
realizadas no início da aula. É rotina do Professor paralizar a atividade ou o jogo para prestar feedbacks de instrução ou 
correção aos alunos. É rotina do Professor realizar as instruções demonstrando com outro aluno como realizar os 
procedimentos técnicos da atividade. Geralmente pede apoio aos alunos mais habilidosos no futsal. Por exemplo, quando 
explicou a atividade do passe de peito ou lateral com dois alunos sainda da fila até a área e chutavam ao gol. Quando os 
alunos perdiam o foco na técnica o Professor paralizava a atividade é dizia: “- Gente eu quero que realizem o passe desta 
forma. É com base na técnica. Por favor!” No jogo coletivo o Professor esta presente em todos os epísodios falhos dos 
alunos, ou seja, presta feedbacks de instrução e correção sempre que cometem um falta, posicionamento na quadra, 
cobrança de lateral errada ou não cumpre com a regra imposta de realizarem apenas passe de peito ou lateral com os 
pés. É uma preparação para os JEMGs. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é uma característica 
marcante no perfil do Professor ser seguro e firme nas suas decisões em aula. Trata os alunos com certa liberdade, pois 
permite que os mesmo brinquem e estejam sempre próximos dele. Entretanto, quando necessário saber advertir com 
seriedade e firmeza nas tuas palavras. É rotina do Professor alterar um pouco o timbre de voz ao dirigir-se a determinado 
aluno quanto chama sua atenção referente a comportamentos contigentes. Mesmo não tendo presenciado nenhum 
comportamento problemático por parte dos alunos durante a aula, apenas atitudes que são características do contexto de 
aula para esta faixa etária. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, o Professor mantém um perfil sociável e amigável com os 
alunos de todos os alunos, mesmo com aqueles alunos de turmas que não leciona este ano. É um perfil extrovertido e 
brincalhão nas suas instruções, porém muito disciplinador e moralista nas suas advertências aos alunos. Possuí 
características militares no seu perfil, talvés por ter passado no tiro de guerra do exercíto durante a formação inicial. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando o 
planejamento e seleção das atividades fundamentadas no conteúdo da aula, sua capacidade de gestão e organização dos 
alunos nas atividade, pelo domínio e conhecimento do conteúdo planejado e pelo respeito que demonstra pelos alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, é rotina do Professor brincar, caçoar e dirigir-se a alguns alunos pelos seus apelidos. Do 
mesmo modo os alunos possuem esta liberdade com o Professor no contexto da aula. Os alunos tem espaço para expor 
suas idéias ou questionar as idéias do Professor, pois existe troca nesta relação na aula. Mas é perfil do Professor ser 
disciplinador e firme no controle do comportamento dos alunos para conseguir cumprir com o planejamento da aula. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Não, apenas fazem aula aqueles que demonstram interesse ou motivação, no 
caso desta aula que o conteúdo é futsal foram somente os meninos. Isto porque é turma de 9º ano, onde as meninas não 
demonstram perfil desportivo e não gostam de suar o uniforme de aula. Nesta aula as meninas ficaram na arquibancada 
jogando xadrez ou na área lúdica jogando pembolin. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, desde que não altere o planejamento das atividades ou opõem-se as regras do 
desporto. São opiniões referente aos acontecimentos do jogo como um lateral ou falta que o Professor não acompanhou o 
episódio. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas são rotinas do Professor diálogar na linguagem dos alunos, brincar e 
fazer piadas com os alunos, dirigir-se a eles pelos apelidos, ou seja, mantém um relacionamento amigável com todos. 
Também permite liberdade dos aluno consigo desde que não faltem com o devido respeito. Quando necessário sabe 
advertir com severidade e disciplina. Educação e respeito uns com os outros é exigência nas aulas. Entretanto, não 
ocorreram episódios contigente entre alunos na aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, considerando o roteiro de aula implantado, as 
atividades selecionadas e adequadas ao conteúdo planejado, a organização das atividades no tempo disponível de aula, a 
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gestão, organização e controle das fases da aula e as rotinas de relacionamento estabelecidas para gerir o planejamento 
são aspectos que favorecem um ambiente favorável para aprendizagem. Mesmo o Professor não demonstrando nesta 
primeira aula rotinas ou estratégias para motivar as meninas a participarem da aula, porém a escola disponibiliza de 
instalações que permitem que as meninas mantenha outras atividades mesmo não sendo as planejadas para aula. Ainda, 
percorrer a distância de 35 Km de motocicleta para trabalhar noutra cidade demonstra interesse e comprometimento com 
sua profissão. Nesta primeira aula foi rotina do Professor primeiramente ir ao almoxarifado separar os materiais de aula e 
levá-los para quadra. A seguir foi a sala de aula buscar os alunos, onde realizou as instruções gerais referente ao jogos 
escolares internos, do conteúdo e atividades da aula. Na quadra os alunos já rotinizaram que podem levantar as bolas da 
caixa e iniciar um pré-aquecimento como um treinamento desportivo. Nas atividades técnicas planejadas o Professor 
trabalhou o passe de peito e lateral, deslocamento dois a dois e chute a gol. No fim o jogo propriamente dito, onde exigia 
que os alunos realizassem os passes com base nos fundamentos trabalhados nas atividades técnicas. Mantéve a rotina 
de prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção durante todas as atividades, principalmente durante o jogo de 
futsal. É rotina do Professor estar presente em todos os lances da aula. Também manteve presente ao comportamento 
das alunas na arquibancada e na área lúdica, pois em alguns momentos esteve a conversar com as alunos e perguntar se 
gostariam de participar da aula. Se assim quizessem ele dividiria o tempo da aula para elas jogarem futsal, mas não foi 
interesses das alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina do Professor realizar instruções ainda na sala de aula aos alunos referente ao 
conteúdo e atividades planejadas. Antes das atividades referente as regras e procedimentos técnicos a serem executados 
na atividade. Como possui domínio do futsal a linguagem utilizada pelo Professor nas instruções são técnicas e 
específicas. Enquanto organizava os materiais já instruía os alunos referente a atividade. É rotina do Professor realizar 
instruções demonstrando os procedimentos técnicos dos fundamentos a serem realizados na atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, o Professor não exige a participação dos 
alunos. Por exemplo, nesta aula as alunas não quiseram participar da atividade, pois optaram por ficar na arquibancada 
jogando xadrez e na área lúdica penbolin. É rotina prestar feedbacks positivos de motivação aos alunos durante a 
atividade, porém não insistiu ou exigiu a participação das alunas. Apenas perguntou se gostariam de participar ou jogar o 
futsal, mas as alunas não manifestaram interesse na aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
e motivar a participação dos alunos que querem participar através de feedbacks positivos. Realizou feedbacks 
individualizados referente a técnica do futsal a todos alunos durante a execução da atividade técnica. Mantém atento e 
presente em todos episódios da aula, seja uma falta cometida, uma lateral mal cobrado, a distância da barreira, o tiro de 
meta e outras regras e fundamentos do futsal. É durante o jogo que o Professor instruí e ensina os alunos quanto as 
regras do futsal. O Professor planejou 20 minutos para o coletivo do futsal devido ser o momento que observa e seleciona 
os alunos para os JEMGs. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei episódio na aula que demonstra-se esta rotina no perfil 
do Professor. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando que consegue cumpri o planejamento descrito na entrevista 
prévia, a organização e gestão das atividades planejadas, pela seleção de atividade adequadas ao nível de domínio e 
conhecimento dos alunos, pela gestão do tempo das atividade e da aula e pelo domínio do coteúdo planejado. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, mas os alunos já reconheciam as rotinas de 
instrução utilizadas pelo Professor. Bem como já haviam realizado alguns dos fundamentos nas atividades em aulas 
anteriores. Bastava uma instrução que os alunos realizavam a tarefa. Sabiam onde posicionar na quadra, como 
rotineiramente realiza a divisão das equipes, as rotinas de parar o jogo e dar instruções e demonstrar como realizar a 
técnica do fundamento corretamente. Também o domínio do conteúdo, a capacidade de gestão e respeito entre alunos e 
Professor contribuem na transição das atividades e na gestão do tempo de aula. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino o Professor demontra planejamento, organização, domínio do conteúdo, gestão e 
controle do tempo de aula. São rotinas do Professor realizar instruções utilizando uma linguagem técnica e feedbacks de 
instrução, supervisão e correção antes e durante a atividade. Não exige a participação ou possuí estratégia motivar os 
alunos participarem da aula, ou seja, participam aqueles que tem interesse e querem fazer aula. Mas é disciplinador e 
moralista quanto ao comportamento dos alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, é rotina do Professor mantér um perfil disciplinador e moralista durante a aula. 
Os alunos respeitam e obedecem suas orientações. Quando necessário alta o timbre da voz para chamar atenção dos 
alunos. Mas não presenciei episódios de indisciplina durante a aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódio de alunos problemáticos ou comportamentos 
contigentes durante a aula. 
Trata os alunos com justiça: Sim, na formação das equipes e durante o coletivo, onde pediu aos alunos mais habilidosos 
para ficarem de fora da atividade para que os demais alunos pudessem jogar com mais liberdade e desenvoltura no jogo. 
Mas quando necessário é disciplinador, seguro e firme nas suas decisões na aula. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, considerando a infra-estrutura da escola como quadra 
coberta com todas as linhas limítrofe das quadras bem marcadas, a quantidade e qualidade de materiais esportivos e 
lúdicos, o mini-campo de futebol, o planejamento e atividades planejadas são fatores que contribuem para um ambiente 
favorável para aprendizagem. Entretanto, apenas para aqueles alunos que querem participar diretamente da aula 
planejada pelo Professor, pois não é rotina exigir ou utilizar estratégias que estimule a participação dos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor ir ao almoxarifado separar os materiais para as 
aulas antes de iniciar com a primeira turma. Na quadra os alunos já sabem que podem pegar as bolas dentro da caixa e 
iniciar um pré-aquecimento. Os alunos colaboram com o Professor para recolher e organizar os materiais na quadra. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a infra-estrutura do espaço de aula é muito atraente e segura. O 
conteúdo e atividades planejadas favorecem o interesse e participação dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor realizar feedbacks de instrução visual, verbal e quando necessário paraliza a atividade para 
demonstrar e explicar aos alunos como realizar corretamente a atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre alunos e Professor. 
Mesmo sendo perfil do Professor uma postura disciplinadora e moralista nas suas advertências, sabe como dirigir-se aos 
alunos com respeito e educação que tanto exige na aula. 
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Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções objetivas com linguagem 
técnica referente as regras e fundamento do conteúdo planejado. É rotina realizar instruções gerais referente ao conteúdo 
e atividades planejadas na sala de aula. Antes das atividades instruções referente regras e procedimento técnicos a serem 
executados. E durante a execução da atividade presta constantemente feedbacks de instrução e quando necessário 
paraliza a atividade para demonstrar como realizar corretamente a tarefa. Os alunos já rotinizaram e reconhecem as 
instruções de gestão do Professor durante a aula. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei episódio na aula que demonstra-se esta rotina no 
perfil do Professor. Mas como somente meninos participaram da aula, o Professor estimulava a competição entre os 
alunos. Aquele que chuta mais forte, que desloca mais rápido em quadra, que esta bem posicionado para receber a bola, 
ou seja, incentiva-os a executar os fundamento e jogar com força e disposição para ganhar uns dos outros. Uma 
preparação para os JEMGs. 
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Anexo 20.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 20.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 15 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A primeira preocupação é a troca de ambiente. Ontem dei aula para essa turma com bastante material. Hoje vou estar 
levando eles para um campinho dentro da escola, mas com pouco material, uma bola só. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Hoje a aula é mais voltada para recreação. Voltada para o lúdico mesmo. Os alunos vão ficar mais à-vontade, onde 
eles escolhem as brincadeiras. Mas dentro das brincadeiras que eles escolherem, eu vou colocar as regras para eles não 
tumultuarem a aula. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação igual já disse é no final do bimestre. Nessa aula de hoje é avaliado o comportamento do aluno. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos muito dispersos. Temos que ficar trazendo a atenção deles para as aulas. Se não perdem o controle total. 
Sim. Tem um aluno que em todas as aulas ele traz um problema para mim. Ele esta até fazendo acompanhamento com 
psicólogo. A escola esta tomando providências mais serias com ele, pois ele é muito encrenqueiro. Caça confusão com 
todo mundo. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Eu sempre chego 10 minutos mais cedo ou 15 minutos mais cedo e já preparo o material. Já esta tudo separado 
conforme o andamento da minha aula. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Eu creio que hoje não, porque eles vão ficar mais à-vontade na aula. Eu vou só encaixar algumas regras para não 
tumultuar a aula. Então vai ficar mais tranquilo. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Uma recreação. Onde estarei trabalhando variação de pique com eles. Pique-cola, pique-bola e mamãe da rua. Uns 
jogos mais lúdicos. E no finalzinho, por eles terem me pedido, eu vou dar uma recreação com futebol. Que eles adoram. 
Por questão do local onde estou trabalhando e pouco material. Seria mais fácil estar trabalhando com recreação. E o 
currículo dessa turma exige que tenho que dar aula de recreação para eles. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A bagunça. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Colocar eles assim de castigo 5 minutos. Como se fosse uma expulsão no futsal. Tira e coloca-o de castigo 5 minutos e 
depois volta. Se continuar eu tiro ele até o final da aula. 
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Anexo 20.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 15 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor manteve a rotina de buscar os alunos na sala de aula. Na sala realizou as instruções gerais do conteúdo e 
atividades planejadas. Disse aos alunos que a aula não seria realizada na quadra, mas no mini-campo, onde a atividade 
planejada será uma recreação. Também disse aos alunos que se colaborassem e participassem da aula no final daria 
uma recreação do futsal. Então, constatamos ser rotina do Professor negociar a particpação e colaboração dos alunos nas 
aulas, estratégia que não utilizou com as meninas na 1ª aula observada devido ser alunas na faixa etárias dos 14 a 15 
anos. O Professor manteve as rotinas realizadas na 1ª aula observada referente a gestão dos alunos da sala de até o 
espaço onde realizar-se-á a aula planejada. Como são três professores de Educação Física a trabalhar na escola é 
realizado um rodízio da quadra para que todos alunos possam ter a mesma quantidade de horas trabalhadas neste 
espaço de aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Os alunos estavam agora falando muito uns com os outros, então o Professor utilizou uma estratégia de controle para 
conseguir o silêncio e atenção dos alunos. 
Professor: “- Um, dois, três e silêncio!” 
Imediatamente todos alunos ficaram e silêncio. Ou seja, já estão habituados quanto esta rotina de controle que o 
Professor já sistematizou nas aulas para conseguir o silêncio e atenção antes de realizar as instruções das atividades. É 
característico de alunos nesta faixa etária dos 09 a 10 anos de idade serem muito faladores. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Neste momento o Professor esta realizando as instruções da primeira atividade que será o “Pique Túnel”. Vou aproximar 
do Professor para registrar suas rotinas de instrução. 
Professor: Vamos começar! Alguém não entendeu a brincadeira? Eu serei o primeiro pegador da brincadeira. 
O Professor manteve rotina de realizar as instruções referente as regras e procedimentos antes de iniciar a atividade, 
sendo objetivo e seguro nas instruções. A atividade planejada é lúdica, pirque túnel, onde quando o pegador encostar no 
aluno este deverá ficar parado de pernas aberta. Assim, somente quando um colega passasse por baixo das suas pernas 
ele estaria descolado e poderia correr novamente. O Professor delimitou que a área da atividade será somete o campinho 
não podendo os alunos sairem para outras dependência do centro esportivo da escola. O campinho é gramado, mas não 
há marcações das linhas, apenas duas traves de gol e dois mastros para colocar a rede de vôlei ou peteca. Também são 
regras da atividade não empurrar os colegas ou jogar para cima quando passar por baixo das pernas. São regras de 
controle e gestão do comportamento dos alunos. A atividade planejada é recreativa e atraente para faixa etária, onde 
todos alunos participam da atividade com interesse e motivação. Neste momento ocorreu um episódio que o Professor 
puniu o aluno por estar olhando na janela da sala de outra turma. O Professor colocou o aluno sentado no canto da parede 
durante 3 minutos sem participar da aula. Esta estratégia funciona porque alunos na faixa etária dos 9 a 10 anos de idade 
gostam de participar das aula, então ficar fora da atividade é um castigo. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Vamos aproximar do Professor para registrarmos suas instruções referente a 2ª atividade planejada. 
Professor: A segunda brincadeira é o seguinte, por exemplo, eu sou o pegador e pego o Aluno D, então eu e o Aluno D 
vamos dar as mãos e tentarmos pegar outra pessoa, mas sempre com as mãos dadas. Aí eu e Aluno D pegamos o Aluno 
C, então o Aluno C tem que dar a mão para nós e assim por diante até formarmos a corrente e pegarmos todos. O nome 
da brincadeira é pique corrente. Então eu começo sendo o pegador. 
A 2ª atividade será o pique corrente, onde o Professor iniciará sendo o pegador e na medida que for pegando os alunos 
irão formando uma corrente, onde finaliza o pique até pegar todos alunos. Nesta segunda aula posso afirmar ser rotina do 
Professor interagir participando das atividades com os alunos. Também a faixa etária e atividades planejadas propíciam 
esta estratégia como forma de aumentar a interação dos alunos com a atividade. Ainda, é uma forma de instruir os alunos 
quanto as regras e procedimentos da atividade. Nesta atividade trabalha-se o cooperativismo e socialização dos alunos, 
pois como estão de mãos dadas todos devem correr na mesma direção para conseguir pegar os alunos, ou seja, trabalhar 
em equipe. O Professor mantém o perfil disciplinador, porém mais energíco quanto ao comportamento dos alunos. 
Entretanto, mantém um relacionamento amigável e extrovertido, pois os alunos dirigem-se ao Professor pelo seu apelido. 
É rotina estratégica do Professor participar da atividade para manter a interação e motivação dos alunos na atividade. O 
Professor é brincalhão com os alunos na atividade, porém não perde o controle e foco na aula. Mantém a rotina de gerir o 
tempo das atividades, pois sempre esta a olhar no relógio. Na 1ª aula observada o Professor demonstrou mais técnico e 
comprometido com o planejamento e objetivos da aula, porém lecionava para uma turma de 9ª Ano, alunos na faixa etária 
dos 14 a 15 anos. Nesta 2ª aula o perfil do Professor é mais extrovertido e brincalhão, também a faixa etária e natureza 
das atividades planejadas por serem lúdicas exigem esta postura recreativa para o sucesso dos objetivos da aula. Porém 
mantém seu perfil disciplinador e energíco para conter a motivação excessiva dos alunos desta turma. Neste momento o 
Professor paralizou a brincadeira para realizar instruções de como proceder na atividade. É característico do Professor ser 
firme, seguro e fala com um timbre de voz alto quando realiza instruções ou prestar feedbacks aos alunos, que às vezes 
parece estar sendo energíco ou severo. Constantemente pede aos alunos para fazerem menos algazarra, pois esta tendo 
aula na salas próxima ao campinho. Após relembrar as regras do pique corrente aos alunos repetiu a brincadeira, porém 
agora não participa, apenas mantém prestando os feedbacks de gestão e controle. Como os alunos que formam a 
corrente estão demorando para pegar seus colegas, o Professor improvisou uma regra que é dentro de 5 minutos se a 
corrente não pegar outro alunos todos irão pagar uma prenda. Então, criou uma regra que estabelece uma competição 
entre os alunos da corrente que são os pegadores contra os alunos que devem ser pegos. Sendo assim, constatamos ser 
rotina do Professor improvisar regras para gerir os alunos e interagí-los com a atividade. O Professor mantém a rotina de 
prestar feedbacks de gestão e motivação aos alunos constantemente durante a atividade, mantém próximo aos alunos 
lembrando que devem trabalhar em equipe e não podem soltar as mãos. Sendo atividades lúdicas os feedbacks de gestão 
e motivação são rotinas de instrução mais utilizadas pelo Professor para interagir os alunos com a atividade. Finalizando a 
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atividade o Professor pediu aos alunos para sentarem-se ao seu redor para realizar as instruções da 3ª atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A terceira atividade será a brincadeira “Mamãe da Rua”. 
Professor: Regrinha! Regrinha! 
Aluno (s): Regrinha gente. 
Professor: Não vale passar atrás das traves de gol. O Aluno B será o pegador da brincadeira. 
A atividade é o “Pique Mamãe da Rua”, onde fica uma aluno no meio do campo que será o pegador, os alunos deverão 
tentar atravessar de um lado para o outro sem serem apanhados pelo pegador, pois caso sejam deverão ficar parados no 
mesmo local. Manteve a rotina de estabelecer regras de controle na atividade como não poder passar por de trás das 
traves. Um dos alunos perguntou ao Professor se poderia ajudar os colegas que estivessem parados no meio do campo, 
ou seja, descolar os colegas pegos pelo pegador. A princípio o Professor não estabeleceu esta regra, mas após o alunos 
perguntar introduziu-a na brincadeira, aceitando sua idéia. Até o momento não presenciei alunos problemáticos, apenas 
comportamentos contigentes característico da faixa etária. No geral o ambiente de aula é positivo e favorável para 
aprendizagem dos alunos. Neste momento o Professor pediu aos alunos que não foram apanhados para encostarem na 
parede do prédio da escola que faz divisa com o campinho. Penso que é uma estratégia do Professor para saber quem 
esta apanhado e quem não esta, pois a atividade é muito dinâmica e dificulta acompanhar as regras devido a agitação dos 
alunos no meio do campo. É uma estratégia de gestão e controle. O Professor manteve sua rotina de participar desta 
atividade com os alunos. Os alunos gostam quando o Professor interage com eles na atividade. 
5º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Agora o Professor esta realizando as instruções da 4ª atividade que será o “Pique Rua”. Vamos aproximar do Professor 
para registrarmos suas instruções referente as regras e procedimentos da atividade. 
Professor: Nós vamos fazer três filinhas, onde vocês ficaram uma atrás do outro e você terão que ficar de mãozinhas 
dadas com seu colega da fila ao lado, igual eu e ela, ou seja formando uma rua. Você irão ficar assim. Assim, estão 
vendo? 
Aluno (s): Sim. 
Professor: Então quando você estiverem assim é rua. Quando eu gritar: “- Avenida!” Vocês deverão ficar de lado 
segurando na mão do coleguinha que estava na sua frente. Agora, o pegador não pode passar por debaixo do braço de 
ninguém. Eu falando rua o pegador pode correr somente na rua, quando falar avenida corre somente na avenida. 
Entenderam? Então formem uma fila aqui, outra atrás de mim e outra aqui do lado. 
É uma atividade mais complexa do que as anteriores, pois exige dos alunos atenção e estratégia para conseguir cumpri 
com os objetivos da brincadeira. Principalmente o pegador que tem restrições quanto a regras da brincadeira. O Professor 
mantém sua rotina de explicar demonstrando como realizar os procedimentos da atividade aos alunos. São objetivos da 
atividade trabalhar lateralidade e noção de espaço. Até o momento o Professor realizou quatro atividade recreativas, pois 
a faixa etária e o perfil desta turma exige esta diversidade de atividades, mesmo tendo componentes semelhantes são 
atividades cuja a organização e objetivos diferenciam-se umas das outras. Neste momento autoriza o Aluno L a participar 
da atividade, pois estava de castigo devido comportamentos contigentes na aula. É rotina de gestão e controle do 
Professor colocar os alunos que adotam comportamentos contigentes fora da brincadeira de 1 a 5 minutos sentados na 
parede da escola que faz divisa com o campinho. Ou seja, faz da motivação e interesse dos alunos em participar da aula 
uma estratégia para gerir e controlar os comportamentos de indisciplina ocorridos durante a aula. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Sendo uma atividade nova para os alunos o Professor é criterioso e detalhista nas suas instruções, também esta levando 
um certo tempo para organizar os alunos em filas e explicar-lhes a diferente da posição quando disser rua e avenida. 
Praticamente a atividade é um labirinto, onde os alunos forma as paredes deste labirinto. Quando o Professor pedir a 
formação “rua”, os alunos deverão ficar dispostos em fila indiana e de mãos dadas com o colega ao lado da outra fila para 
formar as ruas. Enquanto, que na posição avenida, os alunos deverão ficar dispostos em coluna um do lado do outro de 
mãos dadas. O pegador poderá somente deslocar nas ruas ou avenidas, enquanto que o bobinho pode passar por debaixo 
dos braços dos colegas que forma as paredes do labirinto. A atividade é muito interativa e propícia que o Professor 
aumente ainda mais esta interação dos alunos, porque os alunos que formam as paredes do labirinto são também os 
agentes principais desta brincadeira. Por exemplo, quando o pegador esta próximo de pegar o aluno, o Professor altera a 
formação do labirinto dizendo rua ou avenida. O Professor finalizou a atividade, porém demonstra outra rotina que prestar 
feedbacks de instrução e correção após os alunos finalizarem a atividade. Esta rotina é devido os alunos não terem 
compreendido bem as regras e procedimentos da atividade, pois realizaram-a pela primeira vez. De modo, que o 
Professor já disse que retornarão a brincar na próxima aula. Disse aos alunos que o objetivo da atividade é trabalhar a 
lateralidade. É rotina do Professor prestar feedbacks de instrução e correção aos alunos após a atividade referente aos 
principais erros cometidos pelos alunos. Por exemplo, diz aos alunos porque tiveram dificuldade de realizar esta última 
atividade, ou seja, porque não conseguiam pegar o colega no labirinto. 
Minha intervenção: Agora no final você explicou aos alunos porque não coseguiam pegar o colega no labirinto. 
Professor: Sim. Disse que eles não criaram uma estratégia de jogo. Esta é uma brincadeira que posso realizar até dentro 
da sala de aula. 
Nesta aula planejada o Professor desenvolveu cinco atividades, onde realizou 4 atividade recreativas. A primeira atividade 
foi o “Pique Túnel” que os alunos deveriam passar por debaixo das pernas do colega para descolá-los. A segunda 
atividade foi o Pique Corrente”, onde os alunos formavam uma corrente a medida que apanhavam os colegas. A terceira o 
“Pique Mamãezinha da Rua” que os alunos tinham que atravessar o campinho sem serem apanhados pelo pegador. A 
quarta atividade foi o “Pique Rua e Avenida” brincadeira nova na rotina da turma. E no final da aula o Professor permitiu 
que os alunos jogassem o futsal, pois foi negociado no início da aula, ou seja, se colaborasse teriam o futsal. Todos fazem 
inclusive as meninas. Dentre as atividades planejadas o “Pirque Rua e Avenida” foi a que exigiu do Professor mais rotinas 
de gestão, controle e instrução para ser implementada na aula por ser a primeira vez que a turma realiza a atividade. O 
que exigiu maio tempo de instrução e gestão para organizar a atividade. É rotina do Professor justificar os objetivos da 
atividade e prestar feedbacks de instrução e correção após realizarem da atividade aos alunos. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas o Professor mantéve suas rotinas de relacionaemnto amigável com os alunos, 
porém além de disciplinador foi mais exigente quanto ao comportamento dos alunos durante a aula. É rotina do Professor 
interagir com os alunos participando das atividades. Também é uma estratégia de instrução, pois é rotina iniciar 
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participando da atividade com os alunos e no decorrer da atividade ficar apenas prestando feedbacks de gestão, controle e 
motivação para manter a interatividade dos alunos com a atividade. O Professor manteve a rotina de adequar sua 
linguagem as características da faixa etária dos alunos. Entretanto, manteve o perfil disciplinador e severo quando 
necessário, ou seja, quando ocorriam comportamentos contigentes. É rotina do Professor deixar os alunos sentados 
alguns minutos fora da atividade para puní-los quanto aos comportamentos de indisciplina durante a aula. O Professor 
gosta de ter o controle dos alunos, pois qualquer comportamento que demonstre indisciplina imediatamente chama 
atenção do aluno. Mesmo sendo disciplinado, energíco todos alunos demonstram gostar muito do Professor, pois gostam 
quando participa e interage na atividade com eles. O Professor permite que os alunos o chamem-o pelo apelido, ou seja, 
tem liberdade de brincar e interagir com ele durante a aula. É rotina do Professor mantér-se próximo e falar a linguagem 
dos alunos, assim consegue manter a interação e motivação dos alunos na aula. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódio na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar constantemente feedbacks de instrução, correção e 
motivação aos alunos. Como as atividades são recreativas os feedbacks foram para manter a gestão, controle e interação 
dos alunos durante a atividade. Na 5ª atividade do futsal o Professor adota um perfil semelhante ao da primeira aula 
observada, onde preta feedbacks de instrução e correção com base na técnica do futsal. Agora, nesta turma todos fazem 
aula, tanto meninos como meninas. Entretanto, na atividade do “Pique Rua e Avenida” o Professor prestou feedbacks de 
instrução e correção após a atividade devido ser a primeira vez que realiza a atividade e a dificuldade dos alunos 
compreenderem as regras e procedimentos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, nesta segunda aula 
o Professor manteve um perfil seguro e firme nas suas instruções e gestão da aula. Entretanto, permite aos alunos certa 
liberdade, seja que brinquem ou chamem-o pelo apelido. É rotina do Professor ser sério e firme nas advertências, 
alterando o timbre de voz ao dirigir-se aos alunos referente a comportamentos de indisciplina. Também é rotina de 
controle e gestão utilizada pelo Professor pedir aos alunos que sentem-se durante alguns minutos fora da atividade, de 3 a 
5 minutos, como forma de puní-los quanto aos comportamentos contigentes durante a aula. Nesta segunda aula também 
não ocorreu epísodios de comportamenteos problemáticos, mas apenas comportamentos característicos de alunos nesta 
faixa etária. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é característico do perfil rotineiro do Professor nas aulas ser 
sociável e amigável com todos os alunos da escola, que sejam ou não alunos das turmas que leciona. Ser extrovertido e 
brincalhão nas aulas é rotina de relacionamento do Professor, porém nesta turma de 5º Ano foi extremamente 
disciplinador com os alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, foram planejadas 5 
atividades nesta aula e todas foram adequadas as caracaterísticas e faixa etária dos alunos da turma. O Professor 
conseguiu manter todos alunos motivados e interagidos nas atividades. Sendo característico de alunos nesta faixa etária 
desinteressar rapidamentes das atividades. É rotina do Professor interagir participando das atividades com os alunos. 
Durante a atividade manteve a rotina de prestar os feedbacks de gestão e controle para manté-los focados na atividade. 
Ainda, considerando o planejamento e seleção das atividades com base no conteúdo e característica dos alunos, sua 
capacidade de gestão e organização dos alunos nas atividade, pelo domínio e conhecimento do conteúdo planejado, bem 
como controle e respeito que demonstra aos alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, nesta aula o Professor demonstrou um perfil mais lúdico e recreativo, mas devido a natureza 
das atividades planejadas. O Professor manteve a rotina de brincar e dirigir-se a alguns alunos pelos seus apelidos. Do 
mesmo modo os alunos possuem esta liberdade com o Professor no contexto da aula. Entretanto, como os alunos são 
menores o Professor adotou uma postura mais disciplinadora e severa durante a aula, sendo firme no controle do 
comportamento dos alunos. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Sim, com intuíto de aumentar a interação dos alunos na atividade, porém não 
é necessário exigir ou incentivar que participem das atividades porque os alunos são muito motivados, gostam e querem 
fazer as aulas de Educação Física. É rotina do Professor utilizar esta motivação excessiva como estratégia de controle 
quando adotam algum comportamento contigente durante a aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, o Professor manteve a rotina de ouvir e aceitar algumas das idéias dos alunos, 
desde que não interfira no planejamento das atividades. Por exemplo, alguns alunos conheciam as atividades planejadas 
por terem brincado fora da escola, então sugeriam outras regras as quais contribuíam para aumentar a interação da 
atividade. Sendo assim, o Professor pedia atenção aos alunos e dizia: “- Gente o coleguinha Aluno X sugeriu esta 
regrinha. Você concordam colocarmos na brincadeira ou não.” Ou seja, perguntava aos alunos se aceitam ou não a regras 
proposta pelo colega de turma, oportunizava que todos participação da construção da atividade. Toda atividade planejada 
haviam regras de controle e segurança, ou seja, normas para conter a motivação e brincadeiras indesejadas que são 
comuns em alunos nesta faixa etária. Sendo rotina do Professor pedir aos alunos para sentarem ao seu redor para 
transmitir todas regras, seja dos procedimentos, controle e segurança antes de iniciar a atividade. Quando um aluno tem 
dúvidas da regra o Professor não explica novamente, mas diz que quando iniciar a atividade ele entenderá, porque se 
responder todos os questionamentos perde-se muito tempo de aula. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas o Professor apresentou dois perfis com rotinas diferentes, 
possivelmente pela natureza das atividades planejadas. Na 1ª aula observada o conteúdo planejado foi o futsal, onde 
trabalhou o passe de peito, passe lateral, chute a gol e outros fundamentos. Onde o Professor adotou um perfil mais sério, 
disciplinador com uma linguagem técnica para realizar as instruções da atividade. Enquanto, que hoje adotou um perfil 
mais extrovertido e brincalhão nas instruções das atividades. É rotina do Professor participar das atividades com os 
alunos, ao mesmo tempo prestar os feedbacks de instrução, gestão e controle aos alunos. Nesta segunda aula observada 
o Professor manteve a rotina de cumprir o planejamento descrito na entrevista prévia. É gestor do tempo de aula. O 
Professor manteve a rotina de comunicar na linguagem dos alunos, brincar e dirigir-se aos alunos pelos apelidos, ou seja, 
mantém um relacionamento amigável com todos. Permitindo esta liberdade consigo desde que não faltem com o devido 
respeito. Entretanto, foi mais disciplinador com os alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, é rotina do Professor planejar uma aula com 
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etapas, as atividades selecionadas são adequadas ao conteúdo planejado e catacterísticas dos alunos, organização e 
gestão do tempo das atividade em relação ao tempo disponível de aula e controle dos comportamentos contigentes dos 
alunos. O Professor manteve a rotina de buscar os alunos na sala de aula e realizar as instruções gerais referente ao 
conteúdo e atividades planejadas. No campinho é rotina do Professor pedir aos alunos que sentem-se ao seu redor para 
realizar as instruções referente as regras e procedimentos da atividade. É rotina do Professor explicar os procedimentos e 
regras de controle e segurança aos alunos antes de iniciar a atividade. Nesta aula foi rotina do Professor iniciar a atividade 
com os alunos, assim no decorrer da atividade realizava as instruções novamente e prestava os feedbacks de gestão e 
controle aos alunos. Em todas as atividades o Professor iniciava como o pegador. Na quarta ativiade desenvolvida o 
“Pique Rua e Avenida” o Professor realizou após atividade o feedbacks dos erros mais comuns cometidos pelos alunos 
durante a atividade. Esta foi uma atividade de dificíl compreensão para os alunos, por ser a primeira vez que realizaram na 
aula. Entretanto, ao terminá-la o Professor pediu aos alunos para sentarem-se ao seu redor e explicou novamente a 
atividade, disse qual era o objetivo da atividade e os erro cometidos durante a atividade. Também disse que na próxima 
aula repetiria a atividade novamente. É rotina do Professor realizar instruções antes, durante e após as atividades. Para 
manter os comportamentos contigentes dos alunos utilizou da motivação e interesse que é característico da faixa etária 
para puní-los, ou seja, deixava de 3 a 5 minutos fora da atividade sentado na parede da escola que faz divisa com o 
campinho. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras e adequadas a faixa etária dos 
alunos. Porém, sendo as atividades planejadas de natureza recreativa a linguagem utilizada pelo Professor nesta segunda 
aula foi mais lúdica do que técnica como presenciamos na primeira aula observada, cujo conteúdo era o futsal ára turma 
do 9º ano. Sendo assim, o Professor realizou mais instruções coletivas em relação a primeira aula, onde prestou muito 
feedbacks de instrução individualizado e específico aos alunos durante a atividade. Também são atividade lúdicas nesta 
segunda aula, onde pedia aos alunos para sentarem-se ao seu redor para realizar as instruções referente as regras e 
procedimentos da atividade. Sendo, rotina do Professor realizar as instruções referente os procedimentos e regras de 
controle e segurança aos alunos antes de iniciar a atividade. Também, para facilitar a compreensão e gestão da atividade 
o Professor iniciava as atividades com os alunos e durante a atividade realizava as instruções novamente e prestava os 
feedbacks de gestão e controle. Manteve a rotina de realizar instruções na sala de aula referente ao conteúdo e atividades 
planejadas. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário porque os alunos são motivados, 
gostam e querem fazer a aula. Também as atividades planejadas são adequadas a faixa etária dos alunos. É rotina do 
Professor utilizar esta motivação excessiva para controlar e punir os alunos quando tem algum comportamento contigente. 
Deixa os alunos de 3 a 5 minutos fora da aula sentados. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
participando das atividades com os alunos. Durante a atividade presta feedbacks positivos para aumentar a interação dos 
alunos com a atividade. Também estabelece regras de controle e segurança para conter a motivação dos alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, devido serem atividades recreativas de muito contato entre os 
alunos o Professor improvisava regras para conter os ânimos exaltados característico da faixa etária. As improvisações 
foram regras para manter o controle e segurança dos alunos durante realização da atividade. Constantemente alertava 
aos alunos para tomarem cuidado com os empurrões ou chocar com o colega durante a correria das atividades. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando que nesta segunda aula observada o Professor também 
conseguiu cumprir o planejamento descrito na 2ª entrevista prévia, mantém sua rotina de organização e gestão das 
atividades planejadas, pela seleção das atividades lúdicas serem adequadas ao nível de domínio e conhecimento dos 
alunos, pela gestão do tempo das atividade e domínio do coteúdo planejado. Foram realizadas no total 5 atividades, ou 
seja, em média 8 minutos para cada atividade planejada. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, é rotina do Professor gerir bem o tempo na 
transição das atividades, pois em 50 minutos de aula realizou 5 atividades. É rotina antes de iniciar as atividades 
posicionar no meio do campinho e pedir aos alunos para sentarem-se ao seu redor para explicar os procedimentos e 
regras da brincadeira. Não perde tempo nas instruções das atividade. Quando questionado pelos alunos respondendo no 
máximo dois aluno, pois vai logo dizendo que durante a atividade compreenderão as regras. Por isso participa das 
atividades com os alunos. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino, mesmo tendo observado aulas, cujo os conteúdos sejam diferente, o Professor 
demonstrou um roteiro de aula bem elaborado com domínio e conhecimento do conteúdo planejado. Manteve a rotina de 
buscar os alunos na sala de aula e realizar as instruções referente ao conteúdo e atividades da aula. Realizar as 
instruções referente regras e procedimentos antes, durante e após as atividades aos alunos. É rotina do Professor 
participar das atividades para interagir os alunos com os procedimentos e regras da atividade, bem como manté-los 
focados na aula. Também manteve foco na gestão do tempo das atividades conseguindo realizar o planejamento descrito 
na entrevista prévia. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula:  Sim, é rotina do Professor adotar uma postura disciplinadora durante a aula. É rotina 
do Professor utilizar a motivação excessiva dos alunos para conter os comportametos contigentes durante a aula, ou seja, 
deixa-os de 3 a 5 minutos fora da atividade. Todos alunos demonstraram respeito e obedeceram suas orientações. O 
Professor manteve a rotina de utilizar uma voz mais alta quando chama atenção dos alunos devido comportamentos de 
indisciplina. Demonstrou domínio e controle dos alunos pela sua postura e segurança em gerir os episódios contigentes 
que ocorreram durante a aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Hoje duas alunas discutiram dentro da sala de aula. De modo, que o 
Professor apenas advertiu as alunas e conduziu-as até a Direção da escola. Mas como são crianças logo resolveu-se tudo 
e já brincavam juntas na aula. Não presenciei ou ocorreram episódio de alunos problemáticos durante a aula, pois o 
Professor demonstrou controle e gestão em todos episódios desta natureza. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina do Professor utilizar uma linguagem adequada as caracterísitca e faixa etária 
dos alunos. Mesmos sendo atividades recreativas improvisava regras para que todos pudessem participar igualmente da 
brincadeira. È energíco na suas instruções, mas não falta com respeito ou educação com os alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é rotina do Professor estabelecer um bom relacionaemnto 
com os alunos. Sendo as atividades planejadas de natureza recreativa o Professor explorou de uma linguagem 
extrovertida e brincalhona, mesmo mantendo o perfil disciplinador durante toda aula. Participava das atividades para 
aumentar a interação e motivação dos alunos com a atividade planejada. Em todas atividades iniciava como pegador. 
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Ainda, os próprios alunos contribuíram para o ambiente favorável da aula, pois é uma faixa etária motivada em fazer aula 
de Educação Física. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas nesta aula o material utilizado foi a criatividade, improvisação e as 
rotinas de gestão e controle para organizar e interagir os alunos nas atividades planejadas. Apenas utilizou uma bola de 
futsal no final da aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o campinho é gramado e propício para realização de atividades 
recreativas tão dinâmicas e de contato como os piques realizados na aula. As atividades planejadas foram adequadas e 
criativas contribuindo para tornar a aula mais atraente. Quanto a segurança o Professor em todas as atividades 
estabeleceu regras de controle e segurança, além de improvisar as regras quando havia necessidades. Também estava 
sempre lembrando aos alunos para tomar cuidado com os esbarrões e empurrões nos colegas. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, o 
Professor manteve a rotina de realizar feedbacks de positivos aos alunos, porém não para interagir com as atividades. 
Não houve necessidade de motivar os alunos, pois são muito motivados, gostam e querem fazer aula. Mas é rotina do 
Professor estar presente na aula, sempre motivando, parabenizando e corrigindo os alunos nas atividades. Na aula de 
hoje participou das atividades com os alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre alunos e Professor. 
Nesta turma adotou uma postura mais exigente e disciplinador com os alunos na aula, talvés por serem mais novos em 
relação aos alunos da primeira aula observada. Mas manteve a rotina de ficar próximo aos alunos, brincar e dirigir-se pelo 
apelidos aos alunos. Há um relacionamento amigável e respeitoso dos alunos para com o Professor. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções objetivas com linguagem 
adequada aos alunos. É rotina realizar instruções gerais referente ao conteúdo e atividades planejadas ainda na sala de 
aula. Antes das atividades pede aos alunos para sentarem-se ao seu redor para explicar as regras e procedimentos. Mas 
pede aos alunos para ficarem sempre de frente e nunca nas suas costas enquanto realiza as instruções. Durante a 
atividade realiza feedbacks de instrução aos alunos. Manteve a rotina de participar e demonstrar aos alunos comor realizar 
os procedimentos das atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, constantemente lembrava aos alunos para tomarem cuidado 
com seus colegas e principalmente com as meninas. Estabelecia regras de segurança como não passar próximo as traves 
do gol, não levantar os colegas ao passar por debaixo das suas pernas, não empurrar ou puxar com força o braço das 
meninas, ou seja, qualquer comportamento que pudesse machucá-los na atividade. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
Nesta segunda aula observada presenciei o Professor na 4ª atividade o “Prique Rua e Avenida” justificar aos alunos os 
objetivos e os erros cometidos durante a atividade. Por ser a primeira vez que realizaram a atividade os alunos tiveram 
dificuldade de compreenção quanto a organização e regras da atividade. Sendo assim, no final da atividade reuniu os 
alunos ao seu redor, explicou novamente as regras e procedimentos da atividade, o porque não estão conseguindo 
realizar corretamente e disse que repetiria a brincadeira na próxima aula. 
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Anexo 20.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 20.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 16 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha preocupação é na questão de ter alguns alunos maiores e não gostarem muito de fazer a aula. Então acaba 
atrapalhando um pouco o meu conteúdo. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: A aula hoje é de futsal conforme o planejamento. Vai ficar um pouquinho assim, em relação aos objetivos... Porque os 
alunos não vão querer fazer os fundamentos. Eles vão marretar um pouquinho. Então vou ter que convencê-los a fazer. 
Então fica um pouco ali e depois levo para o lado da recreação passando um coletivo. E de boa! 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou! Como todas as avaliações são no final do bimestre. São todos avaliados. A gente olha a participação e o 
desempenho dos alunos conforme a aula. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos bons. Assim, não fazem muita bagunça não. São adolescentes que tem aquelas brincadeiras bobas de ficar 
chutando o outro e agarrando o outro. Isto atrapalha um pouco o rendimento da aula. Não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Nenhum. Para esta aula a escola fornece todos os materiais possíveis. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Porque não bato de frente com os alunos. Eu tento fazer o que eu planejei. Se perceber que está difícil tento 
chegar num acordo com eles. Até chegarmos num objetivo para os dois. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Fundamentos. Vou dar 15 minutos ou 10 minutos de fundamentos. Depois vou para o coletivo. Isso se tudo der certo. É 
conforme o planejamento durante o ano de todos os professores de Educação Física. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A questão da adolescência dos meninos. Deles quererem ficar agarrando e chutando um ao outro de sacanagem. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Eu fico como um árbitro de futebol. Eles começam a fazer isso eu começo a dar cartão amarelo e expulso do jogo. 
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Anexo 20.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 16 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor mantém a rotina de buscar os alunos na sala de aula. A aula planejada será para alunos do 3º Ano do Ensino 
Médio, aluno na faixa etária dos 17 anos. Sendo a 3ª observada buscaremos estabelecer um paralelo das ações de ensino 
e comportamentos do Professor que podem ser considerados rotinas. Ao chegar na sala havia uma Professor aplicando 
provas, então pediu ao Professor se poderia aguardar alguns minutos até que alguns aluno concluissem a prova. Sendo 
assim, o Professor esta na sala de aula acompanhando os alunos a realizar a prova. A medida que os alunos terminavam 
a prova o Professor orientava-os para irem para quadra. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Ao chegar na quadra o Professor pediu aos alunos que se aproximassem para realizar as instruções da aula. Também 
pediu as meninas que colaborassem e participassem da aula. O Professor mantém a rotina de negociar com alunos desta 
faixa etária, onde pede a colaboração e participação de todos nas atividades planejadas. Sendo assim, no final da aula 
terão o tempo para realizar as atividades que lhe interessam como o futsal ou jogos recreativos no caso das meninas. O 
Professor mantéve a rotina de buscar os materiais no almoxarifado separar e colocá-los numa caixa que fica sempre na 
lateral da quadra. Os alunos ao chegar na quadra levantaram as bolas de futsal e começaram um pré-aquecimento por 
conta deles mesmos, ou seja, os alunos tem acesso aos materiais de aula. Serão utilizadas várias bolas de futsal e cones 
como materiais para organização da aula. A escola disponibiliza de infra-estrutura, materiais esportivos e lúdicos, além de 
espaço para jogos recreativos em ótimas condições para desenvolver uma aprendizgem de qualidade.  

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor pediu aos alunos para fomarem duas filas mantendo sua rotina de ser energíco nas instruções. “- Cada um 
com uma bola atrás do outro formando duas filas para mim neste e neste ponto.” A princícipio os alunos demonstram 
interesse em colaborar com a aula planejada pelo Professor, também o conteúdo é o “futsal”. O Professor mantém a rotina 
de realizar as instruções referente regras e procedimentos aos alunos antes de iniciar a atividade. Também mantém a 
rotina de explicar demonstrando como devem realizar a atividade. Demonstra primeiramente para os alunos perceberem a 
técnica correta do fundamento passe do futsal que esta sendo trabalhado na atividade. A atividade tem o objetivo de 
trabalhar o passe de peito do futsal, onde o Professor estratégicamente estabeleceu uma competição entre as duas 
equipes para aumentar a interação e motivar os alunos a realizarem a atividade, principalmente as meninas. Nesta 3ª aula 
todas as meninas participam e envolvem-se na atividade, mesmo sendo o futal conteúdo da aula planejada. Característica 
contrária às alunas da 1ª aula observada, onde as meninas optaram por ficar na arquibancada jogando xadrez ou na área 
de jogos recreativos. Praticamente na atividade os alunos deverão sair da fila que esta no fina da quadra até a linha da 
quadra de volei do outro lado da quadra, parar e realizar o domínio de bola e regressar até a fila realizar o passe para o 
colega da fila que repetirá a tarefa. Sendo vencedora aquela fila ou equipe que concluir primeiro a atividade. O Professor 
mantéve a rotina de instrução de explicar e demonstrar os procedimentos antes de iniciar a atividade a todos os alunos. 
Durante a atividade mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção individualizados aos alunos 
utilizando uma linguagem técnica e adequada ao nível de conhecimento do aluno. É mais exigente com os alunos em 
relação as alunas quanto a execução técnica do fundamento do futsal. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento o Professor realiza as instruções referente a 2ª atividade planejada, uma variação da primeira atividade, 
onde pediu dois alunos para posicionarem-se no final da quadra de vôlei. Assim, saem os alunos da fila até o outro colega 
que volta realizando o passe de peito até a fila e passa a bola para outro colega que da prosseguimento a atividade. Nesta 
segunda atividade o Professor mantém sua rotina de explicar e demonstrar como realizar a atividade aos alunos antes de 
iniciá-la. Também manteve a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção referente aos procedimentos 
da atividade e técnica do fundameto do passe de peito. Uma das equipes questionaram o resultado da atividade devido 
sua fila ter 10 alunos, enquanto a outra 9 alunos. Então, o Professor improvisou uma regra, onde a equipe de 9 alunos 
deverá realizar uma volta a mais que a outra para vencer a atividade. Também anulou o resultado anterior e repetiu a 
atividade. Então, novamente explica e demonstra aos alunos como devem realizar a atividade. O Professor demonstra 
conhecimento e domínio do conteúdo futsal. Gosta de trabalhar com o futsal e domina estratégias de ensino para 
transmitir aos alunos o conteúdo. Nas atividades planejadas até o momento foram trabalhados os fundamentos passe, 
deslocamento e drible do futsal. A atividade é semelhante a primeira, porém nesta os alunos voltam driblando a bola para 
entregá-la ao colega da fila. O dribel no futsal é um fundamento complexo de ser executado corretamente, principalmente 
pelas meninas que não demonstram muita habilidade com o desporto. O Professor pede aos alunos para realizarem com 
calma o fundamento, pois podem tropessar na bola e correm o risco de se machucar. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Neste momento o Professor finaliza a atividade e começa a formar os times para o jogo de futsal. As meninas 
demonstram pouco interesse em participar do jogo coletivo juntamente com os meninos. Então, o Professor autorizou 
aquelas que não quizessem jogar ficarem na área de jogos recreativos, mas não podia sair do centro esportivo sem a sua 
autorização prévia. Ficando na quadra os meninos e meninas que gostam de jogar futsal. O Professor participará do jogo 
para completar um dos times, mantendo a rotina de interagir diretamente da atividade com os alunos como realizou na 
segunda aula observada. Nesta aula o Professor negociou a participação e colaboração dos alunos, pois agora no final 
organizou as equipes com base nas características técnicas e habilidades dos alunos, afim de equilibrar o jogo. O 
Professor mantém a rotina de participar da atividade e ao mesmo tempo durante o jogo prestar os feedbacks instrução, 
correção e motivação estimulando a competitividade entre as equipes. São feedbacks individualizados referente as regras 
e fundamentos do futsal, seja para alunos da sua equipe ou da equipe adversária. É rotina do Professor negociar a 
participação com os alunos mais velhos do Ensino Médio, tanto com queles que querem participar como aqueles que não 
demonstram interesse pela aula. Nas três aulas observadas o Professor demonstrou segurança, domínio e conhecimento 
do conteúdo planejado, na estrutura e organização do roteiro de aula e principalmente nas rotinas de relacionamento, pois 
não exige ou obriga que os alunos participem das aula. Por exemplo, as alunas que não gostam de participar do futsal, o 
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Professor sabe que quando iniciar o vôlei terá a colaboração e participação delas nas aulas, por ser um conteúdo de 
interesse da maioria das alunas. Também o fato de ser o último ano dos alunos na escola, pois estão no 3º ano do Ensino 
Médio, então o Professor foca a construção de uma ambiente extrovertido mas também na aprendizagem do conteúdo 
que já foi aprendido nos anos anteriores pelos alunos. Neste momento as alunos jogam o pebolim e xadrez, enquanto os 
meninos jogam futsal. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É rotina do Professor ser menos exigente e disciplinador com alunos do Ensino Médio em relação aos alunos do Ensino 
Fundamental como presenciamos na segunda aula observada, onde adotou um perfil extremamente rigoroso quanto 
participação e disciplina na aula. Nesta 3ª aula o Professor mantém a postura disciplinadora, porém estabelece uma 
relacionamento mais adulto, onde o Professor troca experiências como seus alunos. É uma estratégia de relacionamento 
rotineira que o Professor utiliza com alunos do Ensino Médio. Então, evita a frontalidade com seus alunos durante a aula, 
para isto utiliza da rotina de interagir participando das atividades e negociar as atividades e conteúdo da aula com os 
alunos do Ensino Médio. Enquanto, nas turmas do Ensino Fundamental é mais exigente, disciplinador e moralista com os 
alunos para conseguri mantér o controle e gestão da turma. No geral é rotina do Professor assumir o perfil amigavél e 
disciplinador durante suas aulas. Nesta aula o Professor participa diretamente da atividade jogando o futsal com os 
alunos, corrigindo s erros, contendo os ânimos dos mais exaltados, são alunos na faixa etária dos 17 aos 19 anos, pois 
alguns são repetentes. É rotina do Professor utilizar uma linguagem adequada aos alunos, mas sem perder a 
característica técnica e focada no conteúdo planejado. Estabelecer um relacionamento amigável e negociar atividade 
planejadas para aula com alunos nesta faixa etária é rotina estratégica de relacionamento utilizada pelo Professor para 
assegurar a colaboração e participação dos alunos. Com execessão das turmas de Ensino Fundamental, onde exige tanto 
a participação como a disciplina dos alunos nas aulas. Sendo assim, neste momento os meninos jogam o futsal e meninas 
ficam na área de recreação nos jogos recreativos como foi negociado no início da aula entre o Professor e alunos, ou seja, 
a colaboração e participação nas atividades técnicas planejadas e minutos finais da aula realizam as atividades dos 
interesses particulares. 

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento algumas meninas pediram para realizar o coletivo de futsal na quadra. Sendo assim, o Professor pediu 
aos meninos para irem jogar bola no campinho na lateral da quadra. A iniciativa de realizar o jogo de futsal foi das alunas, 
porém não realizam com os meninos, possivelmente pela diferença de força e habilidade técnica. Então, o Professor 
imediatamente pediu aos alunos para irem jogar bola no campinho, pois seria o momento da aula das meninas na quadra. 
Como o número de alunas possibilitar formar dois times o Professor mantém a rotina de ficar na lateral da quadra 
prestando os feedbacks de instrução, supervisão e correção referente as regras e procedimentos técnicos dos 
fundamentos do futsal, principalmente o pase de peito e lateral que foram os fundamentos trabalhados na aula. A estrutura 
do roteiro desta 3ª aula é semelhante a 1ª aula observada quanto ao planejamento e progressão das atividades. 
Entretanto, na primeira aula as meninas não participaram em nenhum momento da aula. Tanto na 1ª com 3ª aula 
observada, âmbas para alunos do 3º Ano do Ensino Médio, o Professor não exegiu ou obrigou a participação dos alunos 
na aula, mas negociou as atividades cedendo os minutos finais como livre para realizarem a atividades que bem 
entenderem. 

8º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas constatamos que é rotina do Professor adotar um perfil disciplinador, severo e 
exigente com alunos do Ensino Fundamental, onde a participação nas aula é obrigatória. Enquanto, que nas turmas de 
Ensino Médio, alunos na faixa etária dos 15 aos 19 anos, o Professor adota a rotina de negóciar as atividades e um tempo 
livre da aula para os alunos realizar as atividades que gostarem, desde que executem as atividades planejadas para aula. 
Evita discutir e chocar de frente com os alunos mais velhos, acredito que até mesmo para evitar episódios negativos 
durante a aula e na própria escola. Mas durante os dias que estive na escola presenciei que todos os alunos demonstram 
gostar muito do Professor, sejam os pequeninos do Ensino Fundamental aos mais velhos do Ensino Médio. É rotina dos 
alunos esperarem o Professor na porta da sala dos professores, seja para acompanhá-lo até o almoxarifado ou até a sala. 
É rotina do Professor adotar um perfil amigável e disciplinador com todas as turmas. Também manteve a rotina de 
interagir participando das atividades com os alunos, ou seja, uma rotina de relacionamento que utiliza para gerir, interagir e 
motivar os alunos com a atividade planejada. Ao mesmo tempo realiza os feedbacks de instrução, supervisão e correção 
das regras e fundamentos do conteúdos planejados. Nesta 3ª aula observada o Professor demonstrou ser flexivél aos 
interesses dos alunos, pois inicialmente as meninas não quiseram participar do coletivo de futsal. Depois já quase no final 
da aula perguntaram se poderiam jogar o futsal, então o Professor pediu aos meninos para irem jogarem bola no 
campinho para que as meninas utilizassem a quadra. Entretanto, mesmo adotando um perfil disciplinador é amigável com 
os alunos, pois permite que os alunos o chamem-o pelo apelido, ou seja, tem liberdade de brincar e interagir com ele 
durante a aula. Também é rotina do Professor mantér-se próximo e falar a linguagem dos alunos, assim consegue manter 
a interação e motivação dos alunos na aula. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódio nas aulas observadas que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, nas três aulas observadas constatamos ser rotina do Professor prestar 
constantemente feedbacks de instrução, supervisão, correção e motivação durante atividade aos alunos. Demonstrou nas 
três aulas possuir conhecimento e domínio do conteúdo planejado devido a capacidade de gestão e controle das 
atividades, dos alunos e tempo da aula. Manteve a rotina de prestar feedbacks específicos com um linguagem técnica e 
individualizada aos alunos durante a execução das atividades, isso deve-se ao seu conhecimento e domínio das regras e 
fundamentos do futsal. Sendo o roteiro de aula e o perfil da faixa etária dos alunos desta turma semelhantes com a turma 
da 1ª aula observada, constatamos que o Professor mantém a rotina durante o coletivo de futsal de prestar feedbacks 
referente as regras, fundamentos e táticas de jogo para os dois times, enquanto participa jogando em um dos times. Nas 
turmas do Ensino Fundamental o Professor apresenta mais rotinas de controle e gestão do comportamento dos alunos 
devido suas característica, pois são mais dispersos, mais interativos, motivados ao extremo e comportamentos de 
indisciplina. Enquanto, nas turmas de Ensino Médio o Professor estabelece rotinas de controle e gestão apoiadas por um 
perfil de relacionamento amigavél, onde negócia como os alunos a participação e colaboração nas aulas. Por exemplo, 
nesta aula todos participaram das atividades técnicas do fundamento passe, após os alunos jogaram o futsal, enquanto as 
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meninas ficavam na área recreativa jogando pembolin e jogos recreativos. É rotina do Professor parar a atividade e prestar 
feedbacks de instrução ou correção aos alunos. Também é rotina do Professor realizar as instruções demonstrando com 
outro aluno como realizar os procedimentos técnicos da atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, nas três aulas 
observadas o Professor manteve a rotina de ser seguro, justo e firme nas decisões no contexto da aula. É rotina do 
Professor permitir aos alunos certa liberdade de dirigir-se a ele pelo apelido que habituaram chamar-lhe devido ter um 
chute forte no futsal, pemite que os alunos brinquem e caçoem amigavelmente durante os jogos, assim mantém-se 
sempre próximo dos seus alunos. Entretanto, quando necessário adverte seriedade e firmeza nas palavras, alterando o 
timbre de voz ao dirigir-se aos alunos quando adotam um comportamento contigente. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é característico do Professor manter um relacionamento 
amigável com todos os alunos, mesmo com aqueles alunos de turmas que não leciona. Entretanto, como já mencionamos 
é mais diciplinador com os alunos do Ensino Fundamental. É rotina de relacionamento do Professor ser extrovertido, 
porém muito disciplinador e moralista nas advertências aos alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódio na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, nas três aulas 
observadas o Professor demontrou conhecer as características das diferente turmas que trabalha, tanto do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, pois adotava rotinas de controle, gestão e relacionamento com base nestas características 
para alcançar os objetivos do planejamento da aula. Ainda, considerando o roteiro de aula, as atividades adequadas ao 
conteúdo e características dos alunos, o domínio e conhecimento do conteúdo planejado, a capacidade de gestão do 
tempo de aula e organização dos alunos nas atividades. 
Tem sentido de humor: Sim, é característico no perfil do Professor a rotina de brincar, caçoar e dirigir-se a alguns alunos 
pelos seus apelidos quando realiza algum feedback individualizado. Da mesma maneira, os alunos possuem a liberdade 
de brincar, caçoar e chamá-lo pelo apelido que os próprios alunos batizaram o Professor. Os alunos tem liberdade de 
expor suas idéias ou questionar as propostas do Professor, seja referente alguma regra, procedimento da atividade ou 
episódios durante o jogo coletivo. Mesmo tendo sentido de humor é rotina do Professor o perfil ser disciplinador e 
amigável na gestão e controle dos alunos para conseguir cumprir com o planejamento da aula. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Sim e não. Nas turmas de Ensino Médio é rotina do Professor estabelecer 
uma negociação com os alunos, ou seja, sede um tempo no final da aula para os alunos fazerem as atividades que 
gostarem, mas tem que participar e colaborar com as atividades planejadas para aula. Mas não exige ou obriga a 
participação dos alunos, focando nos alunos que demonstram interesse ou motivação pelo conteúdo planejado. Agora, 
nas turmas de Ensino Fundamental é rotina do Professor exigir apenas a disciplina dos alunos, pois não é necessário 
exigir ou incentivar que participem das atividades porque os alunos são muito motivados, gostam e querem fazer as aulas 
de Educação Física. É rotina do Professor utilizar esta motivação excessiva como estratégia de controle quando adotam 
algum comportamento contigente durante a aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é rotina do Professor ouvir e aceitar as opiniões dos alunos, por exemplo, os 
acontecimentos do jogo como um lateral ou falta que o Professor não acompanhou o episódio. Desde que não altere o 
planejamento das atividades ou opõem-se as bases teóricas do conteúdo planejado. Nas atividades planejadas para 
alunos do Ensino Fundametal é rotina do Professor criar regras de controle e segurança, ou seja, normas para conter a 
motivação e brincadeiras indesejadas que são comuns em alunos nesta faixa etária. Sendo rotina do Professor pedir aos 
alunos para sentarem ao seu redor para transmitir todas regras, seja dos procedimentos, controle e segurança antes de 
iniciar a atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas as rotinas do Professor diferenciam-se dos alunos do Ensino 
Fundamental para os alunos do Ensino Médio. Para os alunos do Ensino Fundamental é rotina do Professor ser severo, 
disciplinador e amigável. Adota rotinas de controle punindo aqueles alunos que adotam comportamentos contigentes de 
ficarem fora da atividade de 3 a 5 minutos. Enquanto, alunos do Ensino Médio são rotinas do Professor diálogar na 
linguagem dos alunos, brincar e fazer piadas, dirigir-se a eles pelos apelidos, ou seja, mantém um relacionamento 
amigável para negociar a colaboração e participação nas aulas. É rotina do Professor utilizar uma linguagem técnica para 
realizar as instruções da atividade nas turmas de Ensino Médio. Enquanto, nas turmas de Ensino Fundamental o 
Professor foi mais extrovertido e brincalhão nas instruções das atividades, também a natureza recreativa da aula propícia 
um perfil mais lúdico para conseguir alcançar os objetivos das atividades. É rotina do Professor participar das atividades 
com os alunos independente da faixa etária, ao mesmo tempo prestar os feedbacks de instrução, gestão e controle aos 
alunos. Quando necessário é severo e disciplinador com os alunos. Tratar os colegas com educação e respeito é 
exigência nas suas aulas. Entretanto, não ocorreram em nenhuma das aulas episódios contigente entre alunos. O 
Professor cumpriu o planejamento descrito nas entrevistas prévias demonstrando ser um ótimo gestor do tempo de aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, nas três aulas observadas o Professor cumpriu 
com planejamento demonstrando ser gestor do tempo de aula. As atividades planejadas são adequadas ao conteúdo e 
características dos alunos. O Professor demonstrou controle e gestão na progreção das fases do roteiro de aula. É rotina 
do Professor separar os materiais no almoxarifado, colocá-los numa caixa e levá-los para quadra. Rotineiramente busca 
os alunos na sala de aula, onde realiza as instruções gerais referente as atividade e conteúdo planejado. Sendo turmas de 
Ensino Médio estabelece desde já uma negociação com os alunos pedindo a participação e colaboração na aula. Na 
quadra os alunos já rotinizaram pegar as bolas na caixa e iniciar um pré-aquecimento, semelhante um treinamento 
desportivo. As atividades técnicas nesta 3ª aula assemelham-se às da 1ª aula observada, onde nas duas aulas o 
Professor trabalhou o passe de peito e lateral. Nesta aula trabalhou o passe com deslocamento, o passe com 
deslocamento dois a dois e o drible com a bola. O Professor manteve a rotina de explicar e demonstrar como realizar a 
atividade aos alunos antes de iniciá-la, ou seja, demonstra aos alunos os procedimentos técnico do fundamento a ser 
trabalhado na atividade. No fim da aula o Professor passou o jogo propriamente dito, onde exigia que os alunos 
realizassem os passes com base nos fundamentos trabalhados nas atividades técnicas. Porém, nesta aula as meninas 
também realizaram o coletivo do futsal, enquanto na primeira aula optaram por ficar na área de jogos recreativos. Mantéve 
a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção durante todas as atividades, principalmente durante o 
jogo de futsal. Também manteve a rotina de participar do jogo com os alunos e prestar os feedbacks instrução e 
supervisão ao mesmo tempo. É rotina do Professor estar presente em todos os lances da aula. Manteve a rotina de 
realizar instruções antes, durante e após as atividades. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
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resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras e adequadas a faixa etária dos 
alunos. O Professor mantéve a rotina de realizar instruções na sala de aula referente ao conteúdo e atividades planejadas. 
Antes das atividades referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos a serem executados na tarefa. 
Devido ao conhecimento e domínio do conteúdo é rotina do Professor utilizar uma linguagem técnicas e específicas nas 
instruções e feedbacks de instrução, supervisão e correção durante a atividade. É rotina do Professor realizar instruções 
demonstrando os procedimentos técnicos dos fundamentos a serem realizados na atividade. Durante a atividade o 
Professor manteve a rotina de prestar feedbakcs individualizados aos alunos que realizam a atividade três vezes 
rotineiramente. É rotina do Professor estimular a competitividade entre os alunos para motivar e aumentar a interação com 
a atividade. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, o Professor não exige a participação dos 
alunos de Ensino Médio, pois sua rotina é negociar a colaboração e participação na aula. Apenas na 1ª aula observada 
que as meninas não demonstraram interesse em participar da aula. Já nesta 3ª aula que também foi para o Ensino Médio 
as próprias aluno pediram para realizar o coletivo separadas dos meninos. Enquanto, para os alunos do Ensino 
Fundamental é rotina do Professor utilizar a motivação excessiva para controlar e punir os alunos quando tem algum 
comportamento contigente. Deixa os alunos de 3 a 5 minutos fora da aula sentados. Agora, é rotina do Professor prestar 
feedbacks positivos de motivação aos alunos durante a atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
e motivar a participação dos alunos que querem participar através de feedbacks positivos. Sim, é rotina do Professor 
interagir participando das atividades com os alunos. Durante a atividade presta feedbacks positivos para aumentar a 
interação dos alunos com a atividade. É rotina realizar feedbacks individualizados referente a técnica dos fundamentos 
durante a execução da atividade. Nesta 3ª aula o Professor manteve a rotina de estar presente em todos episódios da 
aula, seja uma falta cometida, uma lateral mal cobrado, a distância da barreira, o tiro de meta e outras regras e 
fundamentos do futsal. É durante o jogo que o Professor instruí e ensina os alunos quanto as regras do futsal, 
principalmente as meninas que nesta aula participaram do coletivo. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei episódio ou momentos que o Professor tivesse que 
improvisar como presenciamos na 2ª aula observada para os alunos do 6º ano, onde improvisava regras para manter o 
controle e segurança dos alunos durante realização da atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, nas três aulas observadas o Professor cumpriu o roteiro de aula descrito nas 
entrevistas prévias. Manteve suas rotinas de ensino quanto a gestão das atividades, pela seleção e adequação das 
atividades as características dos alunos, pelo nível de domínio e conhecimento do conteúdo e principalmente pela gestão 
do tempo das atividade planejadas para aula. Nesta aula planejou três atividade técnicas para trabalhar o fundamento do 
passe, onde havia progressão do nível de complexidade nos fundamentos trabalhados nas tarefas. No final da aula realiza 
dois jogos coletivos um para os meninos e outro momento para meninas. Participa das atividades com os alunos para 
motivá-los e interagí-los com a atividade. São aspectos que demonstram certo entusiasmo pela matéria. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, nas três aulas o Professor geriu o tempo na 
transição das atividades, afim de evitar perca de tempo na aula. Esta turma do 3º ano também reconheciam as rotinas de 
instrução e gestão já rotinizadas pelo Professor nas suas aulas. Também como a primeira turma observada já realizaram 
algumas atividades em aulas anteriores. Alguns alunos já reconheciam as instruções e sabiam onde posicionar-se na 
quadra, como formava os times e suas rotinas de instruções durante o coletivo. Também o domínio do conteúdo, a 
capacidade de gestão e respeito entre alunos e Professor contribuem na transição das atividades e na gestão do tempo de 
aula. Entretanto, é na 2ª aula observada que o Professor destacou-se na gestão do tempo de aula, onde nos 50 minutos 
de aula realizou 5 atividades 
Síntese: Referente a dimensão Ensino nas três aulas o Professor demonstrou um roteiro de aula organizado e adequado 
as características dos alunos. São rotinas do Professor realizar instruções e feedbacks utilizando uma linguagem técnica. 
Suas instruções referente regras e procedimentos técnicos ocorrem antes, durante e após as atividades aos alunos. É 
rotina do Professor participar das atividades motivando e interagindo os alunos nas atividades. Também manteve foco na 
gestão do tempo das atividades conseguindo realizar o planejamento descrito na entrevista prévia. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, nas três aulas observadas o Professor disciplinador com os alunos. Entretanto, 
com os alunos de Ensino Médio é rotina estabeler um relacionamento mais amigável no sentido de evitar episódios 
negativos com os alunos. Já com os alunos do Ensino Fundamental é rotina do Professor utilizar a motivação excessiva 
dos alunos para conter os comportametos contigentes durante a aula, ou seja, deixa-os de 3 a 5 minutos fora da atividade. 
Todos alunos demonstraram respeitar e obedecerem as decisões do Professor nas aulas. O Professor manteve a rotina 
de utilizar uma voz mais alta quando chama atenção dos alunos devido comportamentos de indisciplina. Demonstrou 
domínio e controle dos alunos pela sua postura e segurança em gerir os episódios contigentes que ocorreram durante a 
aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódio de alunos problemáticos ou comportamentos 
contigentes durante a aula. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina do Professor adequar a linguagem as características da faixa etária dos alunos. 
Na formação dos times para o coletivo estabele uma homogeneidade entre as equipes. Quando necessário é 
disciplinador, seguro e firme nas suas decisões na aula, mas não falta com respeito ou educação aos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, a infra-estrutura que o Professor possui para trabalhar é 
muito propícia para aprendizagem dos alunos, seja pela quadra coberta com todas as linhas limítrofe das quadras bem 
marcadas e excelentes condições de materiais lúdicos e esportivos. Ainda de um mini-campo gramado com traves de gol 
e postes para amarrar as redes de vôlei ou peteca. Uma área específica para realização de jogos recreativos. A rotina do 
Professor estabelecer um bom relacionamento com os alunos e explorar uma linguagem extrovertida e técnica ao mesmo 
tempo são ascpectos que contribuem para um ambiente favoravél para aprendizagem. A rotina de participar das 
atividades para aumentar a interação e motivação dos alunos na aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, nas três aula o Professor manteve a rotina de buscar e separar os 
materiais no almoxarifado levando dentro de uma caixa que é colocada na lateral da quadra antes de iniciar a aula com a 
primeira turma. Os alunos já sabem que podem pegar as bolas dentro da caixa e iniciar um pré-aquecimento. Os alunos 
colaboram com o Professor para recolher e organizar os materiais na quadra. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a infra-estrutura do espaço de aula é muito atraente e segura. Nas 
aulas observadas todas atividades planejadas foram adequadas e criativas contribuindo para tornar a aula mais atraente. 
É rotina do Professor estabelecer regras de controle que vizem a segurança dos alunos, além de lembrar constantemente 
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os alunos para tomarem  cuidado com empurrões nos colegas. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor realizar feedbacks de instrução visual, verbal e quando necessário paraliza a atividade para 
demonstrar e explicar aos alunos como realizar corretamente a atividade. Entretanto, naõ é intuíto do Professor incentivar 
a participação no caso dos alunos do Ensino Médio, pois participa aqueles que demonstram interesse e querem fazer a 
aula. Quanto aos alunos do Ensino Fundamental estes participam por gostar e querer fazer as aulas. É rotina do Professor 
estar sempre motivando, parabenizando e corrigindo os alunos nas atividades. Também a rotina de participar das 
atividades com os alunos é uma estratégia muito favorável para despertar o interesse dos alunos. É rotina do Professor 
estimular a competitividade entres os alunos durante a atividade para aumentar a interação dos alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre alunos e Professor. É 
rotina do Professor uma postura disciplinadora e moralista nas suas advertências dirigindo aos alunos com respeito e 
educação nas palavras de advertência. Com os alunos do Ensino Fundamental é rotina do Professor ser mais exigente e 
disciplinador com os alunos na aula em relação aos alunos do Ensino Médio. Manteve a rotina de ficar próximo aos 
alunos, brincar e dirigir-se pelo apelidos aos alunos nas três aulas observadas. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, seguramente é rotina do Professor realizar instruções objetivas 
com linguagem adequada aos alunos. Para os alunos do Ensino Médio na primeira e terceira aula observada, cujo 
conteúdo foi futsal suas instruções foram objetivas e utilizou uma linguagem técnica referente as regras e fundamento do 
conteúdo planejado. O Professor manteve a rotina de realizar instruções gerais referente ao conteúdo e atividades 
planejadas na sala de aula. Antes das atividades instruções referente regras e procedimento técnicos a serem executados. 
E durante a execução da atividade presta constantemente feedbacks de instrução e quando necessário paraliza a 
atividade para demonstrar como realizar corretamente a tarefa. Os alunos já rotinizaram e reconhecem as instruções de 
gestão do Professor durante a aula. Para os alunos do Ensino Fundamental é rotina pedir aos alunos para sentarem na 
sua frente ou ao seu redor para explicar as regras e procedimentos. Nas três aulas manteve a rotina de participar e 
demonstrar aos alunos comor realizar os procedimentos das atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, com os alunos do Ensino Fundamental na 2ª aula observada 
constantemente lembrava aos alunos para tomarem cuidado com seus colegas e principalmente com as meninas e 
estabeleceu regras de segurança e controle para conter qualquer comportamento que pudesse machucá-los nas 
atividades. Na 1ª aula para o Ensino Médio como apenas os meninos participaram da aula, o Professor estimulava a 
competição entre os alunos incentivava a executar os fundamentos, jogar com força e disposição para ganhar uns dos 
outros. Nesta 3ª aula como as meninas quiseram realizar o coletivo, o Professor separou os meninos das meninas para 
evitar que as meninas machuquem os meninos, pois como os meninos sabem que não pode entrar duro nas meninas, 
elas aproveitam para jogar a grande contra eles no coletivo. Como esta próximo do JEMGs o Professor optou poupar os 
alunos de qualquer risco de lesão ou ficarem machucados pelas meninas. 
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Anexo 20.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 20.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 16 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

12º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejmento? 
R: Possuo. Eu planejo as minha aulas um dia antes já pensando nas hipotéses do que pode dar errado e o que pode dar 
certo. No caso eu faço um planejamento, mas dentro do planejamento já coloco algumas saídas possível do que pode vir 
a ocorrer de errado, por já conhecer como é a turma.  
1.1.1) Poderia descrever como é este roteiro de aula? 
R: Primeiro eu separo no meu planejamento 5 minutos dentro de sala de aula para estar realizando a chamada, passo 
alguma recado e converso com os meninos. A seguir vamos para quadra e realizo o fundamento do esporte que é do mês 
e depois vou para o coletivo que é mais lúdico, porém vou fazendo as correções necessárias e introduzindo as regras do 
jogo propriamente dito e corrigindo alguns erros dos alunos durante a aula. 
1.2) Você costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca seu planejamento? 
R: Não. 
1.2.2) Você consegue me descrever quais as principais diferenças do seu planejamento durante o estágio e hoje como 
professsor? 
R: Quando eu realizava o planejamento no estágio não tinha tanta preocupação em fazer um bom planejamento, eu não 
pensava o que pode dar certo e o que pode dar errado na aula. Porque na verdade eu ero o estagiário e quem deveria ter 
a preocupação do que iria dar certo e o que iria dar errado era o professor com quem estava realizando o estágio. Hoje em 
dia não! Hoje em dia eu já tenho que pensar o que pode dar certo e o que pode dar errado. Porque o principal da aula sou 
eu, pois eu sei o que pode e o que não pode. 
Minha intervenção: Você esta se referindo na dimensão responsabilidade? 
Professor: De responsabilidade, pois como estagiário eu não tinha aquela responsabilidade. Eu levava o planejamento e 
mostrava para o professor, se ele gostasse do meu planejamento ele daria a aula conforme o meu planejamento, mas se 
ele não gostasse e tivesse o dele, seria o dele que daria na aula. Eu nem discutia, apenas perguntava o porque ele estava 
dando a aula daquele jeito. Para aprender e quem sabe futuramente me espelhar no planejamento dele. O que não foi o 
caso.  
Minha intervenção: Você consegue me descrever seu roteiro de aula durante o estágio? É semelhando com o de hoje? 
Professor: Não. É muito diferente, muito diferente mesmo. Porque onde realizei o estágio não tinha este planejamento 
mensal, ou seja, cada mês realizar uma modalidade esportiva. Chegava lá na escola, hoje vou dar aula de futsal, sendo 
que a maioria das aulas era o futsal. Chegava na escola eu já tinha que planejar minhas aulas antes, mas já aconteceu de 
chegar na escola com um planejamento para futsal e chegar lá na hora e ser vôlei. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Porque o professor não tem um planejamento, ele não segue a risca, ele chega lá na aula e diz: “- Hoje vou dar 
vôlei, hoje eu vou dar futsal.” Ele não tem um planejamento a seguir. 
Minha intervenção: Esta experiência de estagiar com este professor no estágio contribuíu para sua maneira de organizar 
suas aulas hoje? 
Professor: E muito! 
Minha intervenção: Por que? E como? 
Professor: Porque eu não chego na aula com medo do que vou lecionar. Eu já chego sabendo o que eu vou dar na aula 
naquele dia. Porque às vezes assim, eu percebia no estágio que até eles mesmo não sabia o que dar na aula. Ele 
chegava e ficava parado olhando para o armário, olhava para a bola de vôlei, olhava para a bola de futsal e não sabia o 
que ira dar na aula. Às vezes ele perguntava para os alunos: “- O que vocês querem fazer hoje?” “- Nós queremos jogar 
vôlei professor.” Então a aula seria o vôlei. Eu pensei assim... Eu até penso assim, se chegar com uma aula preparada 
terei muito mais segurança de passar um conteúdo para meus alunos do que chegar lá sem saber o que vou fazer. Melhor 
do que chegar lá na hora e: “- Vou fazer isso!” Às vezes não vai dar certo, às vezes vou pensar uma estratégia e que não 
vai dar certo. E aí como vou fazer? 
Minha intervenção: Lembro que quando realizamos a entrevistas pré-aula no estágio você estava estagiando numa escola 
em Vitorinos. Você consegue me descrever quais as principais diferenças no seu planejamento para aquelas turmas de 
Vitorinos em relação ao seu planejamento de hoje? 
Professor: Eu não tinha um planejamento correto. Eu até brinco com o professor de hoje lá que eu não seguia um 
planejamento. Eu planejava três aulas na escola de Vitorinos era uma aula que saía perfeita, uma aula que tinha alguém 
da rua na quadra me atrapalhando e uma aula que tivesse algum bêbado me atrapalhando. Eu tinha que pensar nestas 
três possibilidades ocorrerem na minha aula. Eu não pensava na possibilidade de que o aluno não iria fazer e nem na 
possibilidade de chuva. Eu não pensava! Eu sei que era um erro meu, mas não pensava nestas outras duas porque eu já 
tinha três possibilidades difíceis de gerir na minha aula. Sempre funcionava com um bêbado a aula, sempre tinha um 
bêbado porque como é uma cidade de interior eu tinha que sair de dentro da escola para ir dar a aula numa quadra da 
comunidade, então sempre tinha um bêbado amolando. Até num dia que percebe que se eu pegasse este bêbado e 
coloca-se ele entre áspas, seja como um treinador lá dos meninos ou alguma coisa parecida a aula iria funcionar. No início 
deu certo, mas depois os próprios meninos começaram a levar a aula com sacanagem. Então eu tive que utilizar outros 
métodos. 
Minha intervenção: Referente a estrutura das atividades eram semelhantes com a sua estrutura de aula atual? 
Professor: Não. Totalmente diferente. Eu não passava os fundamentos igual passo hoje, como os alunos da escola aqui 
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mesmo falam que é treino, então eu não passava este treino, este fundamento, pois já dava direto para o coletivo, para o 
esporte. E dentro do coletivo eu corrijia um passe, um domínio. Dentro disto que eu corrigia. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Referente a comunicação de objetivos presenciei na aula de ontem do 6º ano uma atividade que me 
permite realizar a seguinte pergunta. Foi na atividade Pique Rua ou Pique Avenida, onde percebe que você teve certa 
dificuldade de organizar a atividade para os alunos, pois como você mesmo disse era uma atividade nova, mas no final 
você explicou os objetivos da atividade e porque eles não conseguiram alcançar este objetivo. Também percebe em 
momentos antes da aula que você explica a atividade, a história do vôlei, o que é o passe no futebol, na brincadeira do 
handebol que tipo um futebol americano que os alunos ficavam muito avontade e na medida você foi introduzindo as 
regras, acho que foi nossa primeira aula observada. Foi isto? 
Professor: Foi. 
1.1) No estágio você comunicava os objetivos de aula aos alunos? 
R: Não. 
1.1.1) Você tinha a preocupação de realizar estas explicações? 
R: Não tinha. Não tinha preocupação nenhuma. 
1.2) No estágio justificava os objetivos aos alunos? 
R: Não. 
1.2.1) Porque você realiza isto hoje? Como e quando começou a fazer? 
R: No estágio eu não fazia é devido ao que lhe falei antes, eu não me via na obrigação de professor, eu não tinha aquela 
preocupação. Eu via o meu estágio da seguinte maneira: “- A hora deu errar é aqui!” Então eu fazia. Apesar que o 
Professor do estágio não me corrigia, se estivesse fazendo errado ficava errado, mas eu percebia que o negócio não 
estava funcionando. Quando comecei a dar aulas nesta escola de Dores do Turvo tive o apoio da Professora M que é a 
professora mais antiga da escola. Ela assitiu uma aula minha e percebeu que os meninos não estavam muito interessados 
na minha aula. Foi até uma aula semelhante a que passei de futebol, sobre como que surgiu o futebol. Porque eu não 
tinha contado a história do futebol antes para os meninos, apenas tinha mandado eles jogarem daquele jeito. Ela virou e 
falou assim comigo: “- O Professor será que se você contar a historia do futebol eles não iriam ficar mais empolgados 
tentando pensar como era o futebol antes.” Eu virei e disse que era uma boa idéia e iria tentar. Fiz isto e todos alunos 
gostaram. Até hoje tem aluno de outras turmas mais velhas que comentam comigo, me perguntam se é verdade mesmo 
esta história do futebol, se foi assim mesmo que começou, ou seja, é o interesse que despertou. A partir disso percebe 
que a gente tem que contar um historico para os meninos, ainda mais na sexta-feira, pois eles ficam apegados a alguma 
coisa concreta. Você tem que pegar e falar com eles, não adianta você empurrar aquela brincadeira. 
1.2.2) Quando você começou a fazer isto? 
R: Foi em 2007 quando vim trabalhar nesta escola aqui em Dores do Turvo. 
1.2.3) O hábito de você justificar as atividades aos alunos tem influencia desta Professora mais antiga da escola? 
R: Muito, muito. 
Minha intervenção: Sua estrutura atual de aula que venho observando teve maturidade a partir de 2007 com sua vinda 
para esta escola e contato esta Professor que aqui já estava. Então seu estágio foi aqui. Como você caracteriza as suas 
experiência no estágio? 
Professor: Aquilo que eu não posso fazer hoje. Deletei tudo. 
1.2.4) Quando você costuma realizar a comunicação dos objetivos e as finalidades das atividades aos alunos na aula 
hoje? 
R: Quando a aula é voltada para o lúdico como foram estas aulas de ontem, eu costumo falar o historico. Porque a história 
do esporte você consegue trabalhar ela através do lúdico. Todas às vezes que vou trabalhar o futebol ou futsal através do 
lúdico costumo contar a história. Porque eu vejo assim, para nós hoje se formos olhar bem como o futebol começou 
antigamente, para nós hoje é uma ludicidade, uma brincadeira.  
Minha intervenção: Quando na aula você costuma contar esta história? Quando na aula você explica a finalidade da 
atividade? Em que momento da aula você faz isto? 
Professor: No começo, antes de começar aquela atividade costumo falar: “- O gente nós vamos fazer isto, porque o futebol 
surgiu assim, assim e assim.” Depois passo a brincadeira. Se no final perceber que os alunos ficaram meio sem saber o 
que foi passado, eu vou e explico: “- Vocês não conseguiram fazer isto por conta disto, disto e disto.” Igual ontem no Pique 
Rua e Avenida, eu percebe que eles não estavam conseguindo realizar a atividade, ou seja o pegador conseguir pegar o 
bobinho, porque eles não estavam criando uma estratégia. Eles queria aquilo ali, que é correr um atrás do outro. Lógico 
que como Professor também usava da maldade, pois toda vez que o pegador ia pegar eu gritava: “- Avenida.” Então os 
alunos viravam e não tinha como o pegador pegar o bobinho, mas este aluno se ele parasse e pensasse assim: “- Toda 
hora que esta acontecendo isto o professor estar mudando a posição dos meus colegas.” Então ele tinha que criar alguma 
estratégia. 
Minha intervenção: Agora foi uma atividade complexa para eles. 
Professor: Muito complexa para idade. Agora da próxima vez que realizar esta brincadeira com eles já não vou dizer rua e 
avenida, já será direita e esquerda. Já vai ser diferente! Eles vão ficar direita e esquerda, direita e esquerda, então já 
estarei trabalhando lateralidade com eles. E eles terão que treinar também algum artifício de estar pegando o bobinho. 
Depois a gente trabalha as Leis de Trânsito com eles. “- Você para atravessar uma esquina o que tem que fazer? Parar e 
olhar para os dois lados.” Então na hora que o pegador esta correndo atrás do bobinho, se ele for atravessar a esquina, 
ele terá que parar e olhar para uma lado e para o outro, para depois atravessar. 
Minha intervenção: Tendo por base esta turma de 6º Ano, pois percebe ser a turma que mais explorou das suas 
capacidades docentes, até mesmo esta última turma de hoje que você desenvolveu um bom trabalho, mas porém 
apresentou outro perfil de trabalho, ou seja, consegui ver dois Professores e gostaria de saber quando você decidiu agir 
assim ou conseguiu esta capacidade de trabalho que é muito interessante. 
Minha intervenção: Referente a turma de 6º ano percebe que você inseriu algumas atividades e brincadeiras para manter 
os aluno interagidos, gerir o controle da turma, porém diferenciava algumas funções conforme o perfil de aluno, óbvio que 
tem alguns que são mais pegadores do que outros. 
1.3) Quando você adquiriu esta capacidade diferenciar as funções, as regras do jogo tendo por base o decorrer da aula e o 
comportamento dos alunos? 
R: Foi quando comecei a trabalhar nas aulas para escola de Tempo Integral. O alunos do tempo integral no começo eram 
muito excluído, pois eram vistos como os alunos “burros da escola”. Mas no decorrer fui percebendo que não era bem 
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assim, pois tinham muitos alunos que dentro da capacidade dele apresentava uma capacidade até melhor do que os 
outros alunos ditos como os mais inteligentes da escola. Então comecei a criar estratégias. Eu pensava assim: “- Este 
aluno é molengão, muito molengão. Agora este aqui já é esperto.” Então vou colocar os dois de dupla, mas quem terá a 
função de esperto será o aluno molengão e o esperto ficará ajudando e auxiliando. Na primeira atividade que passei, foi 
futebol de dupla, ontem eu deixei eles escolherem as duplas, mas eu não faço isto, pois eu sempre escolho. Eu colocava 
o esperto com o não esperto e percebe que funcionou muito bem. O aluno esperto naquela ansia de ganhar ajudava o 
outro, porque se ele não ajudasse o companheiro eles não ganhavam a brincadeira. Ai pensei assim: “- Isso funciona.” E a 
partir deste dia eu comecei. 
1.3.1) Você fazia assim no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como seria esta sua aula de recreação para este 6º ano no estágio? Você consegue me descrever 
como ele ocorreria? 
Professor: Primeiro eu não teria o controle que tenho desta turma. De jeito nenhum! Eu não iria saber como controlá-los, 
os meninos iriam fazer bagunça, eu já iria extressa, iria mandar eles embora para sala de aula, eu não iria passar aquelas 
funções que costumo passar. “- Senta um pouquinho ali e fica descanssando um pouquinho.” O aluno vai e fica 2, 3 
minutos. O próprio aluno pede para voltar para aula, ele pede desculpa e volta. Se fosse no estágio eu já diria: “- Vá para 
dentro de sala de aula que já estou indo lá levar materia para você fazer.” Não iria ter... Como se fala... Eu não iria ter a 
segurança de passar uma atividade igual tenho com o 6º ano. Eu passo e uma coisa que eu costumo usar, não sei se 
você percebeu que é uma turma que fala muito, mas isso é da idade. Então eu pego é brinco com eles assim: “- Um, dois, 
três e....” 
Minha intervenção: No início da aula você fez este procedimento, quando eles estavam encostados na parede. 
Professor: Eles ficam calados. 
Minha intervenção: Ficam. 
Professor: Mas isto venho trabalhando com eles uma rotina. Ou eu bato palmas. 
Minha intervenção: Você trabalha com eles desde 2007? 
Professor: Não. Esta turma de 6º ano eles entraram agora em fevereiro. 
Minha intervenção: Estas dinâmicas que você utiliza para gerir a turma. Quando você adquiriu elas? 
Professor: Quando fiz um curso do tempo integral na universidade. Quando estavamos na aula eramos alunos e todo 
mundo conversava, então o Professor pegava e: “- Um, dois, três e....” Chamava a atenção da gente. Sem querer a gente 
ficava em silêncio. Então pensei assim: “- Eu vou começar usar esta estratégia que às vezes funciona.” E a Rosangela 
que foi minha professora de Vivência na faculdade. Às vezes ela entrava na sala de aula e todo mundo conversando, mas 
ela não chamava a atenção de ninguém, ela entrava no meio e começava a conversar e fazer bagunça com a gente, mas 
do nada ela pegava e dava um apito e todo mundo ficava em silêncio. Eu via que isto funcionava. No dia que ela chegou e 
começou a gritar e chamar a atenção, não funcionou, pois todo mundo ficou no grupinho conversando baixinho. Ficou 
conversando e ninguém deu atenção para ela. Quando ela misturou no meio da gente, vez a bagunça e apitou todo mundo 
assustou e vez silêncio. Então eu pego estes conhecimentos que tive com a Rosangela e os professores neste curso e 
tento fazer. Com uma turma que tive o ano passado não funcionou. Quando fazia: “- Um, dois, três.” Eles riam da minha 
cara e enquanto eu não pedia silêncio eles não faziam. Agora com esta turma funciona beleza. 
Minha intervenção: Isto depende das característica da turma Professor? 
Professor: Muito, muito, muito. E esta turma eu não sei o porque ela é um pouco mais infantil do que a turma do ano 
passado. 
Minha intervenção: E este aspecto contribui para o tipo de aula? 
Professor: Contribui. Quando brinco com eles para fazerem silêncio com a brincadeira: “- Gata amarela cagou na tigela, 
quem falar primeiro come a titica dela.” Eles ficam em silêncio. Qualquer brincadeira que faço eles ficam em silêncio.  
Minha intervenção: As atividades que você propõe são adequadas a idade deles, por isso seu controle é significativo. 
Minha intervenção: Diferenciar tarefas nas atividades, por exemplo, se você fosse lecionar a mesma aula para uma turma 
de 6º ano no estágio, pois percebe que você passou praticamente cinco atividades ontem para esta turma de 6º ano que 
forma o pique túnel, mamãe da rua, pique corrente, pique avenida e futsal. Foram cinco atividades. A primeira aula para 
eles foram os fundamentos, o mini futsal e futsal que você disse que eles gostam. Para a turma do 9º ano você também 
passou os fundamentos e coletivo. Em cada aula e cada turma percebe um Professor, agora também percebe que as 
características da turma influenciaram significativamente na sua postura. Ou seja, existe um maturidade na sua maneira 
de relacionar e gerir as diferentes turmas, porém interfere na forma de você apresentar o conteúdo. Estou dizendo isto 
porque percebe que com a turma de 6º ano você pede eles para sentar. Agora a turma de 3º ano hoje, você não obrigou 
ninguém a fazer aula, pois fizeram a aula numa boa. Algumas meninas que lhe enrrolaram e não fizeram o fundamento, 
mas depois jogaram o futsal. Já a turma de 8º ano como é outra idade, estão amadurecendo agora percebe algumas 
meninas que ficaram lá a jogar xadrez. Entretanto, não percebe nenhum aluno dizer que não iria fazer aula. E tendo por 
base sua entrevista percebe também que você conhece os alunos. Sendo assim: 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: É igual já falei que é conhecer os alunos. No começo do ano comecei a bater de frente com alguns aluno do 6º ano. 
Não pela questão de não querer fazer a aula, mas é a questão de querer fazer o que eles querem. Nós começamos no 
início do ano com handebol. “- Hoje nós vamos treinar o passe picado, passe alto, passe na altura do peito e tal.” 
Imediatamente eles: “- Não vamos fazer porque a gente quer jogar bola, aquele negócio todo.” Então eu batia de frente, 
mas percebe que não dava para bater de frente. Então parei e falei assim: “- Eu tenho que começar achar uma estratégia 
para fazer estes meninos participarem da minha aula.” Comecei a passar brincadeira igual dei ontem na aula, como surgiu 
o handebol e fui assim. E fui percebendo que eles começaram a ficar interessados. Numa aula estava passando uma 
atividade legal para eles que todos estavam participando. Então falei assim: “- Eu quero ver como estes alunos vão se 
comportar quando passar uma atividade que eles não gostam.” Para mim ver como eles se comportariam. Então fui e 
passei uma atividade ruim mesmo, que se fosse eu para fazer não faria, mudei a atividade e percebe que eles estavam 
fazendo com má vontade, que já estavam conversando, já estavam pedindo para beber água para ir até ao banheiro. 
Minha intervenção: O que você costuma fazer para motivar eles a fazerem aula? Para concentrá-los nos objetivos da 
atividade proposta? 
Professor: É igual eu fiz ontem. Eu explicava a atividade e perguntava: “- Alguém entendeu?” Quem falava que não 
entendeu o próprio coleguinha que entendeu começa a explicar a atividade para ele. Então eu deixo o coleguinha explicar. 
Porque às vezes este coleguinha irá usar termos que eu não sei usar, que não consigo usar, os termos deles lá, que eles 
entendem. Eles levantam e começam a falar, eu deixo eles falarem, depois vou e falo: “- Não entenderam? Então deixa eu 
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explicar. Funciona assim, assim e assado.” “- Então beleza Professor, já entende.” E vai!  
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Muito, muito. 
Minha intervenção: Como que era no estágio? Como você fazia para manter os alunos concentrados nos objetivos 
planejados? 
Professor: Eu era muito rigoroso na época do estágio. 
Minha intervenção: Mas você continua ainda rigoroso, porém mais maleável. 
Professor: Mas eu era mais ainda. Eu era muito exigente, pois tinha que fazer a atividade. Eram obrigados a fazer mesmo 
que fosse com mal vontade, mas tinha que entrar na quadra e fazer. Eu virava e falava assim: “- Eu só explico minha 
atividade três vezes. Entendeu bem, se não entendeu vão entender com o andar da carruagem.” 
Minha intervenção: É normal nesta faixa etária os alunos falarem muito, então se formos ficar explicando perdemos muito 
tempo. 
Professor: Eu pegava e falava: “- Nós vamos fazer isso, isso e isso. Alguém não entendeu?” “- Não professor.” “- Nós 
vamos fazer isso, isso e isso.” Alguém não entendeu?” “- O professor eu não entende não.” Então pegava e explicava de 
maneira diferente. “- Alguém não entendeu?” “- O professor eu não entende não.” Beleza, então vamos começar. 
Separava um grupo para cada lado e começava a atividade. Eu era assim, batia de frente com os alunos e descutia e tal. 
Eu tentava colocar o meu jeito independente do jeito dos alunos. Eu acho que era até grosso com os alunos em algumas 
horas. Às vezes até com a meninas, no caso do futsal, elas estavam na quadra e ficavam paradas de braço cruzado, eu 
falava assim: “- Você acha que esta fazendo eu de bobô. Você esta fazendo você mesma de bobô, porque seus colegas 
estão rindo de você no meio da quadra parada.” Eu falava assim mesmo com as alunas. Forçava elas a fazer a atividade. 
Minha intervenção: Você se achava grosso no começo? 
Professor: Achava não. Tem momentos que sou grosso ainda. 
Minha intervenção: Com os alunos do ensino médio não presenciei nenhuma postura muito rígida. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Das três aulas observadas que realizamos as entrevistas, considerando o conteúdo planejado que é o 
futsal, que na primeira e última aula você trabalhou fundamento e na segunda aula recreação. 
1.1) Destas três aulas observadas, qual as atividades ou modalidades onde você sente possuir mais rotinas ou 
comportamentos rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
R: Nem é nesta disciplina do futsal. 
Minha intervenção: Não? 
Professor: Não. É no handebol. No handebol eu tenho muito mais domínio. Até mais gosto de trabalhar o handebol. 
Minha intervenção: É o conteúdo que você mais domina Professor? 
Professor: Tenho domínio total. Tudo, tudo. Regras, atividades lúdicas através do handebol. Tudo eu domino 100%. Futsal 
já fico com um pouco de receio em relação às regras. Eu conheço às regras, mas tem momentos que não sei aplicar a 
regra no jogo. Como aplica a regra. Mas o que costumo fazer... Na escola graças a Deus, somos três professores de 
Educação Física que atua, a Professora Antiga sabe tudo de vôlei, Professor Novato sabe tudo de futsal e eu graças a 
Deus de handebol. Então tiramos nossas dúvidas um com o outro. E nós não encomodadmos de passar um para o outro o 
que sabemos a respeito de cada modalidade. Por exemplo, o Professor Novato vai passar o handebol e me pergunta: “- O 
Professor aconteceu isto, o que diz a regra? Pode ou não pode?”  
Minha intervenção: Esta interação entre você e seus colegas facilita o seu aprimoramento e aquisição de novos 
comportamentos e hábitos profissionais? 
Professor: Muito, muito, muito. Porque os três pegamos amizade. Vamos supor assim uma amizade profissional. Somo 
amigos fora da escola e tal, mas uma amizade profissional. Às vezes o Professor Novato esta vendo uma aula minha, 
estou lá passando a atividade, ele vêm e fala assim comigo: “- O Professor você não tenta fazer isso, às vezes é mais 
fácil, às vezes os meninos vão entender mais.” “- Beleza Professor Novato.” Na próxima aula vou tentar fazer igual ele 
falou para mim. Ou acontece o contrário, eu falo com ele, ele também tenta e tudo. 
1.1.1) Considerando o conteúdo handebol, mesmo não termos trabalhado o handebol, qual das três turmas que 
observamos você possui rotinas e comportamentos rotinizados que se aproximam de uma aula de handebol? Naquela 
aula fui mesmo eu. Aquela turma exigiu das minhas capacidades, habildiades e experiências. 
Professor: Na turma de 6º ano. 
Minha intervenção: Na aula de recreação ou na aula de fundamento? 
Professor: Na aula de recreação. 
Minha intervenção: Percebe a atuação de dois professores diferentes nestas aulas. 
1.2) No estágiose fosse trabalhar o handebol como selecionaria as tarefas de aula para esta turma de 6º ano? 
R: Se fosse a primeira aula deles, como eles estão vindo do 5º ano que é a 4ª série do grupo, eles nunca tiveram esta 
modalidade lá. Começaria trabalhar com eles somente ludicidade, só brincadeiras, joguinho de 10 passes. Dentro destas 
ludicidades estaria trabalhando os fundamentos, mas não aquele fundamento onde coloco uma fila de cá e outra fila de lá 
e os alunos começam a trocar passe. Eu trabalharia a ludicidade com eles e com tempo iriam aprendendo o handebol. 
Dentro do lúdico iria inserir regrinhas. Igual no dia que iniciei o futsal com eles, para não deixar eles sairem correndo com 
a bola coloquei uma regrinha do handebol, onde eles poderiam dar apenas três passos com a bola. E eles já sabem desta 
regra, igual falei no começo: “- Nós vamos colocar esta regrinha igual do handebol.” Quando um aluno deu mais de três 
passos com a bola os próprios colegas corrigiram ele. “- Para, para porque no handebol não vale isto. Só vale três.” Mas 
na verdade estavamos trabalhando o futsal. Eu trabalharia o handebol lúdico com eles uns dois ou três meses, depois 
quando percebesse que eles estavam dominando mais as ludicidades do handebol, eu emplementaria o fundamento com 
eles. 
1.2.1) E se fosse no estágio? 
R: Eu já iria direto para os fundamentos. 
Minha intervenção: Até mesmo se fosse uma turma de 5º ano Professor? 
Professor: Até mesmo se fosse um quinto ano. Porque eu trabalho melhor com fundamentos. Eu consigo passar melhor 
os fundamentos do que uma recreação. 
Minha intervenção: Mas a sua aula de recreação foi muito boa, dinâmica. 
Professor: Mas estou falando aquela recreação específica da modalidade. Vamos supor um pré-desportivo do handebol ou 
pré-desportivo do futsal. 
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Minha intervenção: Mas você trabalhou bem o pré-desportivo do futsal na sua aula. 
Professor: Eu gosto de trabalhar assim ludicidade, igual você deve ter percebido ontem, eu faço a aula com os meninos, 
eu gosto de fazer a aula com eles. E quando estou passando o fundamento tático ou técnico, eu não participo. 
1.2.2) Considerando a recreação de ontem, você selecionou as atividade tendo por base as características dos alunos? 
R: Foi. 
Minha intervenção: Você sabia que eles iriam gostar daquelas atividades? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Se fosse no estágio você faria assim? 
Professor: Não. Eu iria fazer as atividades que eu achasse conveniente. 
1.2.3) Quando você percebeu que se considerasse as características da turma você teria maior controle e gestão da aula? 
E quais fatores você levou em consideraçaõ para fazer esta seleção de atividades e tarefas com base nas caracterísiticas 
da turma? 
R: Quando realizei o estágio lá em Vitorinos eu não tinha esta percepção. Porque os próprios aluno de lá não passavam 
isto para mim. Eles faziam a aula por fazer, mas também não sei se porque as aulas eram no turno da noite, pois o 
pessoal trabalha o dia inteiro e chegava a noite queria era mais jogar bola e aquele negócio. Quando vim trabalhar em 
Dores do Turvo no começo, nos seis primeiros meses que lecionei aqui na escola fui tachado como professor chato. 
Minha intervenção: Aqui em Dores? 
Professor: Aqui. Não pelos meus companheiros de serviço, mas pelos alunos. Porque eu era rigoroso, eu só dava as 
atividades que eu queria, eu não fazia a vontade deles, eles não podiam fazer nada a não ser que eu concordasse. Só 
podeia ser aquilo que eu planejasse. Eu tinha uma linha de raciocínio que é isso, se o aluno pisava fora, eu já: “- Não. Esta 
errado. Vamos fazer isto.” Eu não aceitava, então fui tachado como chato. Ai fui percebendo que tinha que mudar o meu 
jeito. Ser chato, ser considerado um professor chato é ruim. Então fui mudando. Eu fui abrindo brechas. Eu virava para os 
alunos assim, eu dava aula para uma 5ª série, eu virei para eles um dia dentro de sala de aula e falei assim: “- Eu quero 
que vocês cheguem em casa hoje e perguntem para o pai, para mãe e avó as brincadeiras que eles faziam antigamente. 
Minha intervenção: Isto lá em Vitorinos? 
Professor: Não. Isto foi aqui em Dores do Turvo nesta escola. Eu tentei fazer isto lá em Vitorinos, mas não consegui, 
porque são alunos mais velhos, que trabalhavam, turno da noite. Virei para os alunos daqui e falei: “ Vou tentar fazer isto.” 
Porque lá em Vitorinos eu não era visto como um professor chato. Eu não era visto como um professor chato porque 
trabalhava extraturno com os meninos com futsal, com vôlei, com handebol. Eu montei equipes, treinava as turma e 
levava eles para outras cidades para participar dos jogos. 
Minha intervenção: Quando você tentou realizar esta atividade aqui em Dore? 
Professor: Tive o medo muito grande, pois fiquei com medo dos meninos não trazer. No outro dia foi difícil eu controlar os 
meninos para passar as atividades para mim. Atividades que pai, mãe e avó faziam na época de meninos deles. Eles 
passavam para mim as atividades, pois queriam viver aquilo que o pai e a mãe passou. Eles adoraram. A maioria das 
brincadeiras eu conhecia, mas os meninos ficaram maravilhados. Em todas as aulas eles viravam no final: “- O Professor 
amanhã nós vamos fazer isto de novo?” “- Vamos.” Então eu fiz uma experiência de um mês e meio com eles, ai o meu 
nome começou a mudar. “- O Professor é bonzinho. O Professor brinca com a gente. É assim, ele xinga muito a gente, 
briga muito com a gente, mas eles é bonzinho, ele faz a aula com a gente. Então eu comecei a perceber: “- Opa! Vou 
mudar o meu jeito. Da certo!” E comecei a pesquisar formas de atividades lúdicas, diferentes para mim estar trabalhando 
com eles. 
Minha intervenção: Professor não tive como perceber porque não observei a mesma turma duas vezes, mas passou hoje 
na aula para o 3º ano os seguintes conteúdo passe, deslocamento e drible. Entretanto o drible é um fundamento mais 
complexo do que o passe, a combinação do passe com o deslocamento junto com o colega é uma atividade mais 
complexa que somente o passe. Então ocorreu uma progressão e evolução dos fundamentos até chegar no jogo 
propriamente dito. Na primeira aula que você passou o fundamento foi o chute a gol. Sendo assim: 
1.3) Como você costuma assegurar a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? 
Minha intervenção: Você me descreveu no caso o handebol que é a modalidade que você disse ter mais afinidade. Você 
me disse que no primeiro mês trabalharia mais o lúdico, dentro de um mês ou dois já estaria mais voltado para os 
fundamentos até jogar um pré-desportivo, porém você me disse que não gostava de trabalhar o pré-desportivo, mas 
preferia trabalhar diretamente com o jogo porque é mais fácil desenvolver e passar as orientações dutante o jogo. Então 
como você asseguraria hoje a sequência e continuidade das atividades sendo o handebol o conteúdo que você mais gosta 
de trabalhar? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Na primeira aula eu faço isto, na segunda aula assim, na terceira assado até chegar ao jogo 
propriamente dito? 
R: Eu gosto de pegar o fundamento mais fácil. O mais fácil é o passe. Porque no passe você já pega e faz o movimento 
do arremesso. Eu vou treinando o passe, você deve ter percebido que eu começo no passe, mas no dia o fundamento que 
iria treinar não é o passe, igual com os meninos eu treinei um poquinho de passe e depois fui para o chute a gol. Eu 
relembro um pouquinho o fundamento anteriormente ensinado e depois vou para o seguinte. É complexo! O chute a gol 
não vejo ser complexo para os meninos, pois eu não passei o chute a gol certo para eles, pois eu não exige chute de peito 
de pé. Apenas queria que eles chutassem para o gol e acertasse o gol. A única coisa que eu cobrei é que quando eles 
chutassem a bola para mim, eles tocasse a bola do jeito correto porque este fundamento já vinha trabalhando com eles 
antes. Então tento trabalhar gradualmente colocando um pouquinho de cada fundamento devargazinho para depois levar 
eles para o jogo. Que já estão chegando que serão na semana que vêm ou na próxima já começam. 
Minha intervenção: Os jogos estudantis? 
Professor: Sim. Mas nós não levamos os alunos do 6º ano não. 
Minha intervenção: Realizam os jogos aqui na escola entre os alunos? 
Professor: Porque aqui acontece uma gincana escolar e esportiva que acontece no final do ano, aonde todos os alunos 
participam. 
Minha intervenção: Dando sequência. 
Professor: Ai dou a sequência e o que eu passo, é o seguinte, depois eu coloco eles no jogo propriamente dito. Ai eu 
começo a para, por exemplo, o menino vai lá e me da um passo como a gente costuma falar de bicuda, eu apito o jogo 
assim, apito e paro. “- Volta a bola aqui no aluno tal.” Ai eles voltam a bola, eu coloco a bola no pé dele e todos ficam 
paradinhos aonde estavam. Eu vou e digo: “- Agora você vai dar o passe para ele do jeito certo, como você aprendeu.” Ai 
ele vai e realiza o passe de peito de pé certinho e continua o jogo. Ai ela dibra, mas tinha que tocar a bola, eu paro a 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
482 

jogada faço voltar a jogada e digo: “- Toca a bola ali. Você deveria ter feito isto.” Eu sei que assim, é um treinamento, mas 
não deveria ser, pois deveria ser uma aula. Então o que eu faço, eu pego 20 minutos da minha aula e faço deste jeito. 
Quando esta faltando uns 15 minutos eu deixo eles avontade e jogar do jeito que eles querem. Eles gostam disso, pois 
eles gostam. O negócio deles é assim, é uma troca. É uma moeda de troca, vocês fazem isto agora e depois deixo vocês 
fazerem o que querem. Funciona, pois percebe que funciona, então eu não mudo. E funciona com todas as turmas. 
1.3.1) Fazia assim no estágio? 
R: Não. 
1.3.2) Como era no estágio esta questão da sequência das atividades? 
R: Não, não, não tinha. Não tinha porque era o seguinte, vou dar o exemplo de uma turma que são duas aulas por 
semana, na primeira aula passava o vôlei, na segunda aula passava o futsal, na outra semana passava o handebol, lá em 
Vitorinos nunca trabalhei com basquete porque nós não tinhamos material, não tinhamos cesta, não tinhamos nada, então 
era complicado trabalhar o basquete. Hoje se você for lá em Vitorinos e perguntar sobre basquete nenhum aluno sabe 
nada. Acho que até hoje nunca teve basquete lá. 
Minha intervenção: Não tinha estrutura a escola, mas você não criava adaptações para fazer? 
Professor: Tentei, mas não deu certo. Deu muita confusão. 
Minha intervenção: Eu não consegui perceber este procedimento nas suas aulas, porém comparando a turma do 9º ano e 
a turma do 3º ano, foi o mesmo conteúdo que é o futsal, a mesma estrutura de aula, você passou o fundamento passe e 
chute a gol para o 9º ano e anteriormente já tinha trabalhado o passe e o drible. Sendo assim: 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aula anteriores e as aulas futuras? 
R: É o seguinte, o 3º ano no meu modo de ver já são alunos mais velhos, então eles já passaram por estes fundamentos e 
desde a 5ª série eles estão trabalhando estes fundamentos. Então, eu acho que não é monótono, mas é cansativo para 
eles. Desde a 5ª série, duas vezes por ano, porque fechamos o planejamento agora em junho, mas agosto voltamos no 
mesmo esquema handebol, basquete, futsal e vôlei. Praticamente o mesmo esquema, por exemplo, no 3º ano não sou 
muito de trabalhar fundamento como você deve ter percebido hoje. Eu fui direto para as estafetas com eles porque rende 
mais a aula. Você deve ter percebido que alunos de 3º fazendo brincadeiras, rindo e um aluno mexendo com o outro e 
rindo. 
Minha intervenção: Você introduziu a questão da competição nas atividades? 
Professor: Porque é melhor e com alunos desta idade funciona. Eu não sei se você percebeu, mas eles discutiram entre 
eles lá a questão do número de componentes em cada equipe. “- Não, porque na minha equipe tem 10 e na dele tem 9.” 
Minha intervenção: Então você introuduziu uma regra que a equipe que tinha 9 alunos realiza-se a atividade mais uma 
vezes em relação a equipe que tinha 10. 
Professor: Na última estafeta que passei que foi do drible a outra equipe não viu que a equipe que tinha menos 
componentes vez uma vez a mais, então eles não aceitaram que aquela equipe ganhou. Porém hoje não coloquei um 
artifício que sempre coloco que é prendas. Por exemplo, o time A perdeu tem que fazer 10 polichinelos para mim ou 15 
polichinelos, mas porque quando cheguei perde algum tempo devido a Professora de Matemática estar aplicando prova, 
então perde uns 10 minutos da minha aula. Então tive que improvisar alguma coisa ou cortar alguma coisa que seria 
passada na minha aula hoje. 
1.5) Como distribuía ou organizava estas tarefas para os alunos? E hoje? 
R: O professor já mencionou em respostas anteriores. 
1.6) Como costuma comunicar a consecução das tarefas aos alunos, ou seja, como realiza as intruções referente a 
supervisão, acompanhamento e correção das atividades? Como você costuma fazer isto? 
R: Para os menino pequenos sou mais didático com eles para corrigí-los, eu tento levar mais pela didática. Eu peço para 
fazer e mostro o jeito de fazer. Com o 9º ano B que é a turma da meio. Porque a vantagem é que tenho uma turma de 
pequenininhos, uma no meio que é o 9º ano B e uma de alunos grandes que é o 3º ano. Com o 9º ano B falo: “- Faz isto 
desse jeito que vai dar certo.” Com o 3º ano: “- É assim que faz.” “- Tem que ser assim!” “- Olha é assim que faz.” Eu tento 
assim, trabalhar diferente, lógico que tenho que trabalhar diferente e minha observação também é diferente. Eu sei que 
um aluno do 3º ano, assim nem sempre, mas a maioria terá um pouco mais habilidade do que os alunos do 9º B e 6º ano. 
No 6º ano os alunos encontram-se com dificuldade de coordenação motora. No 9º ano B também um pouco, mas 
conseguem desenvolver um pouco mais. Os alunos do 3º ano eles já conseguem dominar uma bola corretamente no 
futsal, eles já sabem, às vezes não domina, mas se eu falar assim: “- Esta dominando errado.” Eles já sabem que com a 
sola dos pés que domina a bola. Com os do 9º ano B eu falo assim: “- Você estão dominando errado a bola.” Eles 
respondem: “- Estou não professor.” “- Estão sim, então domína com a sola do pé.” 
1.6.1) Quando você costuma fazer isto na aula? Em que momento da aula você costuma passar estas intruções e realizar 
estas intervenções? 
R: No jogo quando estou passando o coletivo. 
Minha intervenção: E para os alunos de 6º ano? 
Professor: Antes. Assim, passo o fundamento e já vou percebendo os erros deles durante o fundamento. Então, para o 
fundamento e falo: “- Vocês estão fazendo a coisa errada, pois acabei de falar com vocês que o domínio da bola é com a 
sola do pé.” “- Tá bom professor, nós vamos fazer.” Eu faço mais uma vez e todos fazem certo. Depois vou vou para o 
coletivo, mas ninguém domina certo, então eu paro e falo: “- Gente eu já falei para vocês como que domina bola.” “- Com 
a sola do pé professor.” “- Então porque vocês não estão fazendo isto?” “- Porque é difícil.” Aí eu: “- Difícil! Vocês fizeram 
isto na hora do fundamento, então porque vocês não fazem isto agora?” Ai eles tentam fazer, mas eu já sei das limitações 
deles. 
1.6.2) Quando você passa as intruções aos alunos normalmente Professor? 
R: Durante a aula na quadra. Eu não gosto muito de ficar dentro da sala de aula falando da matéria. Eu gosto de falar na 
quadra. 
Minha intervenção: Porque para os alunos do 6º ano você costuma para a atividade e pedir para sentar para passar as 
intruções, enquanto para os alunos maiores você não faz isso? 
Professor: Porque não vai funcionar. Se eu parar o jogo, igual falo para os meninos: “- Todo mundo senta aqui para mim 
falar.” Os maiores não vão fazer isto. E para não ter que bater de frente com eles, então é mais fácil pedir eles para 
enconstar e explicar ou afasto e fico de maneira visível para todos e explico como que realiza a atividade ou fundamento, 
seja o que for. 
1.6.3) Você fazia estes procedimentos no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como era sua maneira de realizar as comunicações ou intruções das atividades no estágio? Você 
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consegue me descrever? 
Professor: Era dentro da sala de aula. Pegava e falava assim: “- Hoje nós vamos trabalhar o domínio do futsal ou o passe 
do handebol. Tem que ser assim, assim e assado. Nós vamos fazer estas e estas atividades.” Então explicava dentro da 
sala de aula, nós iamos para quadra e metia bronca. Mas eu tinha era preocupação com o “tempo”. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Pelo fato de ter que deslocar com os alunos da escola para rua e da rua para escola. 
Minha intervenção: Você comunicava as intruções dentro de sala de aula pelo fato de talvez não consegui realizá-la no 
trajeto ou na quadra da rua? 
Professor: Sim. Porque não iria conseguir. 
Minha intervenção: Era uma estratégia para você ganhar tempo? Você passava as intruções dentro da sala de aula era 
para ganhar tempo? 
Professor: Sim. Mas o que acontecia, às vezes chegava na quadra tinha que explicar novamente a aula, porém não tinha 
que explicar tanto, eu chegava e falava assim: “- O gente agora nós vamos fazer isto, isto e isto. Fazem duplas para mim.” 
Eles já faziam porque também já pensavam no tempo. 
Minha intervenção: Quando você começou a proceder assim para os alunos pequeninos? 
Professor: Quando comecei a dar aulas em Dores do Turvo. 
Minha intervenção: Então Professor é nesta escola aqui, Dores do Turvo, que ocorreu sua maior maturidade profissional, 
ou seja, muito dos seus hábito atuais são oriundos deste contexto escolar? 
Professor: São daqui e estou aprendendo mais alguns já e conseguindo muita coisa... Eu não sei se você percebeu 
conversando com os outros funcionários da escola, que sou visto como aquele professor que todo aluno tem medo, todo 
alunos me respeita. 
Minha intervenção: Você diz o pequeninos? Porque percebe que até com os mais velhos você tem um bom 
relacionamento, pois como já disse encontrei três professores em você. 
Professor: Com os alunos maiores, vejo eles como meus colegas, pois eu tenho 26 anos e alguns alunos tem 16 ou 17 
anos e alguns até 20 anos. Então assim, esta muito próximo, até o meu jeito de conversar com eles. “- O vei favos fazer 
isso. O gente vamos lá e tal.” Hoje quando estava passsando atividade para o 3º os meninos brincaram comigo. Eu faço 
os mesmos gestos com eles como se fossem meus amigos. E funciona! Eu sou amigo deles. 
Minha intervenção: Esta forma amigavél de trabalhar conquista eles para participarem da sua aula. 
Professor: No começo eu deixei bem claro. “- Sou amigo, mas sou professor. Então vocês tem que ter o respeito.” 
Minha intervenção: A sua postura manteve se, isto foi notório. 
Professor: Eu sou amigo de todo mundo, ajudo todo mundo, brinco com todo mundo, mas.... Não sei, eu acho assim, eles 
me respeitam pelo ciclo de amizade que criei com eles. Você deve ter percebido que chamo os meninos pelos apelidos. 
Se eu te falar que, no caso do Feijão, pois nós chamamos ele de Feijão, se te falar que não sei o nome dele. Eu não sei o 
nome dele! Todos amigos dele chamam ele de Feijão. Eles me chamam pelo apelido também e não me estresso com 
eles. Meu apelido aqui na escola, você já deve ter ouvido os meninos me chamarem é Patão. E deve-se as estas 
brincadeiras com eles. 
Minha intervenção: Estes hábitos de diferenciar as atividades, da maneira de realizar as intruções, de corrigir os alunos e 
de relacionamento você adquiriu aqui? 
Professor: Aqui em Dores do Turvo. 
Minha intervenção: Os seus colegas de trabalho influenciaram e influenciam na sua postura hoje como professor? 
Minha intervenção: Muito, muito. Eu até brinco com Professor Novato que gostaria de ter a tranquilidade que ele possui. 
Porque ele é muito tranquilo, ele não estressa com aluno, ele conversa com aluno. Ele vai conversando e tenta contornar 
a situação através do diálogo. Eu já sou o contrário, eu contorno primeiro do meu jeito e depois eu converso com o aluno. 
Eu sei que estou errado, pois tinha que conversar, mas estou aprendendo. 
Minha intervenção: Mas em alguns casos funciona o seu jeito? 
Professor: Na maioria. O pior é isso, que é na maioria dos casos. No 9º ano B é o terceiro ano que trabalho com esta 
turma e sempre bati de frente com eles. Este anos estou tentando fazer diferente, já estou conseguindo, mas tem dias que 
percebo que não vou conseguir e tenho que ser pulso firme com eles. 
Minha intervenção: Porque eu percebe três professores em você. Um enérgico e firme com os pequeninos e que pune os 
alunos do 5º ano e 6º ano. Já com os alunos do 9º e no Ensino Médio este professor que você me apresetou agora. 
Também percebe que durante as atividades de fundamentos você explica, cobra a execução, chama atenção para os 
erros é mais enérgico. Entretanto, nas atividades mais coletivas ou abertas é mais aberto ao dialógo, a opinião dos alunos, 
aceita estas opiniões. Estas estratégias e hábitos foram adquiridos aqui nesta escola? 
Professor: Aqui. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas caracterísiticas dos alunos da turma? 
R: Já respondeu em respostas anteriores. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma realizar a diversificação de metodologia e de estratégias de ensino? Você 
consegue me dizer? 
R: Bem espontâneo. Bem espontâneo, espontâneo mesmo. Eu até me assusto quando percebo o jeito que trabalho com 
uns e com os outros. Os alunos do 6º ano quando vêem uma aula minha com os alunos do 9º ano B pegam e falam 
comigo: “- Porque você não xinga eles igual xinga a gente? Você tem medo dele porque eles são grandes e a gente é 
pequenininho.” Mas não é, porque é espontâneo. Eu não vou bater de frente com um aluno do 9º ano que está com 15 e 
16 anos, porque eu sei que adolecente é difícil, nós temos que saber conviver com eles. Como já falei anteriormente, já 
cansei de quebrar a cara com isso, ontem aconteceu com o 9º B, pois eu deixei um aluno fora da aula, porque eu não 
admito que fale palavrão nas minha aulas. Eu acho muito feio fazer isto dentro de uma escola. Porque dentro da escola 
temos que seguir algumas regras. Escola é para educar. No momento que fui separar os time um aluno pegou e falou um 
palvrão lá e riu. “- Não vai jogar. Fica ali, porque você não vai jogar.” Eu costumava punir trazendo para a biblioteca e 
colocava para ler um livro, mas não adiantava. Agora eu costumo punir colocando eles para assistir minha aula para eles 
verem o que estão perdendo, acontece de na próxima aula eles me pedirem desculpas ou até na mesma aula eles me 
pedirem desculpas. Eu sei que pedir desculpa não adianta nada, porque amanhã ele estará fazendo a mesma coisa e me 
pedindo desculpas. Então eu mostro para ele que eu posso mais do que ele, pois se eu não quiser ele não faz. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
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costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
Minha intervenção: Os alunos de 5º e 6º ano não podemos considerar porque para punir é não deixar fazer aula, ou seja, 
são estratégias para conter os comportamentos desviantes dos alunos na aula. Quanto aos alunos do 9º ano e ensino 
médio você já rotinizou algumas estratégias para aumentar a participação dos alunos na aula? 
R: No começo do ano, no início das aulas eu comecei a bater de frente com eles para fazer e obrigava a fazer a aula. Com 
o 3º ano do ensino médio não tive tantos problemas em relação aos que tive com o 9º ano. Também o 9º é uma turma 
maior com 42 alunos e o 3º anos são 20 e poucos alunos, então é até mais fácil de contornar. Os meninos do 3º ano fazia 
tudo direitinho e as meninas ficavam um pouco afastadas da aula. Eu brigava, brigava com elas até que faziam, mas a 
aula não rendia. Elas faziam daquele jeito que se diz, toca pra lá. Aí eu pensei assim: “- Tenho que dar um jeito nisso, 
porque não esta adiantando bater de frente.” Isso no 3º ano. Então chamei as meninas, chamei os meninos e conversei: “- 
Tem alguma coisa que vocês não estão gostando na aula e que vocês não estão fazendo?” As meninas viraram e falaram 
assim: “- É que a gente não gosta de jogar com os meninos, porque os meninos não jogam a bola para mim e tudo mais.” 
“ Então, tudo bem, vamos esquematizar a seguninte estratégia. Os meninos jogam primeiro e depois vocês jogam. Beleza 
assim?” “- Beleza.” Uma, duas, três aulas aconteceu desta maneira. Aí começou o futsal, as próprias meninas vieram até 
a mim e pediram: “- Professor o dia que tivermos aula no campinho, em vez de jogarmos na quadra podemos jogar no 
campinho?” Melhor porque os meninos continuam jogando na quadra e as meninas ficam jogando no campinho. 
Minha intervenção: Depois você inverte as menias vem para quadra e os meninos para o campinho? Ou não? 
Professor: Mas elas não gostam de jogar na quadra, elas preferem jogar no campinho. Hoje elas não jogaram no 
campinho porque estava com sol e a grama molhada de sereno. Foi por isso, que elas preferiram jogar na quadra.  
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da turma? 
R: No primeiro dia de aula eu já chego e falo: “- Eu sou assim, assim e assado. Sou chato, sou isso e sou aquilo. Mas fiz 
minha faculdade, estudei 4 anos, corro atrás de curso e tudo para chegar aqui e deixar vocês fazerem o que quiserem na 
aula.” Eu levo o planejamento anual e mostro para eles: “- Temos este planejamento, tenho estes planos de aula e tenho 
que cumprir este planejamento e estes planos de aulas. Então você me ajudam e eu ajudo vocês. Podemos sair fora um 
pouquinho? Podemos se vocês me ajudarem eu ajudo vocês.” Eu já coloco isto para eles no início do ano. Eu não 
imponhõ isto para eles. Eu já chego oferecendo uma troca: “- Se vocês fizerem isto eu faço isto para vocês.” Agora se eu 
não fizer isto, eu também não faço isto.” 
Minha intervenção: No caso do 6º ano, foi onde percebe você possuir mais rotinas para manter o controle dos alunos, já 
no 9º e 3º ano nem tantas. 
Professor: Não, não tenho. 
Minha intervenção: Além de puní-los tirando eles das atividades, existe outros procedimentos que você já rotinizou? 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Quais? 
Professor: Deixar mais de uma semana sem fazer minha aula. Eles ficam, pedem desculpa, ficam ali do lado, mas eu não 
volto atrás. 
Minha intervenção: Você aumenta o tempo da punição? 
Professor: Aumento o tempo. 
1.3.1) E como você fazia no estágio Professor? Como procederia no estágio numa turma de 6º ano igual você tem aqui? 
R: Eu já levaria o aluno para supervisora, não iria aceitar isso bastante tempo na minha aula, não iria tentar conversar com 
o aluno. Eu iria excluir ele da minha aula mesmo, não iria dar muita idéia para eles. 
Minha intervenção: Você tomava raiva do aluno? 
Professor: Tomava. 
Minha intervenção: Porque? 
Professor: Não sei. Eu tomava, ainda mais se ele me respondesse. 
Minha intervenção: Você acredita que o fato de você ter prestado serviços ao exercício influenciam nestes 
comportamentos seus? 
Professor: Muito, muito. Eu tenho esta coisa militar em mim, de hierarquia mesmo. Um tem que respeitar o outro. Como 
eu respeito a Diretora e Supervisora penso que os alunos tem que me respeitar. Eu sei que é errado. 
Minha intervenção: Você queria conquistar este respeito na marra? 
Professor: Eu queria, mas já percebe que não adianta. 
Minha intervenção: Mas no 5º e 6º ano você é um pouco enérgico ainda, mas percebe que eles gostam, brincam com você 
e fazem a sua aula. 
Professor: Porque nestas turmas de 5º e 6º ano já tentei ser amigo deles, mas não tem jeito devido a idade deles, então 
temos que ser firmes com eles. 
1.3.2) Na situação de comportamentos desviantes dos alunos como você costuma proceder? Aqueles comportamentos 
inaceitaveis. 
R: Eu converso com eles e viro e falo assim: “- Vocês já sabem como que funciona. Sou muito bom com você, mas tal, tal 
e tal. Explico e passo para Diretora. Passo a situação todinha para Diretora e deixo ela resolver.” 
1.3.3) Já ocorreu algum episódio no estágio que você adotou uma postura muito enérgica ou até conflituosa com os 
alunos? 
R: Foi em Vitorinos. A Diretora me pediu para estar realizando um campeonato com os alunos, só de futsal. Então fiz um 
campeonato masculino e feminino. Nisto uma aluno fez uma falta, eu dei o cartão amarelo para ele, depois ele fez outra, 
então peguei e expulsei ele do jogo. Ele vai e dá um tapa na minha mão, me chamou para briga e me empurrou. Eu fui 
para cima do aluno, não briguei com ele porque outros alunos que são amigos meus de rua, pois já os conhecia da rua, 
me seguraram e pediram-me calma. Ai me acalmei e tudo mais. Este aluno virá na mesma hora e diz: “- Eu te espero lá 
fora.” Eu disse: “- Lá fora sou homem igual você e o bicho vai pegar.” Eu ameacei o aluno. 
Minha intervenção: E se acontecesse isto hoje Professor como você procederia? 
Professor: Eu iria baixar a cabeça, chamar e conversar com a Diretora, passar uma ocorrência e pedir que ela expulse o 
aluno uma semana da escola. 
Minha intervenção: Esta experiência influenciou na sua postura de trabalhar com estes alunos mais velhos hoje Professor? 
Professor: Influenciou. 
Minha intervenção: Você evita este tipo de acontecimento? 
Professor: Eu evito porque me conheço. Eu sei do que sou capaz. Se um aluno deste bater de frente comigo, me empurrar 
e me enfrentar. Eu sei que não vou baixar e vou para cima do aluno. Então eu tento levar no “banho maria”. Às vezes 
discuto com o aluno, mas se perceber que a discussão esta ficando num grau mais alto, eu saio fora. “- Olha, não quero 
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saber de você mais aqui não. Sai fora! Sai da minha aula. Da licença da quadra e vai para onde você quiser. Só não fique 
no lugar onde estou dando a minha aula.” 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: Você já percebeu, aqui não tenho nem como falar, pois qualquer aula que eu planejar tem como realizar, tenho material 
avontade, espaço muito bom. 
Minha intervenção: Você me disse que em Vitorinos você não tinha. 
Professor: Atrasava muito o meu planejamento em relação a isto. Eu não podia planejar um fundamento igual costuma 
trabalhar aqui que é uma bola para cda dupla. Era complicado trabalhar isto, pois tinha uma bola para 30 alunos. 
Minha intervenção: Quando você chegou aqui na escola e percebe a estrutura que tinha, as suas aulas eram compatíveis 
a esta estrutura? Ou ficava a desejar? 
Professor: Não era. Fica a deseja. Eu tive que melhorar bastante em relação a este aspecto. Os próprios alunos e a 
própria escola me exigia a isto. 
Minha intervenção: Referente a organização e seleção dos materiais Professor. Em Vitorinos no estágio talvez você tinha 
que arrumar outros materiais para realizar a aula, ou você não tinha esta preocupação de selecionar materiais mais 
lúdicos e ser críativo para aula? 
Professor: Eu levava material da minha casa que eu mesmo fazia. Tipo bolinhas de meias. Agora aqui nesta escola é 
diferente, aqui eu chego vou até o almoxarifado pego a minha caixinha e levo para quadra o material. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais atividades você costuma planejar aqui? Ou não tem esta preocupação pelo fato 
da quadra ser coberta? 
R: Tenho esta preocupação porque não são todos os dias que a quadra fica disponível para minhas turmas. Eu planejo 
uma aula de Totó, uma aula de ping pong, eu faço um campeonato interno na sala com eles. 
Minha intervenção: E aulas teóricas costuma trabalhar? 
Professor: É somente no começo do ano que a gente trabalha. Nós passamos as regras para eles, mas 5º, 6º ano não. 
Minha intervenção: Você disse no início da entrevista que em Vitorinos no estágio você não tinha esta preocupação de 
chuva ou se tinha materiais, pois suas preocupações eram outras como alunos bêbados na aula, o deslocamento dos 
alunos até a quadra. Agora e se chovesse em Vitorinos o que você fazia no estágio? 
Professor: Eu tinha um pouco de pirraça em relação a Diretora da escola, porque cobrava materiais, mas nunca tinha. 
Então eu ficava com pirraça, já que ela não quer que eu trabalhe eu também não vou trabalhar. Às vezes, quando chovia 
ficava com os alunos dentro de sala de aula brincando com joguinhos de forca no quadra ou dama. 
Minha intervenção: Você não trabalhava? 
Professor: Eu não trabalhava. Quando chovia eu ficava dentro da sala de aula. Às vezes levava um filme que não tem 
nada a ver com Educação Física e passava para eles. 
Minha intervenção: Estes hábitos não lhe prejudicaram profissionalmente depois de formado Professor? 
Professor: Eu percebe isto depois que vim trabalhar nesta escola em Dores do Turvo. 
Minha intervenção: Então o atual perfil profissional que você possui foi influenciado por esta escola? 
Professor: Sim.Em tudo, tudo, tudo. Eu fiquei muito, muito mais flexível. 
Minha intervenção: Então aproveitado desta sua conciência fica fácil de me dizer. Eu percebe nas aulas observadas 
algumas rotinas de comportamento da sua prática docente e que conferenciamos ao longo da entrevista, de como você 
costumava fazer antes e como faz hoje. Sendo assim:  
1.6) Você conseguiria me dizer especificamente no contexto da aula independente do conteúdo, da turma, faixa etária dos 
alunos algumas rotinas de aula que você já estabeleceu? Sejam rotinas para gerir, instruir ou aumentar a participação 
deles e que você às vezes nem percebe? Você disse que é espontâneo? 
R: Às vezes o jeito que eu costumo falar com eles. 
Minha intervenção: Que jeito? 
Professor: Mais sistemático, mais firme. 
Minha intervenção: É natural seu? 
Professor: É natural mesmo. Quando vejo já falei. 
Minha intervenção: Isto acontece mais na parte da aula que você esta passando os fundamentos? 
Professor: Porque você deve ter percebido hoje que eu joguei bola com ele, brinquei com eles, dei chapeuzinho neles, 
mexia com eles e quando eles me davam olé mexiam comigo. Isso é espontâneo e quando vejo esta acontecendo. 
1.6.1) Tarefas e atividades que você sempre costuma utilizar nas aulas? 
R: As recreações. De 6º ano até 8º ano é fácil de trabalhar e funciona com certeza. Estas brincadeiras de pique, pois os 
meninos adoram correr. 
1.6.2) Dinâmicas para interação e relacionamento? 
R: O pique corrente, o futebol de mãos dadas... 
Minha intervenção: Para conquistar os alunos quais hábitos você já rotinizou? 
Professor: Participar das aulas com eles. 
Minha intervenção: Você acredita que isto funciona? 
Professor: Funciona. 
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ANEXO 21 – Instrumentos referentes aos dados do 13º Professor 
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Anexo 21.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 12 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Desde a época de estudante ainda, quando estava no 2º Grau.  
Minha intervenção: 
Professor: 
1.2) Quem o influenciou?  
R: O que me influenciou foi mais o fato de não ter uma aula boa de Educação Física. Uma boa aula! E não ter um 
professor que incentivava e sempre querer fazer, sempre querer aprender igual gostava muito de vôlei. Sempre querer 
jogar vôlei e não ter ninguém para me ensinar, isso me motivou. E outro motivo é porque senti que era um campo que na 
região não tinha esta formação, não tinha estes professores. Então iria estudar e já sair empregado. Também! 
Minha intervenção: No Ensino Médio você já tinha esta perspectiva? 
Professor: Eu já sabia isto, pois consegui perceber que estava fácil entrar no mercado. 
1.2.1) Quais foram suas principais motivações além desta expectativas de fazer um Curso de Educação Física e ganhar 
dinheiro? Era trabalhar com o que no início? 
R: Trabalhar com competição. Com competição. 
Minha Intervenção: Como treinador? 
Professor: Treinador e academia sempre foi uma opção que sempre quis também. Mas o pensamento assim, de início... 
Estar empregado em qualquer área da Educação Física. Já ter um emprego para partir para qualquer área de competição. 
De início o meu pensamento lá no 2º Grau era este. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na sua formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? Pode ser ás vezes que 
o professor lhe marcou, mas a disciplina não ou ao contrário, a disciplina lhe marcou e as atitudes do professor não. 
Durante a Licenciatura. 
R: Durante a Licenciatura? 
Minha intervenção: É! 
Professor: Uma que me marcou e que acabei tomando até uma dependência foi em Psicologia.  
Minha intervenção: O Professor de Psicologia? 
Professor: É professora. Marcou assim, porque era uma matéria que estava bem e fui dar aula, pois peguei um mês de 
aula aqui e não freqüentei um mês de aula lá, assim acabei tomando esta dependência que ficou marcada. Mas foi por 
culpa minha mesmo assim, faltou um ponto e ela não me deu, mas como não tirei, então acho que não merecia ganhar 
também não. 
2.1.1) Algum professor que apresentasse características ou aspectos que influenciaram no seu perfil profissional ou no 
seu jeito de trabalhar? Aquele professor eu gostava do jeito dele trabalhar. Teria algum professor que lhe faz lembrar o seu 
jeito de trabalhar? 
R: Do jeito de trabalhar? 
Minha intervenção: É. Que você sentia mais afim a ele. 
Professor: Pode ser em todo o curso ou na Licenciatura ou Bacharelado. 
Minha intervenção: Quando falo em Licenciatura refiro-me a todo o curso. 
Professor: Um professor que aconteceu uma coisa bem bacana assim que pude perceber... Foram dois professores! No 
início foi o de capoeira que esqueci o nome dele... Bocão! O nome dele era Bocão. O professor de Capoeira Bocão porque 
rolou um comentário que o pessoal não estava gostando das aulas dele e era para tirarmos o professor e não sei o que... 
Vivia aquele momento de estar contra o professor. Eu estava na turminha que não estava gostando. E no final do curso 
tinha outro professor que era o Daniel, que teve isto também de novo. De Treinamento... O Daniel de Treinamento. O 
pessoal estava querendo tirar ele só porque não conseguiam tirar nota com o professor, sendo que ele era um excelente 
professor. Eu conseguia entender tudo o que ele estava passando, não tinha dificuldade nenhuma e conseguia ver outro 
lado da coisa agora. Estava vendo que ele era um bom professor, porém o pessoal estava só preocupado com a nota. Às 
vezes iríamos passar com a nota baixa, mas com conhecimento muito maior do que com aquele professor que 
passássemos com a nota alta. Depois pude sentir a situação dele quando comecei a dar aula. Tipo assim, você tentar 
entrar com uma coisa nova ou um jeito novo como professor aqui e os alunos não lhe aceitarem bem. Eu cheguei com 
handebol em Vitorinos e com o vôlei, porque eles só jogavam futsal e queimada. Jogavam um futebol lá assim, um rachão 
de qualquer jeito. Quando cheguei com o vôlei e handebol não foi bem aceito. Só não tinham a opção deles quererem me 
tirar da escola porque eles não tinha jeito de fazer isto, os alunos, mas se tivesse num colégio particular acho que eles 
fariam uma abaixo assinado. Mas eles viram que... 
Minha intervenção: Quais características do Professo Daniel que você destacaria? Que sejam característicos do seu perfil 
de atuação profissional. Características positivas que você adotaria nas suas aulas? 
Professor: Uma coisa que acho... Ele continuou na mesma linha de pensamento dele, dando aula do mesmo jeito e foi o 
que fiz também. Você tem aquele direcionamento e você vai nele, mas caso você sentir que esta errado muda. No caso o 
Cara não estava errado, mas a turma que estava errada, o pensamento da turma. Ele estava certo, estava agindo 
corretamente e não estava perseguindo a turma assim de maneira alguma. Então eu também sou assim, se estiver certo 
ali naquela linha de pensamento. Só se perceber que estou errado! Não, estou errado acho que tenho que mudar. Mas ele 
não estava fazendo nada de mais, estava dando uma boa aula e dando prova de acordo com o nível da aula dele. Então 
acho assim, ele manteve o nível da prova também, porque a prova dele era difícil, mas ele dava uma boa aula para dar 
aquele tipo de prova. Eu e a turma tivemos que adaptarmos aquilo, dar um jeito e tirar nota. 
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Minha intervenção: Você acredita que contribuiu muito? 
Professor: Contribuiu muito! Acho assim, eu hoje dando aula... Por exemplo, seu cheguei para uma turma e estou 
entrando com uma coisa nova que eles não conhecem independente se eles irão aceitar ou não. Eu posso tentar entrar de 
outro jeito, mas vou manter ensinando aquilo para eles aprenderem. 
Minha intervenção: Aquilo que você acredita. 
Professor: Sim. 
2.2) Durante sua Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas? Cursos de formação? 
R: Participei. 
Minha intervenção: Você lembra as áreas dos cursos que você realizou? 
Professor: Participei de curso de música. 
Minha intervenção: Boa. Música? 
Professor: Música! Porque gosto de música. Participei de alguns cursos de música. Mais na área pedagógica os cursos 
que participei. 
Minha intervenção: Você lembra as áreas ou temáticas dos cursos? 
Professor: Um é de musicalidade. 
Minha intervenção: Musicalidade na Educação Física. 
Professor: É! Musicalidade para Educação Física. E participei de um curso para dar aulas para crianças de 1ª a 4ª série 
também. Durante a Licenciatura foram só estes. Não! Ainda na minha formação teve alguns cursos depois que já estava 
dando aula no estado. O Estado promoveu alguns cursos que eu fiz. Fiz um de voz para aprender a trabalhar a voz e não 
ficar sem a voz ou ficar rouco. Tiveram alguns pelo estado que fiz também. 
Minha intervenção: Boa! Teve algum mais na área de fitness ou academia? 
R: Não! Durante a minha formação não. 
2.3) Como cada uma contribuiu para a sua formação? Na sua prática letiva? 
R: Esta formação que você fala é dos cursos? 
Minha intervenção: Sim! Mudou ou modificou a sua prática quando você estava dando aula? Durante o estágio, por 
exemplo? 
Professor: É! Assim que a gente faz o curso não. Você sai do curso cheio das idéias e tal, mas não muda não. Mas 
parece que vai juntando uma coisa aqui e outra ali. Daí a pouco... Daí uns três anos você percebe que esta fazendo uma 
coisa que você aprendeu no curso lá atrás, mas não conseguiu aplicar naquele momento e agora você esta conseguindo. 
Minha intervenção: Porque agora acredita que você consegue aplicar e antes não? 
Professor: Acho que experiência! O jeito... Tipo assim, o jeito de passar para o aluno e mostrar coisa nova para o aluno. 
Minha intervenção: De transmitir a instrução? 
Professor: De transmitir a instrução. 
Minha intervenção: Hoje provavelmente você gasta menos tempo para explicar uma tarefa do que no início? 
Professor: É! Justamente. E consigo às vezes mais atenção deles. 
Minha intervenção: Do que antes? 
Professor: É. 
Minha intervenção: Bom! Normal. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado influenciou você hoje como professor? Como o Estágio influenciou ou não 
influenciou? 
R: O que mais me influenciou foi o seguinte... Durante o estágio pude perceber a realidade das escolas. Então na minha 
formação uma coisa que eu sempre pedia aos professores, pelo menos da parte prática dos desportos ali, era para eles 
trabalharem com a realidade da escola. Porque você vai ensinar o vôlei, você só tem uma bola de vôlei. Se você for 
ensinar futsal só tem uma bola ou às vezes não tem nem a bola. 
Minha intervenção: Isto acontece aqui? Lá na sua escola é assim? 
Professor: Acontece. Você vai poder perceber que temos somente uma bola de basquete na escola. 
Minha intervenção: Para tudo? 
Professor: Para tudo. 
Minha intervenção: Você dá aula com esta bola de basquete? 
Professor: É. Uma bola de basquete. 
Minha intervenção: Você nunca preocupou em arrumar outros materiais? 
Professor: Eu consigo! Sempre consigo. Agora que a Diretora falou que iria comprar, mas sempre consigo. A gente esta 
treinando, mas não coloco a bola de treino na minha aula para não acabar com ela. Porque a gente fora da aula esta 
treinando para competição agora que é o JEMG. Então este material estou deixando só para o treino ali e não estou 
levando para aula. Porque na aula se for utilizar usarei a mesma bola 10 horas no dia. Então ela não vai agüentar com 
uma semana. 
Minha intervenção: Trabalhando a mesma coisa. 
Professor: Uma semana às vezes, pois a quadra muito áspera. Aquele cimento muito ruim. 
Minha intervenção: Aquele cimento grosso? 
Professor: É cimento grosso. Então a bola não aguenta. Se utilizar no treino e como treino 1 ou 2 horas por semana, vou 
usar ela um 1 mês 
Minha intervenção: Ai depois acabou tudo também? 
Professor: Ai eu consigo outra, isso ai eu consigo. Seja com a população, peço pai de aluno, peço os alunos às vezes 
para dar 0,50 centavos e fazermos uma rifa, R$ 1,00 de cada um. A gente consegue! 
2.4.1) Teria alguma experiência que durante o estágio lhe marcou? Um percurso ou episódio que lhe marcou? Que você 
possa dizer que nunca vai esquecer? 
R: Agora assim não me lembro, mas sempre tem. Uma coisa assim, que pude perceber é que não adianta você agir com 
força com o aluno ou gritar de mais.  
Minha intervenção: Você já agiu assim com aluno? Ou teve alguma reação do aluno? 
Professor: Já! Já! Quanto mais você reage assim, mais ele reage assim com você. Então assim, tem que conversar com o 
aluno. 
Minha intervenção: Evitar bater de frente? 
Professor: Bater de frente acho que é pior. Chega um momento que você tem que dar uma dura e punir o aluno, mas 
tentar punir sem o bate boca ali é melhor. Porque na frente da turma é pior, porque o aluno só que te desmoralizar. Então 
se você tira a turma toda e deixa o aluno sozinho. É uma saída! Vamos supor que tem um aluno avacalhando a aula e 
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você o pede para se retirar da quadra, mas ele não se retira. Tira a turma toda... Chama todos os outros... Sei que vocês 
são bons alunos, então me acompanha e vamos para sala. Vamos deixar o fulano de tal ai, sozinho na quadra, porque ele 
esta precisando ficar sozinho um pouco. Vai embora e deixa o cara lá. 
Minha intervenção: Já ocorreu isto no estágio? De você ter que fazer isto? 
Professor: Não. No estágio não. No estágio já aconteceu de gritar com o aluno e... Você esta entendendo?... 
Minha intervenção: Gritava mesmo Jean? 
Professor: É. Achava que no grito... 
Minha intervenção: Na porrada mesmo? 
Professor: É. Achava que... 
Minha intervenção: E o aluno já revidou? 
Professor: Revidou, mas não deu porrada. Mas assim, se eu grito o aluno fala alto. E ai? 
Minha intervenção: Fica um ambiente ruim e você não poderá resolver nada. 
Professor: Eu não posso fazer nada.  
Minha intervenção: Não vai adiantar mesmo! 
Professor: Agora você tira todo mundo o cara fica lá sozinho. Então ele vai ficar sozinho e ficar sem graça.  
Minha intervenção: Vai! 
Professor: Vai perder a graça! Porque às vezes tem um aluno que esta fazendo uma bagunça para aparecer para turma. E 
não tendo a turma para ele ficar aparecendo. 
Minha intervenção: Normalmente é assim. 
Professor: Entendeu? 
Minha intervenção: Entendi. 
Professor: Pronto! É isto, minha saída é esta. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Nó! De mais uai! 
Minha intervenção: De mais uai! Que “De mais” é este? 
Professor: Demais financeiramente assim, pois passei muita dificuldade. Meu pai pagava a faculdade para mim e parou de 
pagar, pois nós discutimos. Tive que trabalhar para pagar, mas sempre tive minha mãe dando apoio. Entendeu? 
Minha intervenção: Questão financeira é comum para aqueles que estudam numa escola privada. 
Professor: É. Mas assim, lá no curso em si não! Não senti dificuldade nenhuma, pois nunca desanimei do cursou e nunca 
senti dificuldade nenhuma não. 
Minha intervenção: Durante o curso você quis concluir e trabalhar na área? 
Professor: Sempre quis! Sempre quis! 
3.1.1) De exemplos de situações reais que tenham ocorrido que posso descrever? 
R: Uma coisa que aconteceu... Falando financeiramente? 
Minha intervenção: Uma dificuldade que você possa falar que naquele momento foi muito assim... 
Professor: A dificuldade foi que arrumei um emprego e o salário que tinha era a conta para pagar a faculdade e tinha que 
comprar uma moto, mas não tinha o dinheiro para comprar a moto. 
Minha intervenção: Como assim? Você tinha o dinheiro para pagar a faculdade, mas queria comprar uma moto. 
Professor: Porque tinha que morar em Remédios e trabalhar em Vitorinos. Porque peguei aulas em Vitorinos e não em 
Remédios, pois não tinha aula em Remédios. Então tinha que ir de moto. 
Minha intervenção: É percebi o percurso hoje. 
Professor: Entendeu? Então tinha que ir de moto. Com o salário eu pagava a faculdade e dava para pagar um pouco da 
moto, porém não tinha o dinheiro para comprar a moto. Ai minha Mãe deu um jeito me ajudou e depois fui pagando ela 
devagar. Sabe! Sendo que o meu Pai tinha uma moto zero. Então isso me marcou muito. O fato do meu Pai ter e não me 
emprestar nem para começar. 
Minha intervenção: O fato do seu Pai não querer lhe apoiar no início? 
Professor: Não me apoiar. Sempre foi contra eu fazer Educação Física. 
Minha intervenção: O fato de você seguir esta carreira? 
Professor: É. Meu Pai sempre foi contra. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Ele queria que eu fizesse Direito. Eu tenho que fazer o curso para mim. 
Minha intervenção: Mas Direito dá uma boa grana. Será que seu Pai não estava certo não? Estou brincando Professor!  
Professor: Mas e a satisfação? 
Minha intervenção: Sem dúvida. Se você gosta! 
Professor: Mas assim, é claro que... 
Minha intervenção: Hoje ele aceita? 
Professor: Aceita! Hoje ele aceita. É claro que... Como vou te falar? É... O Direito o hoje da mais dinheiro do que tudo. A 
gente também não vive sem o dinheiro. A gente trabalha pelo dinheiro também. Mas hoje tenho minha Academia e a 
Educação Física eu tenho vários campos que possa estar entrando ali. Para estar ganhando daqui e ganhando dali. Acho 
só que o professor tem que ser mais valorizado um pouco. Hoje estou insatisfeito com meu salário de professor. 
Minha intervenção: Com seu salário de professor? 
Professor: É! Não estou insatisfeito em dar aula. Acho que tínhamos que ter mais apoio do governo tanto de material, de 
infraestrutura e de salário também. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Possuo. 
3.2.1) Quais? 
R: A academia. 
Minha intervenção: Por que você resolveu abrir uma academia? 
Professor: Desde início sempre quis trabalhar nesta área. Sempre quis mexer com academia, com competição mesmo 
essa parte mais da saúde. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado seu percurso profissional qual escolheria? Pode 
ser mais de um aspecto que lhe motivou chegar aqui. Desde o dia em que você decidiu fazer Educação Física, os 
obstáculos que você enfrentou neste percurso profissional como financeiro, ter que arrumar um trabalho, a dificuldade de 
comprar uma moto no início, a rejeição do seu Pai pelo fato de você fazer Educação Física. Qual aspecto que você possa 
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falar que chegou até aqui por isso? 
R: Pode ser tipo o incentivo de alguém assim? 
Minha intervenção: Ou de você mesmo também. 
Professor: A maior coisa assim que me incentivou foi o incentivo da minha Mãe. O tempo todo ela sempre me incentivou. 
Sempre! 
Minha intervenção: Em que aspectos assim? Teria como relatar algum? Além da moto que ela te ajudou comprar. 
Esforçou para te ajudar! 
Professor: É. O esforço dela mesma de me ver formar. Sabe! 
Minha intervenção: O gostinho de ver você terminar o seu curso. 
Professor: É! A felicidade com que ela falava assim com as amigas e com povo todo em geral. E depois minha aceitação 
quando comecei a trabalhar ali. O reconhecimento de pais também quando comecei a levar os alunos para competição. 
Meu reconhecimento dentro da cidade assim que comecei a trabalhar na academia. Porque antes de ter a minha já 
trabalhei na outra. 
Minha intervenção: Tem outra academia aqui? 
Professor: Eu já trabalhei na outra academia que tem aqui. Então ai... A confiança que o pessoal passava para mim. 
Quando fui para academia o pessoal falava assim: “- O Jean quero vir no horário que você está na academia.” Porque não 
podia todos os horários. Isso para mim era importante! 
Minha intervenção: Bacana, pois é uma auto realização. 
Professor: Por isto que tenho a minha hoje. Eu montei a minha porque o pessoal falava para montar a minha academia 
que eles viriam para cá. Monta que eu vou! E vieram mesmo!  
Minha intervenção: Vieram mesmo? 
Professor: Vieram! 
Minha intervenção: Quantos alunos você tem hoje dentro deste espaço? 
Professor: 40 alunos 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Dentro de casa. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? Destes cursos que você falou ou da maturidade profissional que hoje você possui. 
R: O que mais aprendi assim, eu acho que é o fato de não bater de frente com o aluno, ou seja, tentar estar sempre do 
lado dele e nunca de frente. O que mais aprendi foi isto! Em cursos assim... Teve alguns cursos do Estado também para 
trabalhar com o Tempo Integral, que a gente acaba aprendendo muita coisa que pode ser trabalhado na aula de Educação 
Física mesmo para os alunos de 5ª a 8ª série e 2º Grau. 
Minha intervenção: Referente à que Professor? 
Professor: Cursos de desportos mesmo e atividades pré-desportivas. Então assim muita brincadeira e muita competição 
também ali. Brincadeira e competição tudo junto que assim a gente aprendeu a trabalhar muito ali o coletivo e fazer com 
que aquele o aluno problema insira mais na turma e participe mais. Sabe! 
Minha intervenção: Referente à disciplina ou alguns comportamentos dos alunos? 
Professor: É! Disciplina e comportamento de aluno 
Minha intervenção: No início você tinha problemas em gerir os alunos? 
Professor: Nossa Senhora! De mais! De mais! Os alunos são super agressivos nas aulas de Educação Física. 
Minha intervenção: E hoje não? 
Professor: Hoje são ainda. São! Só que como vou te explicar! Eu acho que sei lidar melhor com a situação. É claro que 
uma briguinha sempre tem na aula. Sempre tem aquele aluno que não aceita o contato físico com o outro ali. Ás vezes 
deu uma esbarradinha ele já quer ir para agressão. 
Minha intervenção: Referente aos cursos. Estes cursos contribuíram para você assumir dar aulas e ao mesmo tempo abrir 
uma academia? 
Professor: Sim! 
Minha intervenção: Você acha que lhe proporcionou maturidade profissional para abrir seu próprio negócio? Porque é um 
empreendimento, mesmo não sendo uma mega academia, mas para cidade é um bom empreendimento, pois é a 
segunda academia. A aqui tem quantos habitantes? Dez mil! 
Professor: Aqui dentro da rua hoje deve ter oito mil habitantes. 
Minha intervenção: Oito mil habitantes? É grande, não é pequeno! Relativamente grande para uma cidade do interior. 
Professor: É! Se tiver 3% do pessoal todo aqui malhando. 
Minha intervenção: Você acha que estes cursos influenciaram para você ter esta maturidade profissional e assumir esta 
responsabilidade? 
Professor: Claro! Claro! A gente aprende com a troca de experiência também. Acho que uma das coisas mais importantes 
de todos os cursos, às vezes não é nem as aulas, pois você chega lá, mas a aula não foi tão... Tão assim... Aprendeu 
tanto... Não adquiriu tanto conhecimento na aula, mas o bate-papo depois da aula com pessoas de diferentes regiões. 
Minha intervenção: Troca entre pares? 
Professor: A troca. Isso! Acho que isso às vezes vale mais do que a aula. 
Minha intervenção: Você acha que se atualiza mais e muda um pouco das suas concepções? 
Professor: É! Na área de academia, por exemplo, neste último curso que eu fiz na Pós-graduação a gente teve muita troca 
assim, nos intervalos a gente conversar sobre estes assuntos, pois é gente que trabalha como Personal Traineer e outros 
que tem academia também. A gente teve muita troca e isso foi muito... Muito valoroso.... Muita coisa boa... 
Minha intervenção: Às vezes os cursos não vêm até aqui também? 
Professor: É! O grande problema nosso é isso. Porque não tem cursos aqui perto, assim a gente tem que ir muito longe. 
Minha intervenção: 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? Que fatores você acha que você acha 
importantes para estar mantendo atualizado? 
R: Eu acho que a gente vive no capitalismo. Então aquele cara que não se capacitar vai ficar para trás. 
Minha intervenção: Você tem está preocupação? 
Professor: Eu tenho! Toda hora! Ainda mais com a academia eu acho que tenho que melhorando a cada dia e adquirindo 
conhecimento. 
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Minha intervenção: E na área da Educação Física Escolar você tem esta preocupação ou não? 
Professor: Tenho também! Porque o que acontece na área da Educação Física Escolar... A gente tem um retorno 
também. Se você fizer uma Pós aumenta o seu salário, se fizer um Mestrado aumenta também. Apesar de ser pouco, mas 
aumenta. 
Minha intervenção: É? 
Professor: Aumenta! 
Minha intervenção: Você tem vontade de continuar sendo professor? 
Professor: Eu tenho! Só que assim, eu tento fazer um bom trabalho... Porque não quer dizer que tenho que trabalhar no 
Estado a vida inteira, pois posso ir para um colégio particular onde terei um retorno maior. 
Minha intervenção: Aqui em escolas particulares? 
Professor: Aqui não tem mais não. Tinha mas acabou, porém Barbacena está muito próxima. 
Minha intervenção: Está. 
Professor: Então tento ali dentro da escola fazer um bom trabalho. A minha aula não é competição. Não tento fazer 
competição na aula, mas a maneira que eu tenho de mostrar meu trabalho é na competição. Então fora do horário da aula 
ai é competição. Treino os meninos para mostrar meu serviço lá fora. Estou vendendo a minha imagem. Porque qualquer 
campeonato que for e destacar estarei destacando os meninos e minha imagem juntas. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? 
R: Não! Para 2010 não. Agora não. 
Minha intervenção: Que projetos você tem agora para 2010? 
Professor: Só de melhorias da academia. Assim, espaço físico, de aumentar a academia, de investir mais na academia.  
Minha intervenção: Dentro da infra-estrutura da academia. 
Professor: Na academia é isto. E na educação é vencer os jogos escolares, a primeira etapa aqui. Porque já estamos 
treinando desde o ano passado. 
Minha intervenção: É mesmo? 
Professor: É uai! 
Minha intervenção: Que modalidade você ira levar? 
Professor: Futsal. 
Minha intervenção: Futsal. 
Professor: É. 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Nos fomos vice-campeões... Tem quatro modalidades de futsal. Duas módulo 2 e duas módulo 1, categoria 
masculino e feminino. Eu fui vice-campeão em três. E agora tenho que ganhar. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada aqui na região? 
R: Eu acho que falta investimento de políticos, de empresas também... De tudo! Tem que... 
Minha intervenção: Porque em Barbacena vocês têm o Curso de Educação Física. 
Professor: É! Tem o Curso de Educação Física, mas Barbacena é carente de pós-graduação, pois tem muito pouco nesta 
área. 
Minha intervenção: Formação Continuada após a Licenciatura? 
Professor:É! E mestrado não tem cara. Eu acho que tinha que ter, não sei como, isso não sei quem... Dizem que irão abrir 
Educação Física na Federal, então acho que vai melhorar muito o nível da Educação Física das particulares. Da particular, 
porque lá só tem uma. 
1.5) Qual área de formação gostaria de freqüentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Olha Francis! Aqui assim, que eu gosto mesmo e que me dar prazer em ler sobre. Eu gosto muito da área de 
academia, de treinamento esportivo isto eu gosto muito. Mais hoje se tivesse na área da Educação ou Psicologia eu acho 
que seria importante fazer. Porque estaria adquirindo conhecimento, às vezes a Psicologia vai me ajudar com o aluno da 
academia, pois geralmente a gente é meio psicólogo do aluno. 
Minha intervenção: Você fez pós-graduação? 
Professor: Fiz. 
Minha intervenção: Depois da Licenciatura quais os cursos de formação que você fez? 
Professor: Fiz uma pós-graduação só e fiz alguns cursos assim, de final de semana, de treinamento, de... Dois... Três na 
área de Educação, uma pós e um na área de treinamento. 
Minha intervenção: Na área da Educação Física Escolar você fez quantos cursos? 
Professor: Três cursos. 
Minha intervenção: Três cursos. Quais foram? Isso na área da Educação Física Escolar. 
Professor: Foram... Qualificação de Professores de Educação Física no Programa de Aprimoramento do Esporte. 
Minha intervenção: Isto para o Tempo Integral? 
Professor: É! Mas é um curso que dá para ser utilizado nas outras turmas também. Porque acaba que... É para utilizar nas 
outras turmas. O do Tempo Integral ele pedem para trabalhar artes visuais e outras coisas. E o curso ensino só parte de 
esporte mesmo, ou seja, de trabalho com bola. E este de Disseminação da Capacitação para Professores de Educação 
Física também que foi o Estado que deu. 
Minha intervenção: Boa! Então você fez bastantes cursos. 
Professor: É! Têm outros aqui... Tem outro que eu não sei te falar o nome. 
Minha intervenção: E a pós-graduação foi em que área Professor? 
Professor: A pós-graduação foi em Atividade Física e Reabilitação Cardíaca. 
Minha intervenção: A pós-graduação já foi na Área Técnica da Educação Física. 
Professor: É! Isso mesmo. Além disto, eu fiz este aqui também que é Preparação Física e Tática nas Categorias de Base 
do Futebol. 
Minha intervenção: Depois que você formou? 
Professor: Depois que eu formei. 
Minha intervenção: Destes cursos a maioria foi realizado em que região? Próximo de onde? 
Professor: Juiz de Fora e Viçosa. 
Minha intervenção: No mínimo você andou quantos quilômetros? 
Professor: No mínimo eu andei 200 Km. 
Minha intervenção: E você tinha tempo? 
Professor: Durante a semana não. 
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Minha intervenção: Então fazia nos fins de semana. 
Professor: É! Este do Estado... C como trabalho no Estado o Estado liberava. 
Minha intervenção: O que lhe motivou andar 200 Km para realizar estas formações? 
Professor: Este do Estado é porque o Estado libera a gente do serviço. Então vou estar adquirindo conhecimento, não vou 
ter que pagar ninguém para trabalhar para mim e vou estar adquirindo conhecimento. Eu acho que tudo que adquiri ali, 
mesmo que a aula seja muito fraca... Seja uma merda, mas aquela troca que tem após a aula é muito importante.  
Minha intervenção: E a pós-graduação? 
Professor: A pós-graduação não. Ai a pós-graduação já foi para adquirir conhecimento. Porque eu quero melhorar para 
não ficar para trás. 
Minha intervenção: Mas sua pós-graduação é próxima ao treinamento. Não é não? 
Professor: É próxima ao treinamento. 
Minha intervenção: Você faria outra pós nesta área? 
Professor: Faria no treinamento. Faria! Porque minha pós é para trabalhar muito com hipertensos, diabéticos... 
Minha intervenção: Grupos específicos? 
Professor: É. Entendeu? E eu penso em talvez entrar no PSF com uma nova linha de pensamento. Eu já mandei currículo 
para poder trabalhar a prevenção. Tipo com grupos de hipertensos, pois diminui gastos com remédios, com diabéticos lá... 
Com injeção de insulina... É! Ai eu já me articulei. 
Minha intervenção: Boa! Esta certo. 
Professor: E a felicidade deles ali. Porque o pessoal mais velho ira melhorar a locomoção. Tem todo um... Subir uma 
escada... 
Minha intervenção: Destes cursos que você fez na área da Educação Física Escolar. Estes cursos do Estado como eles 
melhoraram sua prática letiva? 
Professor: Como eles melhoraram?... 
Minha intervenção: Melhorou a sua prática na sua intervenção pedagógica? 
Professor: É claro! Claro! 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Lá... Lá a gente trabalha muito jogos cooperativos nestes cursos. Então assim, isso me ajudou mais ainda 
neste aspecto, que estou te falando, de trabalhar isto na aula. Da participação de todos de... 
Minha intervenção: Na socialização dos alunos? 
Professor: É. Isso mesmo! Até no fato de... A gente até aprende na faculdade, mas esquece e depois vê de novo nestes 
cursos. Por exemplo, de dividir um time para jogar um futsal. Você vai dividir e para não ter exclusão e você por sempre os 
melhorzinhos escolhendo o time. Você chega lá na minha escola, pois acontece muito porque os meninos são muito 
carentes e não tem tênis. Às vezes vou dividir os times eu ponho os de tênis para um lado e os descalços para o outro. 
Mas assim, só para não ter aquele negócio do “Os Bons”. E ai às vezes para não ficar assim... E pensar assim, quem tem 
tênis é que são os ricos. Para não ficar os ricos e os pobres. Eu chego de bermuda para um lado e de calça para outro. 
Entendeu? Mas tentando não fazer exclusão de ninguém. Eu tento sempre... Os de uniforme hoje, pois poucos vão de 
uniformes. Os de uniforme de um lado e sem uniforme para outro. Entendeu? Então assim... Estes cursos sempre 
ajudam. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que você não fez? 
R: Acho que sim. Acho que sim. Tem sempre alguma coisa que a gente quer fazer. Uma coisa que já pensei em fazer e 
ainda não fez e que ainda vou fazer com os alunos é... Meus alunos andam muito, então queria fazer tipo uma pistazinha. 
Alguma coisa tipo de atletismo, mas para corrida eu não tenho espaço, já para salto em distância eu tenho. Então fazer 
uma... De terra batida mesmo para eles treinarem salto a distância. 
Minha intervenção: Mas eles irão machucar? 
Professor: Não. Deixa a terra soltinha lá para eles caírem. 
Minha intervenção: Mas estes meninos irão pular na terra. 
Professor: Vão! Mas a terra não machuca não. Maciinho. Eles jogam na quadra de cimento áspero no sol. 
Minha intervenção: É mesmo? 
Professor: Na terra fica melhor. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? 
R: Momento que senti sob maior tensão foi quando correu o risco de perder meu emprego. Porque a faculdade dividiu o 
Curso em Licenciatura e Bacharel. Só que para as turmas novas que estavam vindo estava certinho. A gente estava no 
meio do curso e tinha algumas matérias que nós não tínhamos visto ainda. E ela deu um certificado... A faculdade deu um 
certificado para gente como Licenciado. Eu entrei com este certificado, então era formado, peguei aula na frente porque 
era formado. Depois eles entraram com recurso e veio tiraram todo mundo, só não tiraram eu e o Vitor. Tirou o resto todo 
da região. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Porque estava errado, pois a gente não tinha formado. Só que quem entrou com o recurso para me tirar... 
Minha intervenção: Porque pela sua resolução você deveria concluir o curso. 
Professor: Tinha que concluir tudo. 
Minha intervenção: Somente aquelas pessoas que eram regidas pela Resolução 058. A resolução nova que poderia utilizar 
deste processo. 
Professor: Ai todos perderam suas aulas, menos eu e o Vitor. Porque demoraram entrar com o recurso lá. Então perder o 
emprego foi o momento mais tenso. 
Minha intervenção: Pagar faculdade, a moto...  
Professor: Não! Mas minha mãe estava pagando a faculdade. Minha mãe estava me ajudando. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acredita que os outros professores te vêem na sua escola? Referente ao relacionamento na sua escola. 
R: Excelente. Excelente. 
Minha intervenção: É? 
Professor: É. 
2.1.1) Esta apreciação influencia nas suas aulas? 
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R: Influencia. 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Como o professor que às vezes tem dificuldade na turma me pede ajuda. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Ajuda assim, para eu ir lá conversar com o menino, pois ás vezes o menino joga no meu time. Entendeu? 
Geralmente o bagunceiro é o bom lá na minha aula. O bagunceiro lá na sala de aula, na aula de português, de matemática 
é o melhor na minha. Às vezes eu nem tenho problemas com este menino, mas eu tenho que chegar e bater um papo 
para o outro. Esta entendendo? Uma coisa que acontecia quando cheguei à escola e que não acontece mais quando eu 
cheguei era tirar o menino da aula de Educação Física. O bagunceiro na aula de português tirava da aula de Educação 
Física. Fui rejeitado no início, pois não deixei. Eu não tinha problemas com o menino vai tirar ele da minha aula. 
Minha intervenção: Isso era porque eles gostavam de fazer sua aula? 
Professor: É! Então não pode tirar da minha, porque se não vai ficar um menino ruim, bagunceiro na minha aula também. 
O que eu tinha com isso? Eu tinha porque era professor da escola, então a gente tinha que se unir. Mas ai eu falei para 
tentarmos de outro jeito, pois na minha aula ele não vai ser punido. Porque ele é ruim na sua e não na minha. 
Minha intervenção: Então as aulas de Educação Física era uma punição para eles. 
Professor: É. Porque se não daqui a pouco não terei mais aluno. Porque ele é bom aluno na minha aula. Ai estou 
desempregado! Entendeu? Eu tinha que puxar para o meu lado. 
Minha intervenção: E hoje faz o que? 
Professor: Hoje faz o seguinte, pois entramos num acordo que todos eventos que a escola promove este aluno bagunceiro 
fica de fora. Por exemplo, o campeonato da escola, aquele menino que não respeita os outros professores não participa 
do campeonato da escola. Isso acho justo, pois ele esta fazendo a aula normal e participa das minha aulas. Só que na 
minha aula, se eu achar que ele esta sendo bagunceiro irei punir ele, vou tirar ele da aula. Mas se ele esta fazendo normal 
eu aviso para ele. “- Olha o professor tal esta reclamando... O professor tal esta reclamando...” Você vai ser punido do 
campeonato. Vai sair! Eles gostam muito. Alguns melhoram outros se tiverem que serem punido serão. Então isto eu acho 
justo, não acho errado não. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: A última reunião ou... 
Minha intervenção: Os dois últimos contatos recentes que você teve com a Direção da escola? 
Professor: O último agora recente foi pedindo material esportivo. 
Minha intervenção: Tem muito tempo? 
Professor: Não. Uns quinze dias. 
Minha intervenção: E o outro? 
Professor: O outro foi... Assim, contato com ela tenho todos os dias, pois a gente é próximo. Mas contatos assim, 
assuntos extras e que às vezes não é da escola, a gente tem muito assunto. Contato assim, dela querer falar alguma 
coisa referente à escola comigo ou eu com ela foi este referente ao material e outra reunião que foi para a gente decidir 
este ano como será feito com estes alunos. Porque geralmente só eu estava punindo e agora não. No campeonato que 
estava te falando. Só eu que punia assim, o professor falava, porém só eu punia. Então estava ficando ruim com os 
alunos. Há o Jean não deixou eu participar! Agora tem uma equipe se caso o aluno fez bagunça na aula do Professor de 
Português. Depois todos os professores irão assumir o negócio. Vamos chamar todos os alunos juntos e dizer que foi 
decidido... A gente vai combinar lá, pois ainda não fechamos certinho, tipo um número de pontos. Dez pontos! Aquele 
aluno que perder dez pontos estará fora dos eventos da escola como gincana... Estas coisas assim, que participa a galera 
toda. Todos os professores chamaram o menino e dizer que nós todos decidimos que este ano você não mereceu 
participar. Então você não vai participar. 
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Anexo 21.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 21.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 09 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1ª) Quais as suas preocupações para a aula de hoje? 
R: Minhas preocupações para a aula de hoje é estar passando os fundamentos do handebol. E a principal preocupação 
que tenho que com todas as turmas é o caminho para a quadra, porque a quadra não é dentro da escola. 
 

2ª) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Eu pretendo que os alunos se entrosem mais. Principalmente meninos com as meninas. Porque até então, as aulas 
eram separada e fui eu que fez esta junção. Eu quero que eles consigam jogar juntos. Principalmente para diminuir a 
agressividade por parte dos meninos. 
 

3ª)Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Através do comportamento e participação nas aulas. Do comportamento comigo e em relação um com o outro. 
 

4ª)Como caracteriza os alunos desta turma? Existem alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Existem alunos que são repetentes e muito agressivos como já tinha dito antes. 
 

5ª)Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: A maior é a falta de materiais, então tive que improvisar algumas coisas para aula. É que os meninos não tem muito 
cuidado com os materiais. Por exemplo, a bola é de handebol eles vão lá e chutam. Então a preocupação maior é essa, 
em está fazendo o que deve ser feito com os materiais. A bola é de jogar handebol então é de jogar com a mão, então é 
com a mão que vamos jogar. 
 

6ª)As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Acho que não, porque a minha estratégia é que esta diferenciando as aulas deles do normal. É estar jogando meninos 
com meninas. Eu acho que isso não pode chegar a ter algum problema, mas uma dificuldade de entrosamento entre eles 
sim. 
 

7ª)Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: São os fundamentos do handebol. Porque eles não tinham noções nenhuma. Então escolhemos juntos o esporte. 
Deixei decidirem entre os desportos futebol, basquete, vôlei e handebol. Porque eles queriam esse desporto, então vim 
ensinando os fundamentos e estamos evoluindo devagarzinho. 
 

8ª)Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: É a questão de estar conseguindo segurar mais de 40 alunos dentro de uma quadra que não está dentro da escola. E a 
gente fica um pouco afastado da escola, o sol muito quente e os alunos querem sair para beber água em um bar que fica 
ao lado. Apesar deu pedir para eles levar uma garrafinha de água. E o tempo que a gente está ali no momento da aula, na 
hora que eu vejo eles já foram. Eu não posso ir atrás, porque tenho que cuidar dos outros 30 alunos que estão na quadra. 
 

9ª)Face a esses aspectos críticos que alternativas possui? 
R: A alternativa principal é quem sai da quadra tem que pagar alguma punição depois. Fica sem fazer aula ou fica numa 
posição que não gosta. Por exemplo, se ele não gosta de ser goleiro, então ele vai ser. É assim. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
499 

ANEXO 21.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 28 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Minhas preocupações são com o grupo em si mesmo. Os meninos e meninas estarem relacionando bem entre si. E 
com isso eu vou fazer uma adaptação ao handebol para que tudo corra melhor. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Pretendo que eles se relacionem melhor uns com os outros. Porque esta tendo muita confusão, porque as meninas 
estão achando os meninos muito fortes. Porque o handebol é muito contato, então é muito forte as jogadas dos meninos. 
Até no arremesso que sai muito forte. É meio que agressivo os movimentos deles. Então, vamos melhorar isso tudo. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar. E agora eu já combinei com eles que vamos fazer uma prova também. Alé de avalizar o comportamento e 
a participação deles. Vamos ter uma provinha também falando sobre o esporte que está sendo dado na aula que é o 
Handebol. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma difícil de relacionar menino com menina. Estou com dificuldades de relacionamento entre meninos e 
meninas. As meninas querem participar só elas separadas dos meninos. Dificuldade de relacionamento. A características 
veio através das meninas porque elas já gostavam muito de queimada. Então por isso escolhi o handebol. Como os 
meninos estão muito fortes em relação as meninas tive que tirar o goleiro do handebol e fazer uma adaptação que foi jogar 
sem goleiro. Porque estava arremessando muito forte e tinham alguns meninos que já sabiam jogar handebol. Isso porque 
já tinham jogado fora também. De modo, que eu tive que fazer algumas adaptações na aula. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: No caso dessa turma tive a preocupação de não usar a bola de handebol, porque com a bola estava pior ainda a aual. 
Porque estava todo mundo sofrendo algumas luxações no dedo e machucando o dedo. Eu estou jogando com a bola de 
vôlei que não é a bola oficial de vôlei. É uma bola mais macia que a gente usa em criança menores. Estou utilizando essa 
bola porque você consegue quicar a bola, porém não consegue agarrar permitindo fazer o mesmo do handebol mas não 
machuca tanto. A minha preocupação principal e não machucar os alunos. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Sim. Vamos ter alguns problemas. Porque vamos ter problema no começo até para adaptar a nova regra. Assim, como 
é um handebol adaptado terá alguns problemas que podem ser resolvidos com sugestões deles criando novas regras. 
Problemas assim básicos que toda aula tem e que voltam nos mesmos problemas anteriores. O meu problema é a quadra 
que não é fechada e não é dentro da escola. Isto sempre causa problema, às vezes estar todo mundo junto e alguém sai 
da aula, eu tenho que parar a aula para buscar aquele aluno que saiu. O meu problema maior e este. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Handebol. Por que já tinha falado antes que escolhemos o conteúdo na sala por votação mesmo. Escolherão o 
handebol e vamos passar este conteúdo durante o 1º semestre todinho no handebol. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Acho que positivo é que não vão ter tantos alunos machucados. Tipo assim, que não vão levar uma bolada no rosto ou 
algo do gênero. Negativo o fato da quadra, uma ou outra meninas que não esta afim de participar por causa do sol quente 
e fica desestimulando a turma. No caso, as amigas que estão mais afim de participar. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Uma outra alternativa que tenho é que para que fazer pontos no handebol, mas não como gol. Eu estou colocando 
como ponto no handebol adaptado eles terem que dar 10 passes antes de arremessar a gol. Eles tem que dar estes 10 
passes para que todos participem. E acredito que a partir do momento que todos começam a participar começam a gostar 
mais do jogo. Começam a gostar mais da aula porque eles estão aprendendo. A pessoa que não participa da aula passa a 
participar porque a bola tem que passar em todos da equipe para depois ser arremessada para o gol. Sendo assim, todo 
tem que participar. Porque às vezes tem uma aluna que fica dentro da quadra somente para ganhar a nota e não esta 
aprendendo nada. Então, acredito que nunca vai ter gosto por aquilo que é uma coisa diferente para ela. Eu fazendo com 
que a bola passe por todos para depois arremessar acho que ela começa a tomar gosto, porque ela tem que pegar a bola 
e passar para o colega pelo menos rapidinho. Assim, começa a tomar gosto e gostar mais das aulas. 
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ANEXO 21.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 05 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Minhas preocupações são com o ambiente onde vai acontecer a aula. Com a quadra em si mesmo, porque a quadra 
não tem marcação necessária para que eu possa dar aula. Então tenho que marcar de acordo com o que for necessário 
para fazer a aula lá com o pessoal. Eu vou marcar a quadra de acordo com o tanto de aluno que tem para fazer a aula. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Meu objetivo é fazer com que eles participem com mais vontade e melhorem nas aulas. Porque muitas vezes eles 
participam meio que obrigados das aulas. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar com prova, comportamento e participação. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Essa é uma turma com o melhor relacionamento, porém muito preguiçosa. As meninas não gostam de participar 
mesmo. Pelo menos do handebol que era o conteúdo anterior, não gostavam de participar porque fica andando muito e o 
sol estava quente e outras varias coisas. Agora eu estou tentando buscar isso fazendo com que elas participem com mais 
vontade. Às vezes entravam na quadra e ficam fingindo que estam participando. Tem uma aluna que a religião não 
permite usar um traje adequado para fazer a aula que seria pelo menos um shorte. Então ela vai com uma saia grande, 
correndo o risco de cair e levar um tombo lá e pronto. Então eu tento fazer uma atividade com os alunos que ela possa 
locomover pouco. Por exemplo, no handebol ela fica no gol. Agora que é vôlei já é mais parado, então ela fica só na rede 
levantando. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: A preocupação principal foi em conseguir uma bola um pouco mais leve para que as meninas consigam jogar mais sem 
machucarem o dedo. E sem machucarem o outro colega. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não. No caso do conteúdo acho que não. Porque é um esporte que vamos ter menos contato. Eu não vou começar 
com o esporte em si, primeiramente vou dar algum fundamento para iniciar o vôlei. Depois o jogo do vôlei propriamente 
dito. Mas como é um esporte que tem menos contato e ser um esporte mais fácil de praticar no dia a dia deles, acho que 
não vai ter problema nenhum não. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Nessa aula vou passar o saque e o toque. Porque o mais difícil que eu pude notar foi que o saque é a principal 
dificuldade dos alunos. Então é uma coisa que precisa ser melhorada. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: É a questão da quadra não ser marcada e não ter nenhuma linha de vôlei. Então tem que marcar a quadra antes da 
aula. Eu estou marcando com giz. Geralmente eu marco com giz deitado. Mas à medida que vai pisando vai apagando, 
então toda hora eu tenho que riscar a quadra durante a aula. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Eu risco com o giz. Falaram que vão pintar a quadra, mas estão enrolando ainda. 
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Anexo 21.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 21.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 12 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minhas preocupações para aula de hoje é que todos os alunos participem da aula efetivamente. E que seja uma aula 
prazerosa. O objetivo é que a aula seja divertida e prazerosa. É o meu principal objetivo na aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: De cooperação e trabalho em equipe. Cooperação de um com o outro nas atividades. Misturando um pouquinho de 
competição com cooperação. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Nesta aula unicamente não. Vai se avaliado está junto com todas as outras. No final do mês fazendo uma avaliação 
geral. Vou avaliar a aula tentando assim, modifica-lá no que der errado. Alguma coisa que não funcionar hoje, que 
funcione o dia que vou dar uma aula parecida com essa para outra turma. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Bons alunos. Uma turma boa de trabalhar. Como vou explicar? São alunos de bom relacionamento. Uma turma muito 
boa e com poucos problemas. É uma turma que tem mais condições financeiras. A maioria tem tênis, porém haverá 
alguns meninos mais humildes da roça que estarão sem tênis. E o fato de estarem fazendo aula sem tênis podem se 
machucar. Então tenho que ter este cuidado. É a principal observação. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Aos materiais minhas preocupações é ter o básico. Hoje vou utilizar duas bolas apenas, o giz e a quadra. Um espaço 
físico. Qualquer espaço físico independente de ter quadra marcada ou não. Pode até ser uma parte aberta de cimento. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acho que não. Provavelmente não. Acho que vai ser uma aula bem boa hoje e com a participação de todos. 
Minha estratégia também é boa. Pode ter alguma coisa que depois venha ser melhorado quando repetir, porque tudo que 
é uma coisa nova sempre tem alguma observação para ser feita e melhorar lá na frente. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Nesta aula vou trabalhar muito o trabalho em equipe. Como já disse, também vou trabalhar fundamentos do handebol e 
futsal. Vou trabalhar o passe no handebol e o passe no futsal. Porque aqui na nossa região o que os meninos mais 
gostam de praticar é o futsal. Mas venho com handebol para estarem conhecendo uma coisa nova e adquirindo novo 
conhecimento. Eu faço um pouquinho do que eles gostam e um pouquinho do que acho que eles devem fazer. Um pouco 
de cada coisa. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Os aspectos que podem ser mais críticos hoje é o sol que pode atrapalhar um pouquinho, porque a quadra é 
descoberta. Os meninos vão ficar muito cansados. O sol esta muito quente e atrapalhar a participação de todos. 
Começando com uma grande participação e no decorrer da aula acredito que muita gente não vai querer ficar no sol. Eles 
vão querer ir para sombra. E não fazer a aula como planejei. A principal coisa é essa, o sol hoje. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Se acontecer isso, uma alternativa que tenho é sair da quadra e realizar outro exercício. Hoje vou começar com este 
fundamento e outra coisa que faço relacionado com handebol é uma queimada. Se o sol atrapalhar nós vamos para um 
canto que tem sombra que é de grama. Nós vamos para o campo que é de grama e fazemos uma queimada diferente. 
Que é a queimada xadrez e que tem a participação de todos os alunos. Para não ficar sempre o mesmo arremessando. 
Se não fica um só. 
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Anexo 21.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 12 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor foi a sala de aula buscar os alunos, turma do 7º Ano, alunos na faixa etária dos 12 anos. Na sala realizou as 
instruções gerais referente ao conteúdo e atividades planejadas para aula. Entretanto, os meninos não gostaram do 
conteúdo planejado ser o handebol porque esperavam jogar futsal. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Na quadra o Professor pediu aos alunos para organizarem um grande círculo no centro da quadra para realizar um 
alongamento com os alunos. Colocou as bolas de vôlei no centro do círculo. A princípio o Professor demonstra um bom 
relacionamento com os alunos. Após o alongamento o Professor dividiu a turma para formar as equipes utilizando a 
estratégia de separar os alunos que estão vestidos com calça dos que estão vestido de bermuda. Agora esta contando os 
alunos e formando as equipes com base nas características físicas dos alunos. O Professor utiliza um linguagem fácil e 
adequada aos alunos o que contribuí para o controle e gestão da aula, pois os alunos obedecem e compreendem suas 
orientações na organização da atividade. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Após formar as equipes o Professor realizou as instruções referente as regras e procedimentos da atividade aos alunos. 
Aqueles alunos que dentro da sala não ficaram satisfeitos com o conteúdo planejado ser o handebol optaram por não 
realizar a aula. O Professor não questionou a decisão dos alunos. Após explicar a todos alunos as regras e procedimentos 
da atividade, o Professor foi até o campo de cada equipe reuniu os alunos e novamente explicou as regras e 
procedimentos da atividade. O objetivo da atividade é trabalhar o passe no handebol. O Professor formou duas equipes 
dispostas em fila que estão dispostas próximas da linha de fundo de um dos lados da quadra chamando uma equipe 
“bolinha” e outra equipe “xizinho”. De maneira, que um aluno de cada fila deverá realizar o passe com o outro colega da 
outra fila até a área de gol do outro lado da quadra, onde o Professor marcou no chão um quadriculado do “jogo da velha”. 
Os alunos ao chegar neste ponto deverão marcar no quadriculado uma bolinha e outro um xizinho e vence a equipe que 
conseguir ganhar o jogo da velha. A atividade assemelha-se a uma estafeta, ou seja, uma atividade recreativa onde 
introduziu o fundamento do passe do handebol. É estratégia do Professor utilizar a competição como estímulo para 
motivar a participação dos alunos. Quando uma equipe fecha o quadriculado do jogo da velha, seja a equipe bolinha ou 
equpe xizinho, ela marca um ponto. Então, o Professor marca outro quadriculado no chão. É rotina do Professor prestar 
feedbacks de instrução e supervisão referente as regras da atividade e o fundamento do passe no handebol. Também 
constantemente presta feedbakcs de motivação para alunos de âmbas as equipes com intuíto de aumentar a 
competitividade e interação dos alunos na atividade. A atividade planejada é adequada ao conteúdo e caractéristicas da 
faixa etária dos alunos, mesmo tendo aqueles que optaram não participar, porém demonstram um ar de certo 
arrependimento ao ver os colegas se divertirem na aula. Talvés esta seja a estratégia do Professor não exigir a 
participação, mas dispertar o interesse dos alunos por suas aulas. Como cada equipe marcou um ponto o Professor disse 
que seria a forra, ou seja, realizaria mais uma vez para desempatar o jogo. Como já conseguiu despertar o interesse dos 
alunos na atividade o Professor foi até os alunos para organizar as filas, explicar os procedimentos técnicos do passe e 
como devem realizar corretamente a atividade. Ou seja, esta prestando feedbacks de instrução e correção após os alunos 
executarem a atividade, explicando os princípais erros ocorridos na atividade e pedindo que mantenham a organização 
das filas e a distância correta para que consigam realizar o passe corretamente. É rotina do Professor preocupar-se com a 
organização dos alunos no espaço de aula. Demonstra conhecimento e domínio do conteúdo planejado, bem como gestão 
e controle dos alunos na aula. Entretanto, o Professor mudou o fundamento da atividade, não será mais o passe do 
handebol, mas sim o passe do futebol. Esta foi uma jogada estratégica do Professor para cativar os alunos que gostam do 
fusal. Após a última partida de desempate o Professor finalizou a atividade. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É perfil do Professor negociar as atividades e participação dos alunos, pois tanto meninos como meninas gostam de 
futsal. Então, é necessário um roteiro de aula recreativo e flexível para gerir os diferente interesses. Entretanto, não é 
característico do Professor exigir ou estimular a participação dos alunos que não querem fazer a aula. Mas aqueles que 
demonstram interesse e querem participar da aula, constantemente presta feedbacks de motivação. Também não é perfil 
do Professor exigir ou chamar atenção dos alunos quanto a participação na aula. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Agora é o momento da aula que os alunos negociaram com o Professor, onde as meninas jogam o vôleibol e meninos 
futsal. O Professor planejou dois momentos na aula. No primeiro cumpriu o planjeamento trabalhando o fundamento do 
handebol através de uma atividade recreativa. O segundo momento é livre para os alunos realizarem as atividades dos 
seus interesses. Então neste momento o Professor esta organizando o futsal com os meninos, enquanto as meninas vão 
para um canto da quadra para jogarem o vôlei. Este segundo momento da aula é mais aberto e livre, ou seja, pouco 
estruturado quanto aos objetivos do conteúdo principal da aula. Então, o Professor esta dividindo os times e utiliza uma 
estratégia semelhante a utilizada para formar as equipes da primeira atividade, onde pediu os alunos de bermuda preta 
para ficarem de um lado da quadra e os demais do outro. É uma estratégia aleatória para formar as equipes, afim de evitar 
as panelinhas dos alunos mais habilidosos. Neste segundo momento a estrutura da aula não existe, pois os alunos se 
disperssaram pela quadra. São dois contexto na mesma aula, onde o Professor presta feedbacks de gestão e controle aos 
meninos no coletivo do futsal e depois dirige-se as meninas no canto da quadra prestando feedbacks também, porém 
referentes ao vôlei. O Professor pediu as meninas para realizarem um círculo para trabalharem o toque e manchete. 
Praticamente nesta aula o Professor trabalhou três conteúdos, primeiro o passe do handebol e futsal na primeira ativiade e 
neste segundo momento os meninos realizam o futsal e as meninas o vôlei. Ou seja, não há foco no planejamento do 
conteúdo. O objetivo é que os alunos participem das atividades planejadas e gostem da aula, por isso explorar um 
ambiente recreativo e lúdico na gestão da aula planejada mantendo a atenção dos alunos. Entretanto, independente do 
conteúdo ou atividade é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução e correção específicos referente a técnica do 
fundamento do desporto trabalhado na atividade, seja handebol, futsal ou vôlei. O que demonstra que o Professor possuí 
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domínio de todos os desportos. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento o Professor esta junto de um aluno que deslocou o ombro no futsal. São imprevistos que ocorrem na aula 
e não são esperados pelos professores. Após tomar conciência do ocorrido o Professor pediu ao aluno para subir até a 
cantina e colocar gelo no ombro. Também pediu uma colega para acompanhá-lo até a enfermagem da escola. 
Basicamente a estrutura da aula neste segundo momento é os meninos jogando futsal e as meninas no canto da quadra 
jogando o vôlei, onde o Professor fica nos dois pontos da quadra prestando feedbacks de instrução e correção. O início da 
aula foi estruturado com base no conteúdo do handebol, onde planejou uma atividade recreativa. Mas como o perfil da 
turma é descomprometido e desinteressado, a estratégia do Professor para conseguir a participação dos alunos é 
negociar no final da aula um tempo para eles realizarem as atividades de seus interesses particulares, no caso o futsal 
para os meninos e vôlei as meninas. É perfil do Professor construir um ambiente de aula tranquilo e agradável para que os 
alunos participem e sintam gosto em fazer aula de Educação Física. Neste momento o Professor finaliza a aula e pede 
aos alunos que antes de irem para sala passem no banheiro e bebam água. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor. Entretanto, com o aluno que machucou o ombro foi atencioso e prestativo no sentido de 
orientá-lo a procurar a emfermagem da escola. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, correção e motivação aos 
alunos durante a atividade. São feedbacks referente aos procedimentos técnicos do fundamento trabalhado na atividade.  
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é justo nas suas 
decisões quando forma ou organiza as equipes para as atividades ou jogos coletivos. É rotina do Professor utilizar 
estratégias que divida as equipes aleatóriamente. Por exemplo, alunos de bermuda deste lador e alunos de calça do outro 
lado. Porém não é exigente e rigoroso nas suas gestão de aula, sendo característico estabelecer um clima agradável e 
recreativo. Ou seja, deixa que a aula aconteça naturalmente sem direcionar a aprendizagem dos alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina do Professor estabelecer um relacionamento amigável 
com os alunos. Não é frontal ou exigente com os alunos para não haver episódios negativos no contexto da aula. É rotina 
negociar com os alunos um momento da aula para realizarem as atividades que bem lhe interessam, no caso o futsal para 
os meninos e vôlei para meninas. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando que 
conhece bem as características da turma, onde estabeleceu uma negociação no tempo de aula. Primeiro os alunos 
realizavam a atividade do conteúdo planejado, no caso duas atividades uma trabalhando o passe do handebol e outra o 
passe do futsal. E no segundo momento da aula os alunos poderiam realizar o futsal e vôlei. 
Tem sentido de humor: Sim, é perfil do Professor ser comunicativo e procurar estabelecer um diálogo amigável e 
extrovertido com os alunos. Entretanto, não perde o foco no controle e gestão dos alunos na atividade, mesmo não 
demonstrando nesta primeira aula observada uma estrutura bem sistemaitizada. Talvés pelo perfil dispersso e 
desinteressados dos alunos desta turma. 
Tenta que todos alunos participem da atividade: Sim, atravéz do diálogo e feedbacks de motivação durante a atividade. 
Entretanto, a negociação do tempo de aula é sua estratégia para conseguir que todos alunos participem da aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, porém a estrutura apresentada nesta primeira 
aula foi muito básico e objetivo quanto ao contéudo planejado. O Professor planejou apenas uma atividade recreativa 
semelhante a estafetas para trabalhar o passe do handebol e futsal. O segundo momento da sua aula organizou as 
equipes para jogar o futsal e as alunas foram um círculo num espaço no funda da quadra, onde realizavam o fundamento 
do toque e manchete. Nesta estrutura negociada com os alunos o Professor hora prestava feedbacks aos alunos que 
jogavam futsal e hora feedbacks as alunas que jogavam o vôlei. O roterio de aula não apresentou uma progressão do 
conteúdo e atividades planejadas. É rotina do Professor controlar e gerir os alunos para que não percam o foco e 
disperssem da aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é caracterísitco das instruções do Professor serem adequadas ao nível de 
conhecimento dos alunos. Realiza as instruções referente as regras e procedimentos antes de iniciar a atividade. Durante 
a atividade é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, supervisão e controle das prestações dos alunos 
fundamentado nos procedimentos técnicos do conteúdo planejado. Geralmente são feedbacks para todos os alunos, não 
presenciei especificar ou diferenciar suas instruções aos alunos durante a realização da atividade ou dos jogos coletivos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sua estratégia é negociar o tempo de aula, ou 
seja, o primeiro momento da aula você participam e realizam a atividade planejada que no final da aula deixo vocês 
jogarem o futsal e vôlei. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, através de feedbacks de 
motivação e estimulando a competição entre as equipes durante as atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta rotina no perfil 
do Professor. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta característica no perfil do 
Professor, entretanto foram três conteúdo que trabalhou nesta aula. O handebol na atividade planejada, o futsal que os 
meninos pediram e voleibol as meninas. Em todas as atividades o Professor prestava feedbacks de instrução especifícos 
com base nas regras e fundamentos do  
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor quanto a transição das atividades. Não demonstrou preocupar-se com a gestão do tempo 
de aula e das atividades. Entretanto, quando o aluno machucou o ombro soube controlar e gerir bem a situação e os 
ânimos dos alunos. 
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c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, o diálogo é um relacionamento amigável são as estratégias do Professor. Não é 
frontal e evitar choque direto com seus alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta rotina no perfil 
do Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, na divisão dos times os alunos queriam formar as panelinhas dos melhores alunos da 
sala, porém o Professor não permitiu e dividiu os times aleatóriamente, tendo por base as características dos alunos. 
Buscou formar equipes homogêneas para realização dos jogos coletivos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é característica marcante do Professor a preocupação em 
estabelecer um clima agradavél no contexto de aula que favoreça o interesse dos alunos em participar e realizar as 
atividades planejadas. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais e nesta aula foram utilizados a bola de 
vôlei e futsal. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o espaço de aula é amplo e adequado a prática das atividades 
planejadas. Atraente no sentido dos alunos estarem realizando as atividades que eram de seus interesses, no caso os 
meninos o futsal e as meninas o vôlei. Quanto a atividade planejada pelo Professor foi realizada pelos alunos, houve 
interação e interesse, porém porque negociou-se o tempo de aula com os alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, 
apenas atravez de feedbacks verbal de motivação. O Professor não utiliza nenhuma estratégia ou exige a participação dos 
alunos na aula. Sua estratégia é negociar o tempo de aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é recíproco o respeito entre Professor e alunos no 
contexto da aula. O Professor é educado nas suas instruções e feedbacks com seus alunos, o que favorece o respeito dos 
alunos para com ele. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar suas primeiras instruções na sala de 
aula aos alunos, sendo referentes ao conteúdo e atividades planejadas. Também realiza instruções antes das atividades 
referente as regras e procedimentos técnicos do fundamento trabalhado na atividade. E durante a atividade é rotina do 
Professor prestar feedbacks de instrução e supervisão referente aos procedimentos técnicos do esporte que é conteúdo 
planejado da aula. Geralmente são instruções coletivas para a turma. O Professor utiliza uma linguagem acessível e 
adequada as características dos alunos. É rotina do Professor prestar feedbacks de gestão e motivação aos alunos 
durante a realização das atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se regras ou 
procedimentos que assegurassem a integridade física dos alunos. Foi atencioso com o aluno que machucou o ombro, 
mas não acompanhou-o até a enfermária da escola. 
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Anexo 21.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 21.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupações é a participação de todos os alunos. O sol novamente porque está bem quente e pode vir atrapalhar a 
participação de todos os alunos. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: O efeito que pretendo é que todos participem. A aula vai ser focada na iniciação do handebol. Porque daqui a pouco 
estaremos jogando o handebol. Esse é o efeito. Que seja aula voltada para cooperação do aluno com o outro. 
Competição, cooperação e trabalho em equipe. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Não. Somente nesta aula não. Vai ser uma avaliação para estar melhorando para a próxima aula. Vou perceber a 
participação de todos. Como que foi a participação. O que deu certo e o que não deu certo na aula. Se não houve a 
participação de todos e porque não participaram. Se a aula não foi prazerosa ou se foi prazerosa. Para estar melhorando 
para a próxima aula. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma boa, participativa, comunicativa e muito agitada. Turma boa. É uma turma muito falante. Então a atividade 
tem que acontecer rápido. A troca de uma atividade para a outra. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preocupação foi de trazer os materiais certos para aula. Porque tive que trazer de casa litro descartável, fita crepe e 
copo. Só estas preocupações mesmo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acho que não, porque minha estratégia é que todo o grupo participe. Pode não trazer problema, mas pode ser que 
traga por ser uma coisa nova a atividade que planejei. Tem isso também. Pode trazer por ser uma coisa nova para os 
alunos a parte inicial da aula, mas a parte principal não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos vão ser handebol. Fundamentos do handebol. Eu já venho trabalhando o handebol. Então vou dar 
sequência no trabalho. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Mais crítico é a questão do sol. E com isso a falta de interesse de alguns alunos em querer participar da aula. Também 
por não querer suar. A quadra além de descoberta é muito aberta e com isso os alunos se dispersam. É uma das coisas 
que podem me causar o principal problema. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Minha alternativa é fazer o máximo de atividade. Eu trouxe mais de uma atividade para podermos trocar. Se a atividade 
ficar enjoativa e cansativa vou estar trocando de atividade. E realizar a outra atividade em algum lugar que tenha sombra. 
Porque a área aqui é bem boa e bem grande. 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
507 

Anexo 21.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor ao chegar na escola já trazia consigo parte do material que será utilizado na aula planejada. Trouxe 2 garrafas 
pets, copos descartavéis e bola de basquete que buscou no almoxarifado da escola. Neste momento o Professor mantém 
a rotina de buscar os alunos na sala de aula. Na sala de aula o Professor mantéve a rotina de realizar as primeiras 
instruções referente ao conteúdo e atividades planejadas na sala de aula aos alunos. Na entrevista prévia o Professor 
diagnosticou esta turma como muito falante, mas também muito participativa na aula. Isto deve-se ao fato do número de 
alunas ser predominante em relação aos alunos nesta turma, o que caracteríza a turma com mais extrovertida, 
participativa e falante no ponto de vista do Professor. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor pede aos alunos que se reunam todos no centro da quadra para transmitir as instruções da atividade. O 
Professor esta explicando o roteiro de aula aos alunos e objetivo da atividade. Também já adiantou que no final da aula 
não ocorrerá o futsal e vôlei. Como era de se esperar alguns alunos reclamaram da decisão do Professor, porém 
demonstram interesse em participar da aula. São alunos do 8º Ano na faixa etária dos 13 a 14 anos, então requer do 
Professor uma boa capacidade de negóciação e gestão. Neste momento o Professor esta formando as equipes para 
realização da atividade, mantém a rotina dele próprio dividir aleatóriamente as equipes através da estratégia 1 e 2, ou seja, 
aluno 1 para o campo de cima e aluno 2 para o campo de baixo. O conteúdo planejado são fundamentos do handebol. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Após a formação das equipes o Professor posicionou cada uma nas extremidades da quadra. Colocou um balde no centro 
da quadra e entregou para cada aluno um copinho descartável que utilizamos para tomar café. Os alunos terão que 
encher as garrafas pets com água utilizando o copinho descartável, porém irão buscar a água que esta no balde colocado 
no centro da quadra realizando o percurso do fim da quadra até o centro andando apenas sobre as linhas limítrofes da 
quadra. O Professor manté suas rotinas de gestão e organização dos alunos na atividade. Bem como a rotina de realizar 
antes as instruções referente as regras e procedimentos da atividade e durante a rotina de prestar feedbacks de gestão e 
controle para mantér a organização e regras da atividade. Também realiza feedbacks de motivação para âmbas equipes, 
onde mantém a rotina de estimular a competição entre as equipes para aumentar a interação dos alunos na atividade. É 
rotina do Professor interagir com os alunos através de feedbacks de motivação e brincadeiras durante a atividade, afim de 
estabelecer um ambiente positivo e favorável a aprendizagem dos alunos. O Professor tem controle e gestão dos alunos, 
porém não é preocupado ou focado com a gestão do tempo das atividades. Não é exigente com os alunos no sentido das 
suas prestações, ou seja, busca estabelecer um clima recreativo e alegre nas suas aulas. O Professor mantéve a rotina de 
realizar o alongamento no início da aula, a seguir atividade lúdica que não esta fundamentada em nenhum desporto 
especificamente. Como os alunos estavam tampando o copinho para não deixar a água cair no chão, o Professor 
improvisou a regra que não poderia tampar o copinho, pois teriam que retornar e reiniciar a atividade da fila. Até o 
momento todos alunos participam da atividade com motivação e interação, onde o Professor apenas realiza a gestão e 
controle dos alunos. O Professor esta finalizando a atividade neste momento. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Após finalizar a primeira atividade o Professor pediu a equipe 1 para ir para o lado esquerdo da quadra e equipe 2 para o 
lado direito, ou seja, foi mais objetivo e diretivo nas orientações quanto a gestão e organização da segunda atividade. 
Neste momento o Professor pede as meninas para retirar brincos, pulseira e cordões para evitar qualquer tipo de acidente 
durante a atividade, ou seja, demonstra atenção com a segurança dos alunos. O Professor mantém a rotina de chamar 
âmbas as equipes até o centro da quadra para realizar as instruções referente regras e procedimentos da segunda 
atividade. Vamos aproximar do Professor para registrar suas instruções aos alunos. 
Professor: Será considerado gol apenas quando um dos jogadores entrar com a bola dentro do gol. A única regra é esta! 
Também não pode socar os colegas. Então vou soltar a bola. Atenção! Vou jogar a bola para cima. Atenção! Esta 
valendo. 
Nesta segunda aula o Professor demonstra mais sentido de humor e brincalhão com seus alunos. A segunda atividade já 
foi realizada por outros professores colaboradores do estudo, semelhante ao futebol americano, é um pré-desportivo do 
basquetebol. O objetivo da atividade é trabalhar o passe, drible e outros fundamentos do handebol. Os alunos só podem 
entrar com a bola no gol para marcar pontos, após a bola passar nas mãos de todos os jogadores da equipe. A atividade é 
dinâmica e requer muito contato entre os alunos, então às vezes o Professor para e reinicia a atividade novamente para 
evitar algum tipo de acidente. O Professor esta constantemente prestando feedbacks de gestão e controle para evitar 
episódios negativos na atividade. Mas o ambiente da aula e desta atividade é muito positivo e favorável a aprendizagem 
dos alunos. Neste momento o Professor improvisa outra regra, onde os alunos não podem mais correr segurando a bola, 
então são obrigados a passar a bola uns para os outros até chegar dentro do gol. Assim, evitando tumulto e emboleiras 
entre os alunos. Agora o Professor improvisa a regra, onde apenas as meninas podem fazer gol, devido os meninos 
estarem passando apenas a bola entre ele. A estrutura da atividade exige que o Professor improvise regras até que 
aproxime-a do jogo de basquete propriamente dito. No início da atividade os alunos poderiam jogar livremente. Depois 
introduz não poder segurar a bola com as duas mãos. Diz aos alunos que só poderia andar três passos segurando a bola 
e depois teriam que passar para o colega. Sendo assim, na medida que transcorre a atividade o Professor introduz regras 
que aproximam-se dos fundamentos do handebol. Como os meninos monopolizavam a atividade, o Professor improvizou 
a regra que apenas as meninas poderiam fazer gol. De certo mofo o Professor preocupa-se mais com as meninas desta 
turma, pois são ela que possibilitam o ambiente favorável da aula. É rotina do Professor prestar constantemente 
feedbacks de gestão e controle referente as regras que estabele na atividade. Agora os meninos reclamaram da regra que 
estabelece que apenas as meninas podem marcar ponto, então o Professor pediu para cada equipe escolher um colega 
para ser o goleiro. A atividade é basicamente um pré-desportivo do handebol, onde no decorrer da atividade o Professor 
introduz ou improvisa regras na atividade que aproximam-se dos fundamentos e regras oficiais do handebol. As 
improvisação de regras é caracterítisca da própria estrutura da atividade planejada. Lógico que há alunos mais 
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participativos e motivados do que outros. No geral o roteiro desta 2ª aula assemelha-se ao roteiro da 1ª aula observada, 
seja pela ordem e natureza das atividades, também pelas rotinas de gestão e controle dos alunos, ainda nesta segunda 
aula percebo o Professor mais focado na gestão do tempo das atividades e da aula. Enquanto, que na 1ª aula focava em 
manter os alunos interagidos e motivar a participação na aula. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
São rotina do Professor a forma como realiza as instruções antes das atividades aos alunos. Sua postura em quadra ao 
deslocar de um lado para outro e realizar feedbacks de instrução, supervisão, correção e motivação aos alunos durante as 
atividades. O Professor demonstrou estar sempre presente nos episódios mais importantes da aula realizando a gestão e 
controle dos alunos nas atividades. Principalmente na segunda atividade, onde constatemente improvisava regras. Nesta 
2ª aula o Professor demonstrou preocupação com a segurança dos alunos nas atividades, principalmente com as meninas 
às quais pediu para entregar-lhe os brincos, cordões e outras bijouterias. Também introduziu regras na atividade que 
proibissem os alunos de socar ou agredir os colegas. Lembrou que a atividade seria dinâmica, mas não poderiam 
empurrar ou derrubar os colegas quando tentassem pegar a bola. É rotina do Professor estabelecer um clima de 
relacionamento amigável e recreativo entre os alunos e o contexto da aula planejada. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Sim, nesta aula o Professor reuniu algumas 
alunas que não estavam querendo participar aula por estarem intimidadas pelas colegas mais habilidosas. Então, o 
Professor explicou-lhes que a aula era planejada de modo que todos conseguissem realizar e participar das atividades, 
sejam estes muito ou pouco habilidosos e que dependeria apenas delas querer ou não participar com interesse e 
motivação das atividades. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantéve a rotina de prestar feedbacks de instrução e supervisão 
durante a atividade referente as regras e procedimentos da atividades aos alunos. Também é rotina do Professor prestar 
feedbacks positivos e motivação para estimular a competição entre os alunos, assim aumentar a interação com a 
atividade. Quando necessário o Professor paraliza a atividade e repete as instruções aos alunos, isso quando não 
executam ou compreendem bem as regras ou procedimentos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor manteve 
a rotina na formação das equipes, onde utiliza sempre uma estratégia aleatória para evitar formar as panelinhas da sala. 
Hoje dividiu em equipe 1 e equipe 2 e foi escolhendo aleatóriamente. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: É rotina do Professor estabelecer um relacionamento amigável com 
os alunos. Nesta segunda aula mantém a rotina de evitar qualquer episódio negativo com soa alunos, ou seja, não é 
frontal com os alunos quando necessita impor uma regra ou condição. Nesta segunda aula o Professor demonstrou-se 
mais extrovertido e brincalhão com os alunos, também as característica dos alunos favorecem esta postura e clima de 
aula. Em nenhum momento ocorreu episódios contigentes entre Professor e alunos na aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois o Professor 
conhece bem as características das turmas que leciona. Por exemplo, no início da aula já advertiu que não haveria o futsal 
e vôlei no final da aula. Entretanto, o Professor conhece as características dos alunos da turma, que por sinal são bem 
mais participativo em relação a primeira turma observada. Também geriu melhor o tempo de aula, onde relizou o 
alongamento, duas atividades recreativas, onde uma foi o pré-desportivo do handebol em que o Professor introduzia 
regras ou procedimentos que assemelham-se ao oficiais do handebol. Allém desta última atividade do arremesso livre na 
cesta de basquete que os alunos realizam por conta própria. 
Tem sentido de humor: Sim, é característico do Professor ser comunicativo, diálogar amigavelmente, brincar e ser 
extrovertido no contexto da aula com os alunos. É participativo nas atividades no sentido de prestar constantemente 
feedbacks de motivação aos alunos sem perde o foco no controle e gestão da atividade e do comportamento dos alunos 
uns com os outros. Também o perfil motivado, interessado e participativo contribuiram com a postura extrovertida do 
Professor, consequentemente um clima favorável para aprendizagem. 
Tenta que todos alunos participem da atividade: Nesta aula não houve necessidade, pois todos alunos participaram das 
atividades. Apenas no início que teve a conversar com algumas alunas sentem-se inibidas por outras colegas mais 
habilidosas nas aulas de Educação Física. É característico do perfil do Professor focar sua atenção aos alunos 
interessados, que gostam e querem participar das aulas. Não exige aqueles alunos desmotivado ou desinteressados em 
participar da aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas são opiniões ou sugestões que não influencia na estrtura ou base da 
atividade planejada. São idéias ou opiniões referente algum episódio ou regras estabelecida que passou despercebido 
pelo Professor durante a atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas são rotinas do Professor estabelecer um contato amigável e 
comunicativo com os alunos. Não demonstrando hostilidade ou rispidez nas suas palavras e instruções aos alunos. Busca 
estabelecer um clima agradável e extrovertido nas aulas para que os alunos gostem e queiram participar das atividades. É 
rotina do Professor prestar os feedbacks ou instruções de forma extrovertida e brincando com os alunos. É participativo e 
motivador nas atividades, com intuíto de aumentar a interação dos alunos nas atividades. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O Professor mantéve o roteiro de aula semelhante a 
primeira aula observada, onde buscou os alunos na sala de aula e realizou as primeiras intruções referente as atividade e 
conteúdo planejado. É rotina reunir os alunos no centro da quadra para realizar o alongamente. Após o alongamento, 
ainda no centro da quadra o Professor transmite as instruções referente as regras e procedimentos da atividades e forma 
as equipes. É rotina do Professor utilizar uma estratégia para formar as equipes aleatóriamente evitando os grupinhos ou 
panelinhas dos alunos mais habilidosos da turma. O Professor mantéve a rotina de realizar primeiramente uma atividade 
recreativa, onde posicionou cada equipe numa das extremidades da quadra. Encheu um balde com água que ficou no 
centro do círculo central da quadra e entregou para cada aluno um copinho descartável. Os alunos tinham que percorrer 
sobre as linhas limítrofes da quadra até o balde para encher o copinho e trazé-lo até a garrafa pet que estava ao lado das 
filas de cada equipe. A equipe que enchesse até a marca da fita que estava na garrafa seria a vencedora. A segunda 
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atividade planejada foi um pré-desportivo do handebol, onde introduzia ou improvisava regras na atividade até que o 
contexto da atividade aproxima-se do jogo de handebol propriamente dito. Também mantéve a rotina de orientar os alunos 
passar no banheiro, beber água e em seguida irem para sala aguardar o professor. Nesta segunda aula o Professor geriu 
melhot o tempo das atividades, também as características da turma contribuíram para um ambiente favorável a 
aprendizagem. Considerando os 50 minutos de aula foram realizadas 3 atividades e no final da aula os alunos pediram ao 
Professor para brincarem de arremesso livre com a bola de basquete, pois a cesta é nova na quadra. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, o Professor mantéve a rotina de realizar instruções adequadas as características 
dos alunos. É rotina do Professor realizar as instruções antes das atividades para todos alunos referente as regras e 
procedimentos. Durante a atividade mantém prestando feedbacks de instrução, supervisão e correção aos alunos. 
Geralmente são feedbacks coletivos, porém nesta aula direcionava os feedbacks quando um aluno não cumpria com as 
regras estabelecidas. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, é rotina do Professor utilizar estratégias que 
aumente a interação dos alunos com a atividade, através dos feedbacks positivos e estimulando a competição entre as 
equipes. Entretanto, o Professor não exige que os alunos participem das aulas, mas busca estabelecer um diálogo 
amigável e convencé-los a interagir com os colegas nas atividades. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, mantéve a rotina de prestar 
feedbacks de motivação e estimular competição entre as equipes durante as atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, a estrutura da segunda atividade planejada exigiu que o Professor 
improvisasse regras até que o contexto da atividade aproximasse do jogo de handebol propriamente dito. A atividade 
planejada foi um pré-desportivo do handebol, onde a improvisação de regras é caracterítisca da própria estrutura da 
atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pelas atividades planejadas e sua interação com os alunos desta turma. Nesta 
aula o Professor desenvolveu três atividades, sendo o alongamento, atividade recreativa e pré-desportivo do handebol, 
ainda no final da aula autorizou os alunos a brincarem de lance livre na nova cesta de basquete. O Professor mantéve a 
rotina de constantemente prestar feedbacks aos alunos, ou seja, estar presente em todos os episódios da aula. 
Entretanto, este entusiasmo foi maior em relação a 1ª aula observada, onde teve que negociar com os alunos o tempo e 
atividade de aula para conseguir a participação na aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, nesta segunda o Professor demonstrou 
preocupação em não perder tempo na transição das atividades. Também conhecia as caractéristicas da turma, pois como 
são maioria meninas era objetivo nas suas instruções nas transição das atividades. 
Síntese: Referente a dimensão ensino o Professor mantéve o roteiro de aula semelhante a primeira aula observada. Foi 
até a sala buscar os alunos, onde realiza as instruções gerais da aula. Na quadra inícia com o alongamento, depois 
atividade recreativa, um pré-desportivo do conteúdo planejado e no fim alguns minutos para os alunos realizarem as 
atividades que lhe interessam ou gostem. Estratégia para agradar e cativar os alunos nas suas aulas. Referente as 
instruções é rotina do Professor realizar as primeiras instruções na sala de aula referente as atividades e conteúdo 
planejado. Antes das atividades instruções referente as regras e procedimentos. E durante as atividades presta feedbacks 
de instrução, supervisão, correção e motivação aos alunos. Hoje realizou feedbacks de controle individualizados aos 
alunos quando não cumpriam com as regras estabelecidas na atividade. Mantéve a rotina de estar presente em todos 
episódios da aula e interagir com os alunos amigavelmente. Também demonstrou gerir bem o tempo de aula, pois realizou 
todas atividades descritas na entrevista prévia. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mesmo sendo uma turma com alunas que falam muito não ocorreu episódios de 
indisciplina na aula. Praticamente todos alunos participaram com excessão de três alunas que optaram por ficar na 
arquibancada da quadra. O Professor mantéve sua rotina estratégica de diálogar amigavelmente com os alunos para 
manter o controle e cativa os alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta rotina no perfil 
do Professor. É rotina do Professor evitar que episódios negativos ou contigentes ocorram nas suas aulas. Ou seja, não é 
frontal ou bate de frente com os alunos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, mantéve a rotina de formar equipes aleatóriamente utilizando uma das suas estratégias, 
assim evitando a formação das panelinhas ou grupinhos habilidosos da turma. Improvisou regras que possibilitasse a 
participação de todos alunos, tanto os mais habilidosos como os menos habilidosos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é rotina do Professor através do diálogo estabelecer um 
clima amigável e agradável para aprendizagem dos alunos. Assim, cativar, motivar e despertar o interesse dos alunos em 
participar da aula planejada. Nesta 2ª aula observada o Professor demonstrou-se mais extrovertido, brincalhão e interativo 
com os alunos nas atividades. A base da aula é a recreação e lúdicidade. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais. Na primeira atividade o Professor 
utilizou duas garrafas pets, dois copos descartavéis, um balde com água. No pré-desportivo para o handebol o professor 
utilizou a bola de basquete devido ao tamanho, assim evitar menos atrito entre os alunos quando disputam a bola. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o espaço de aula é amplo e adequado a prática das atividades 
planejadas. As atividade planejadas foram adequadas ao conteúdo planejado e características dos alunos. A segunda 
atividade por ser mais dinâmica e exigir maior contato físico entre os alunos o Professor pediu aos alunos para retirar os 
objetos cortante do corpo como brinco, cordões, pulseiras, relógios e outros. Também estabeleceu regras que 
estabelecesse a segurança dos alunos como proibir socos e chutes, principalmente os empurrões nas meninas. Quando 
necessário ou acontecia dos alunos embolarem para disputar a bola o Professor paralizava a atividade e reiniciava 
jogando a bola para alto. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, 
mantéve a rotina de prestar feedbacks verbal de motivação aos alunos durante a atividade. Dialogar e relacionar-se 
amigavelmente é estratégia para cativar e despertar o interesse dos alunos. Entretanto, não é caracterítica do perfil do 
Professor utilizar nenhuma estratégia ou exigir a participação dos alunos na aula. Também temos que considerar que os 
alunos desta turma são participativos e interessado em fazer as aulas. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito entre Professor e alunos é recíproco no 
contexto da aula. A postura amigável, educada e extrovertida do Professor nas instruções e feedbacks prestados aos seus 
alunos favorece o respeito dos alunos para com seu trabalho. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, o Professor manteve a rotina de realizar as primeiras instruções na 
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sala de aula referente as atividades e conteúdo planejado. Suas instruções antes das atividades são referentes as regras e 
procedimentos a serem executados na tarefa. Mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão, correção e 
motivação aos alunos durante a atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, antes de realizar a segunda atividade o Professor pediu aos 
alunos, principalmente as meninas para retirar objetos cortantes como brincos, pulseira e cordões para evitar qualquer tipo 
de acidente durante a atividade. Também estabeleceu regras que proibisse socos, chutes e empurrões uns nos outros 
durante a atividade. Quando os alunos disputavam a bola e embolavam uns nos outros o Professor parava a atividade e 
reiniciava jogando a bola para o alto, assim evitava qualquer episódio negativo na aula. 
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Anexo 21.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 21.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha principal preocupção é a participação de todos os alunos. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Nesta aula pretendo estar trabalhando a participação dos alunos, pois vai entrar alguns movimentos novos para eles. A 
coordenação motora e o trabalho em equipe novamente. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou avaliar os alunos no final de um mês e no final do bimestre. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São bons alunos, participativos e que gostam de fazer a aula. Não. Nesta turma não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Preocupei em estar utilizando poucos materiais. Porque o tipo de atividade que vou propor não tem muita diversidade 
de material. Então preocupei em fazer atividades que não precisa utilizar tantos materiais. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acho que não, porque me preocupei ao máximo em fazer uma aula prática e gostosa de fazer. Prática e que os 
alunos gostem de fazer. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Fundamento do vôlei. Dando sequência ao trabalho já feito. Como são alunos maiores já entro direto com o vôlei. E 
com os menores fundamentos do handebol e o jogo handebol. E agora já inseri o vôlei para eles. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Hoje o aspecto mais crítico é a chuva. Como não tem sol, porém o tempo está virado para chuva. Pode começar a 
chover e atrapalhar minha aula. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Se começar a chover levo-os para uma área coberta. E a aula será feita dentro desta área coberta. 
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Anexo 21.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor manté a rotina de buscar os alunos na sala de aula, alguns desciam para quadra para esperar pelo Professor 
por ser no último horário a aula. Acredito que por ser no último horário a aula, seja rotina do Professor pedir que alunos 
desçam para quadra, pois a seguir não terão mais aulas. Entretanto, como esta sendo hábito do Professor me apresentar 
aos alunos pediu que regressassem para sala, pois precisava realizar algumas instruções referente a aula antes de irem 
para quadra. O Professor manteve a rotina de realizar as primeiras instruções referente o conteúdo e atividades 
planejadas dentro da sala de aula ao alunos. O conteúdo da aula será o voleibol para uma turma de 9º Ano. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula e descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor mantém a rotina de reunir os alunos no centro da quadra para realizar o alongamento, primeira atividade do 
roteiro nas três aula observadas. Nesta terceira aula organizar as equipes o Professor pediu aos alunos que formassem 
uma fila de meninos e outra de meninas. Em seguida, pede as equipes que posicionem-se cada uma numa das lateral da 
quadra. Agora divide as filas em outras duas filas, ou seja, formou 4 filas aleatóriamente evitando que os alunos organizem 
suas panelinhas. Agora pede as filas que posicionem uma de frente para outra. O Professor mantém a rotina de realizar 
instruções coletivas referente as regras e procedimentos antes de iniciar a atividade. Também a rotina de prestar 
feedbacks de instrução, gestão e controle durante a atividade aos alunos. Nesta atividade os feedbacks prestados são 
referente as regras e específicos aos fundamentos do voleibol. A princípío executou a atividade utilizando a bola de 
basquete, mas agora trocou pela bola de vôlei. O Professor orienta os alunos para acertar toda a bola com a mão aberta 
de baixo para cima em direção ao colega que esta a frente. Então, são instruções específicas referente ao fundamento do 
saque do voleibol. Todos alunos participam e interagem com a atividade planejada, mesmo sendo uma turma de 9º Ano, 
cujo os alunos e principalmente as meninas não se interessam muito pelas aulas de Educação Física. Também pelo fato 
da maioria dos alunos serem meninas às quais demonstram gostar do Professor, então estrategicamente utiliza esta 
componente na gestão da aula. A medida que os alunos demonstram segurança para realizar os procedimentos já 
ensinados, o Professor aprimora o gesto técnico dos alunos ainda mais, até que aproxime-se corretamente do gesto 
técnico do saque. São objetivos trabalhar a coordenação no gesto técnico da cortada e saque no voleibol. Nesta aula o 
Professor realiza feedbacks de instrução individualizado referente aos procedimentos técnicos do saque aos alunos. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento o Professor esta organizando a segunda atividade, mantém a rotina de não perder tempo na transição da 
primeira para segunda atividade, pois ao finalizar a atividade começou a formar os times. Depois pediu aos alunos para 
posicionarem-se pela quadra de vôlei para executar o fundamento saque no jogo. Como são alunos na faixa etária dos 14 
a 15 anos, o Professor utiliza uma linguagem mais adulta, ou seja, mantém a rotina de estabelecer um relacionamento 
amigável dialogando de igual para igual com os alunos. As quatro filas transformaram-se em quatro times, onde colocou 
dois times de cada lado da quadra. O Professor diz ao alunos ser prioridade na atividade trabalhar o saque, sendo assim, 
os alunos podem passar a bola para o campo adversário realizando um, dois ou mais toques na bola, de manchete, desde 
que não deixem a bola cair no chão. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Agora o Professor já conseguiu estabelecer naturalmente o jogo de voleibol sem que os alunos percebessem a 
progressão das atividades da aula. Sendo, assim pediu que ficassem seis alunos de cada lado para aprenderem a 
movimentar em quadra durante uma situação de jogo. O Professor participa diretamente da atividade com um jogador de 
um dos times, pois estrategicamente facilita as instruções referente ao objetivo que é ensinar a movimentação na quadra, 
após a perda da posse de bola. Entretanto, nas três aulas observadas foi a primeira vez que o Professor participou 
diretamente da atividade com os alunos. O Professor mantém suas rotinas de relacionamento, instrução, organização dos 
alunos nas atividades e gestão do tempo de aula. O Professor mantém-se na lateral da quadra prestando feedbacks de 
instrução, supervisão e correção referente aos fundamentos do vôlei, porém concentra nos fundamentos do saque e 
movimentação em quadra. O Professor demonstra domínio e conhecimento do conteúdo planejado. As atividade 
planejadas adequadas ao conteúdo, organização e gestão das atividades e alunos, a postura amigável do Professor 
propíciam um ambiente muito favorável para aprendizagem dos alunos. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Nas três aulas observadas o Professor demonstrou adotar rotinas de relacionamento como diálogar com os alunos 
utilizando uma linguagem adequada a faixa etária, evitar frontalidade com os alunos durante a aula, adotando um postura 
segura e educada nas suas instruções afim de estabelecer um relacionamentos amigável com os alunos. Não é perfil do 
Professor exigir ou utilizar estratégias que obriguem os alunos a participarem das aulas. Nenhuma das três aulas 
observadas ocorreram episódios contigentes ou hóstil entre Professor e alunos. Quanto aos alunos que não querem 
participar da aula, o Professor pede apenas que permaneçam na arquibancada da quadra até o fim da aula. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se 
esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. Apenas na segunda aula observada que reuniu as alunas que não 
estavam querendo participar da aula por sentirem intimidadas pelas colegas mais habilidosas. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantéve a rotina de prestar feedbacks antes, durante e às vezes após 
as atividades aos alunos nas três aulas observadas. Nesta 3ª aula manteve a rotina de prestar feedbacks de instrução, 
supervisão e correção referente as regras e procedimentos técnicos do voleibol nas atividades planejadas. É rotina do 
Professor realizar instruções gerais do conteúdo e atividades planejadas aos alunos na sala de aula ou no centro da 
quadra, onde explicita a finalidade das atividades e porque do conteúdo planejado aos alunos. O Professor manter a rotina 
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de realizar instruções antes das atividade referente as regras e procedimentos técnico dos fundamentos do conteúdo da 
aula. Manteve a rotina de prestar feedbacks positivos e motivação para estimular a competição entre os alunos, assim 
aumentar a interação com a atividade. Quando necessário o Professor paraliza a atividade e repete as instruções aos 
alunos, isso quando não executam ou compreendem bem as regras ou procedimentos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor manteve 
a rotina nas três aulas procurar estabelecer o equilíbrio na formação das equipes ou times das atividades, onde utilizou 
sempre uma estratégia que aleatoriamente estabelecia a formação das equipes. Na aula de hoje pediu aos alunos que 
formassem duas filas, a seguir dividiu as duas filas em outras duas formando quatro filas no fim. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: É característico do perfil do Professor estabelecer rotinas de 
relacionamento amigável com os alunos. Nas três aulas observadas manteve a rotina de evitar qualquer episódio negativo 
com alunos. Em ocasião nenhuma adotou uma postura frontal com os alunos, seja nas instruções ou feedbacks referente 
as prestações dos alunos nas atividades. É rotina do Professor uma postura extrovertida, comunicativa e brincalhona com 
seus alunos, afim de manter um ambiente amigável e favorável para aprendizagem. Esta terceira turma também 
apresenta característica que contribuem muito com a postura do Professor e um contexto positivo de aprendizagem. Não 
ocorreram episódios contigentes entre Professor e alunos na aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, nas três aulas 
observadas o Professor adotou estratégias de gestão e controle diferente. Na primeira turma observada negociou o tempo 
de aula e atividades planejadas, onde no primeiro momento realizou a atividade técnica para trabalhar o passe do 
handebol e futsal, no segundo momento da aula foi livre para os meninos realizar o futsal e meninas o vôlei. Ou seja, para 
conseguir a colaboração e participação dos alunos negociou as atividades que eram do interesse dos mesmos para que 
fizessem a aula planejada. A segunda e Terceira aula planejada o Professor demonstrou mais domínio e controle dos 
alunos, também eram turma com predominância do gênero feminino, ou seja mais amigável e fácil de se relacionar na 
concepção do Professor em relação a primeira turma observada. Entretanto, nas três aulas demonstrou conhecer as 
características das turmas que leciona. Também pelo planejamento de atividades adequadas ao contéudo e 
características dos alunos. Nas três aula o Professor mantéve o roterio de relaizar o alongamento, uma ou duas atividades 
recreativas, o pré-desportivo e na terceira aula realizou o jogo de vôlei para instruir os alunos quanto movimentação na 
quadra. Mesmo sendo atividade técnicas a base das atividades planejadas é a recreação, onde o Professor busca cativar 
a participação e interção dos alunos para estabelecer um ambiente amigável e favorável a aprendizagem. 
Tem sentido de humor: Sim, é perfil do Professor diálogar e comunicar-se com seus alunos adequando a linguagem as 
caractéristicas da faixa etária e da turma. É rotina do Professor instruir amigavelmente, brincar e ser extrovertido no 
contexto da aula. Nas três aulas observadas o Professor foi participativo nas atividades com os alunos prestando 
feedbacks positivos de motivação e estimulando a competição entre as equipes para aumentar a interatividade da 
atividade. Nesta 3ª aula o Professor participou do jogo de vôlei com os alunos, mas como estratégia para ensiná-los a 
movimentação na quadra de vôlei após perder a posse de bola.  
Nas três aula o Professor mostrou-se motivado e entusiasmado com a aula, porém na segunda e terceira aula observadas 
as características dos alunos contribuíram muito com sua postura extrovertida, brincalhona e participativa nas atividades. 
Enquanto, que na primeira aula o Professor teve menos oportunidade para demonstrar rotinas de relacionamento deste 
gênero, pois negociou a aula com os alunos. 
Tenta que todos alunos participem da atividade: Nesta terceira aula também não houve necessidade, pois os alunos 
contribuíram e participaram das atividades. É rotina do Professor focar sua atenção aos alunos interessados e querem 
participar das atividades planejadas. Nesta aula apenas duas alunas optaram por não realizar a aula, assim o Professor 
pediu que ficasse na arquibancada até terminar a aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é rotina do Professor aceitar e ouvir as opiniões dos alunos desde que não 
interfiram no planejamento e estrutura das atividades planejadas. São idéias ou sugestões referente a episódio ou regras 
estabelecidas que passaram despercebidas pelo Professor durante a atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas nas três aula observadas o Professor manteve rotinas de 
relacionamento amigável com os alunos. O diálogo amigável, educado e segura é base para estabelecer um ambiente 
positivo e favorável a aprendizagem, consequentemente a colaboração e participação dos alunos na aula. Em nenhuma 
das três aulas o Professor demonstrou rispido ou hostilidade nas instruções ou conversas aos alunos. É rotina do 
Professor prestar os feedbacks ou instruções de forma extrovertida e brincando com os alunos. É participativo e motivador 
nas atividades, com intuíto de aumentar a interação dos alunos nas atividades. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O Professor mantéve nas três aulas o roteiro, onde 
buscava os alunos na sala de aula e realizava as intruções referente as atividade e conteúdo planejado. Na quadra 
mantéve a rotina de reunir os alunos no centro da quadra para realizar o alongamento. Em seguida, ainda com os alunos 
na formação do alongamento realizava a formação das equipes e transmitia as instruções referente as regras e 
procedimentos da atividades. Nas três aulas utilizou estratégias na formação das equipes aleatóriamente evitando os 
grupinhos ou panelinhas dos alunos mais habilidosos da turma. O Professor mantéve a rotina de realizar primeiramente 
uma atividade recreativa, porém técnica onde realizou os fundamentos do saque e cortada no voleibol. Após não realizou 
o pré-desportivo do vôlei, pois são alunos de 9º Ano, então optou por trabalhar movimentação em quadra realizando o jogo 
propriamente dito. Durante o jogo de vôleibol mantéve a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção 
referente aos fundamentos e movimentação em quadra após a posse de bola. Os alunos demonstraram possuir domínio 
do conteúdo, o que favorece e propícia um ambiente favorável para aprendizagem dos alunos. De modo, que o Professor 
realizou bastante feedbacks específicos referente a regras e fundamentos do vôleibol. O Professor mantéve a rotina de 
gestão do tempo conforme a segunda aula observada, porém com excessão da primeira, onde negociou as atividades e 
tempo da aula. Dentro dos 50 minutos de aula foram realizadas as três atividades rotineiras do planejamento do Professor, 
nesta aula específicamente o alongamento, atividade recreativa e técnica com fundamentos do vôlei e jogo propriamente 
dito do voleibol, onde cobrava a execução técnicas dos fundamentos e movimentação em quadra após perda da posse de 
bola. As características da desta terceira turma, também contribuíram para um ambiente favorável a aprendizagem. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, o Professor mantéve nas três aulas observadas a rotina de realizar instruções 
antes das atividades para todos alunos referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos. Durante as 
atividades mantém-se prestando feedbacks de instrução, supervisão e correção aos alunos. Nesta aula como os alunos 
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demonstravam conhecimento e domínio do vôlei, o Professor prestou mais feedbacks específicos e individualizados aos 
alunos quando não cumpriam com as regras ou procedimentos técnicos do fundamentos. Também a rotina de prestar 
feedbakcs de motivação aos alunos, tanto habilidosos como os menos habilidosos. Geralmente são feedbacks são 
coletivos e adquados as características dos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, nas três aulas observadas é rotina do 
Professor estabelecer um diálogo amigável, interagir através de feedbacks, estimulando a competição entre as equipes.e 
participar às vezes das atividades com os alunos. Assim, conquistar a participação e aumentar a interação dos alunos na 
atividade. O Professor não exige que os alunos participem das aulas, mas busca estabelecer um ambiente amigável e 
favoravel a aprendizagem, afim de cativar a participação dos alunos. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, nas três aulas mantéve a 
rotina de prestar feedbacks de motivação e estimular competição entre as equipes durante as atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, porém menos que na segunda aula observada. A estrutura das 
atividades nesta aula não exigia tanta improvisação de regras, mas o Professor estabelecia regras que estimulasse a 
competição entre os alunos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, nas três aulas o Professor demonstrou considerar as características dos alunos 
na elaboração do planejamento de aula. O Professor conseguiu cumpri com o planejamento descrito na entrevista prévia, 
mantendo o roteiro de realizar o alongamento, atividade recreativa e técnica do fundamento e o jogo de voleibol, onde 
lembrava dos procedimentos técnicos dos fundamentos e regras aos alunos. O Professor mantéve a rotina de prestar 
feedbacks de instrução e motivação aos alunos, ou seja, estar presente em todos os episódios da aula. Mesmo não 
demonstrando muito entusiasmo na primeira aula observada, onde negociou com os alunos as atividades planejadas e o 
tempo de aula para conseguir que participasse pelo menos de uma atividade planejada. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, nesta terceira aula o Professor manteve a rotina 
de realizar as instruções da próxima atividade de maneira objetiva, onde ao mesmo tempo que organizava os alunos no 
espaço de aula já realizava as instruções. E durante a atividade prestava os feedbacks de instrução e gestão aos alunos. 
Sendo uma turma de 9º Ano já identificavam-se com as rotinas de instrução e gestão do Professsor, além do perfil dos 
alunos da turma contribuirem bastante para a gestão da aula. 
Síntese: Referente a dimensão ensino o Professor mantéve o roteiro de aula nas três aulas observadas. Sendo o roteiro 
buscar os alunos na sala de aula, onde realiza as instruções gerais do planejamento de aula. Na quadra inícia com o 
alongamento, depois atividade recreativa ou técnica, um pré-desportivo ou jogo do conteúdo planejado. Mantéve a rotina 
estratégica de agradar os alunos nas suas aulas, que é dedicar alguns minutos finais das aulas para os alunos realizarem 
as atividades quebem lhe interessam ou queiram, seja o futsal, vêloi ou basquete. Referente as instruções nas três aulas o 
Professor mantéve a rotina de realizar as primeiras instruções na sala de aula referente as atividades e conteúdo 
planejado. Antes das atividades instruções referente as regras e procedimentos. E durante as atividades presta feedbacks 
de instrução, supervisão, correção e motivação aos alunos. Nesta terceira aula também realizou feedbacks instrução 
específicos e individualizados aos alunos quando não cumpriam com as regras e procedimentos técnicos do contéudo 
planeejado. Mantéve a rotina de estar presente em todos episódios das aulas, sempre interagindo amigavelmente com os 
alunos. Também demonstrou gerir bem o tempo de aula, pois realizou todas atividades descritas na entrevista prévia. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, em nenhuma das aulas observadas ocorreram episódios de indisciplina, mesmo 
na primeira turma onde os alunos não demonstravam muito interesse em realizar as atividades planejadas, pois gostavam 
somente de futsal e vôlei. Na segunda e terceira aula praticamente todos alunos participaram com excessão de dois ou 
três alunos que optavamo por ficar na arquibancada da quadra. O Professor mantéve sua rotina estratégica de diálogar 
amigavelmente com os alunos e não bater de frente ou chocar-se para evitar episódios negativos no contexto da aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódios nas aulas de alunos problemáticos, pois o 
perfil e postura do Professor não possibilita que os alunos tenham atitudes desta natureza. Sendo rotina do Professor 
evitar que episódios negativos ou contigentes ocorram nas aulas. Ou seja, não é frontal e não bate de frente com alunos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, nas três aulas mantéve a rotina de formar equipes aleatóriamente utilizando das suas 
estratégias para evitar que os alunos formassem os grupinhos somente de alunos habilidosos da turma. Improvisou regras 
que possibilitasse a participação de todos alunos, tanto os mais habilidosos como os menos habilidosos, principalmente 
das meninas. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é rotina do Professor através do diálogo estabelecer um 
clima amigável e agradável para aprendizagem dos alunos. Sendo a base da aula é a recreação e lúdicidade, onde busca 
cativar, motivar e despertar o interesse dos alunos em participar da aula planejada. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais. Nesta aula foram utilizadas bolas de 
basquete e bolas de vôlei, onde inicialmente realizou a primeira atividade utilizando a bola de basquete para trabalhar a 
força no saque e evitar que bolas de vôlei parassem fora do espaço de aula, devido a falta de coordenação no fundamento 
da maioria dos alunos. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o espaço de aula é amplo e adequado a prática do vôlei, pois há bolas 
suficiente para as atividades planejadas, rede e quadra bem marcada. O Professor mantéve a rotina de planejar atividades 
adequadas ao conteúdo e características dos alunos. Não presenciei episódios ou atividades que colocassem em risto a 
integridade física dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, nas 
três aulas o Professor mantéve a rotina de prestar feedbacks verbal de motivação durante a atividade. Sendo o diálogo 
amigável sua rotina estratégica para cativar o interesse dos alunos na aula planejada. Em nenhuma das aulas o Professor 
utilizou estratégia ou exigiu a participação dos alunos. Os alunos deta terceira turma são participativos e interessado em 
fazer as aulas o que contribuíu bastante para o ambiente favorável a aprendizagem. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, a postura amigável e extrovertida do Professor ao 
realizar as instruções e feedbacks para os alunos contribuí com o respeito dos alunos em relação ao trabalho que 
desenvolve na escola. Nas três aulas observadas o respeito foi recíproco entre alunos e Professor. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Nas três aulas observadas rotineiramente o Professor realizou as 
primeiras instruções referente as atividades e conteúdo planejado na sala de aula aos alunos. As instruções antes das 
atividades sempre são referentes as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos a serem executados na atividade. 
Mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão, correção e motivação aos alunos durante a atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, é rotina do Professor estabelecer regras que garantam a 
segurança dos alunos, principalmente das meninas. Nesta terceira aula proibiu os meninos de cortarem com força ou 
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executar saque forte em direção as meninas. Nas segunda aula observada esta rotina foi marcate devido a natureza 
dinâmica da atividade planejadas, onde pediu aos alunos, principalmente as meninas para retirar objetos cortantes como 
brincos, pulseira e cordões para evitar qualquer tipo de acidente durante a atividade. Bem como proibindo 
comportamentos de agressividade entre os alunos durante as atividades. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
O que é rotina? Uma rotina é aquele comportamento, atitude, ações e pensamentos que o Professor sempre irá realizar 
sem precisar saber que esta realizando aquele hábito motor. O roteiro de aula pode ser uma rotina. Como inícia os 
alongamentos ou atividades. Como finaliza ou instruí os alunos antes, durante e após as atividades. Uma estratégia ou 
várias estratégias utilizadas para formar as equipes, as filas ou times para realiza as atividades planejadas. Procedimentos 
ou estratégias de gestão e organização dos alunos no espaço de aula para não perder muito tempo na transição das 
atividades. As questão são diversas, pois será que o Professor sabe que rotinizou estes procedimentos e hábitos 
proficionais no seu cotidiano de aula. Será que o Professor preocupou em refletir, criar, testar e avalizar seus 
procedimentos antes de torná-los “rotinas de ensino ou de planejamento”. Ou simplesmente se tornarão rotinas com a 
prática e experiência docente nestes anos. Sendo assim, tentarei apresentar fatores ou aspectos que indicam que estas 
são algumas rotinas do perfil destes professores. Como e quando será um desáfio do nosso estudo. 
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Anexo 21.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 21.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

13º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. 
1.1.1) Poderia descrevé-lo? 
R: A base da minha aula seria alongamento, depois eu passo um fundamento da modalidade que vou ensinar, pois esta é 
a parte principal da aula, depois a parte final é sempre um parte recreativa com algum jogo referente ao conteúdo. 
1.1.2) Porque estas atividades? 
R: Porque é a melhor maneira de estar dando uma boa aula eu acredito que seja esta. 
1.1.3) Quando você começou a estruturar seu planejamento desta maneira? 
R: Há um ano e meio atrás ou dois anos no máximo. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Não. 
1.2.1) No Estágio conseguia seguir a risca o planejamento? 
R: Também não. 
1.2.2) Porque? 
R: Porque sempre tem uma adversidade. Sempre tem alguma coisa que acontece e você tem que sair daquele 
planejamento. Porque é muito difícil você planejar e conseguir realizar tudo daquele jeitinho que você planejou. 
1.2.3) Consegue me descrever quais as principais diferenças do seu planejamento no estágio em relação ao de hoje? As 
principais diferenças estão nestes aspecto. 
R: Acho que a principal diferença hoje é que tento planejar uma aula mais lúdica e antes não. A principal diferença é essa. 
Minha intervenção: Referente ao tempo das atividades? 
Professor: Também. Antes eu planejava atividades muito longas e às vezes a aula ficava cansativa. E com o tempo 
percebe que seria mais interessante realizar atividades mais curtas e estar trocando mais atividades na aula, não ficar 
tanto tempo na mesma atividade, principalmente quando era uma jogo pré-desportivo para iniciação de algum esporte. 
Não ficar tanto tempo na mesma atividade. 
Minha intervenção: Esta estrutura de aula que você me descreveu primeiro alongamento, os fundamentos, uma atividade 
lúdica e quando tem tempo você passa o jogo propriamente dito. Você fazia assim no estágio? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: Como que era sua estrutura de aula no estágio? 
Professor: No estágio não realizava alongamento no início da aula, no início nem alongava, depois eu dava um jogo direto 
no início. Nas primeiras aulas eram assim,, chegava e já dava o jogo direto. É vôlei, então vou dar o vôlei direto. Depois 
comecei a dar uma atividade de iniciação de vôlei. Depois eu já inclui o alongamento e fui crescendo a aula aos poucos. 
Entendeu? 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Professor percebe que você não comunica os objetivos da aula aos alunos, porém você descreve as 
tarefas que serão realizadas na aula, faz isto na sala de aula, e descreve os procedimentos. Então, gostaria de saber se: 
1.1) No estágio comunicava ou descrevia as atividade aos objetivos aos alunos?  
R: Não, não, não descrevia não. 
Minha intervenção: Quando começou a realizar este procedimento de descrever a finalidade das atividades antes da aula 
aos alunos?  
Professor: Quando comecei a perceber que às vezes os alunos reclamavam daquilo que eles queriam. Eu passava o que 
eles queriam, mas mesmo assim eles estavam reclamando. Por exemplo, a maioria dos meus alunos gostavam de futsal, 
mas às vezes eram futsal e eles estavam reclamando antes da hora. Tipo assim: “- Eu não vou fazer. Não vou fazer.” Eles 
achavam que era outra coisa. Então eu chegava e falava: “- Será a iniciação ao futsal. Nós vamos fazer uma atividade que 
vamos sair tocando a bola, depois desta atividade vamos chegar no futsal e no finalzinho fazemos o jogo de futsal. Então 
percebe que seria interessante estar falando antes para eles saberem que ira ter o jogo. 
1.2) Como você costuma realizar hoje estes procedimentos durante a aula? 
Minha intervenção: Em que momento você comunica ou passa as intruções das atividades aos alunos na aula? 
R: Eu falo antes da aula. Antes da aula passo alguma intrução que será bem assim... Eu não falo tudo, até para eles 
criarem alguma expectativa em releção a aula. Porque eu acho que se falar tudo, tudo, além de perder muito tempo vai 
também acabar com a expectativa deles. É interessante eles estarem vivenciando o novo, ficar naquela expectativa no 
que será as aulas e tal. Eu falo antes e durante a aula vou falando um pouquinho. 
Minha intervenção: Nós observamos três turmas. Dentre estas três turma percebe que havia uma turma que você tinha 
mais afinidade, tinha mais conhecimento a respeito dos alunos, conhecia a turma. Acho que foi a segunda aula que 
observamos. Correto? 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Uma turma onde a maioria dos alunos eram meninas. Uma turma de 8º ano, uma 7ª série, aonde 
percebe que os alunos são mais participativos na sua aula. Sendo assim: 
1.3) Referente a esta aula, se você desse esta mesma aula de handebol para esta turma, quais seriam os seus 
procedimentos para esta turma e em que eles se diferenciariam de hoje? 
R: Acho que... O que seria diferente em relaçaõ ao estágio é que iria direto para aquele jogo que passei na aula. Eu fiz 
aquele jogo no final da aula. Eu fiz dois jogos. 
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Minha intervenção: Você realizou a estafeta das garrafinhas e que foi muito legal. 
Professor: E depois eu fiz aquele jogo de... Que eu percebe que as meninas não estavam tocando a bola. 
Minha intervenção: Foi a queimada xadrez?! 
Professor: Não. Primeiro eu fiz um jogo de... Para as meninas fazerem gol, aonde elas entravam com a bola nas mãos 
dentro do gol. 
Minha intervenção: Foi tipo um futebol Americano. 
Professor: Foi um futebol americano 
Minha intervenção: Foi uma adaptação do futebol americano para o handebol e que percebe que você foi introduzindo as 
regras no decorrer da atividade. 
Professor: Eu acho que já iria diretamente para o jogo. 
Minha intervenção: Teve uma atividade na aula que percebe que você realizou muitas improvisações. Você improvisou 
muito Professor. Muito mesmo! Quando e onde você adquiriu este conhecimento para criar aquelas regras e a capacidade 
de improvisação? Porque percebe que a medida que você foi introduzindo as regras o jogo ia se aproximando cada vez 
mais do handebol. 
Professor: Isto aprende na faculdade, de cursos que realizei, de experiências que fui adquirindo e no dia a dia da minha 
aula. Porque o que acontece, se você começa um jogo com meninos e meninas juntos, todos misturado, às vezes 
somente os meninos participam da aula. As meninas querem participar, mas não participam e a aula não fica prazerosa 
para as meninas, então tento criar maneira que os meninos façam que as meninas participam da atividade. Foi até o 
momento em que eu falei que só faleria gol das meninas. Então no mínimo eles tem que entregar a bola para elas fazerem 
o gol. 
Minha intervenção: Eu percebe que você tem esta atitude na primeira aula observada. No primeiro dia observei a aula 
referente à entrevista e uma segunda turma. Você tinha uma expectativa que cumprir o planejamento com uma turma, 
mas isso aconteceu com a outra turma a qual você não esperava conseguir. Tendo por base a entrevista pré-aula percebe 
que você conseguiu cumprir o planejamento com a segunda turma. Sendo assim: 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Eu tento mudar a atividade. Sempre que eu estou numa atividade, com a experiência do tempo a gente já tem várias 
atividades sobre aquele assunto. Vamos supor que planejei handebol para aula, levei uma atividade de handebol e os 
objetivos de trabalhar os fundamentos no handebol, mas se não deu certo, se não deu certo mesmo. Que naquela turma 
não achei que foi o caso. Não foi tão bom, mas ainda funcionou. Não foi tão bom igual na outra turma. Na outra já 
funcionou. 
Minha intervenção: Na outra turma percebe que você completou o seu planejamento. 
Professor: Não foi tão bom, mas se caso a coisa ficasse pior, eu tentaria de trocar de atividade. Por exemplo, seria fazer 
esta atividade que realizei na 7ª série, que foi uma atividade diferente desta turma. Porque naquela turma eu realizei foi 
uma queimada xadrez e na 7ª série realizei o futebol americano. Então às vezes, poderia estar modificando na hora 
mesmo. Eu planejei uma coisa e fazer outra. É igual já te falei, às vezes a gente planeja uma coisa e fazer outra. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Diferencia. 
Minha intervenção: Como seria no estágio se você percebesse que os alunos não estavam alcançando os objetivos 
planejados? 
Professor: Se eles não fizessem assim, já aconteceu deu tentar ir direto para o jogo. Foi pior ainda. E não me preocupar 
com estas distrações ou estes meninos que ficavam de fora da aula. No início eu não me preocupava, mas depois 
comecei a me preocupar e tentei já partir direto para o jogo. Ai piorou! Ai que fui criando algumas estratégias. 
Minha intervenção: Se no estágio os alunos não realizasse a atividade, não gostasse da atividade ou disperssassem você 
adotaria esta mesma atitude ou não? 
Professor: Como assim? De mudar a atividade? 
Minha intervenção: De mudar. Porque na primeira atividade você negociou com eles o futsal. Eles fizeram o futsal. Você 
autorizou eles fazerem o futsal. Porque eles queriam fazer o futsal. Você evitou bater de frente com o aluno, você não se 
esbarrou com os alunos, eles realizaram os fundamentos, mas você percebeu que eles se dispersaram durante a aula e 
nesta turma tinha uma maior predominância de meninos do que meninas.  
Professor: Realmente, realmente. E você percebeu que até joguei um vôlei com as meninas. Ai eu negociava. No início 
não, mas dentro de uns dois meses que já estava trabalhando eu comecei a negorciar, porque os meninos só gostavam 
de futsal. Então assim, quem faz isto, quem faz aula de handebol, iniciação de handebol joga futsal. E quem não faz não 
joga. Então era uma troca. O aluno só faz o que ele gosta se fizer o que eu estou propondo para aula também. Entaõ é 
metade de um e metade de outro. 
Minha intervenção: Este tipo de atitude costuma funcionar para que tipo de turmas ou ano? 
Professor: Essa troca funciona bem até a 8ª série. Porque da 8ª série para frente tem aquele aluno que não quer fazer 
nada. 
Minha intervenção: Alunos de ensino médio? 
Professor: Realmente. Isto aí! Este não quer suar, então como eu faço a troca. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Das três aulas que nós observamos, a primeira turma, pode ser também até a segunda aula que 
observei no primeiro dia de coleta de dados. Em qual: 
1.1) Das 3 aulas observadas, qual as atividades ou modalidades que você sente possuir mais rotinas ou comportamentos 
rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
R: Eu acho que foi a aula para 7ª série. 
Minha intervenção: Onde a maioria dos alunos da turma são meninas e estavam mais receptivas. Sendo assim, você 
conseguiria me descrever quais são seus comportamentos mais rotinizados em relação aos exercícios, tarefas ou 
situações de aprendizagem? Olha, isto eu sempre costumo fazer! 
Professor: Eu acho que é a questão da mudança. De estar realizando um jogo e ir mudando as regras dentro do jogo. Isto 
eu sempre faço.  
Minha intervenção: Esta capacidade de improvisação é característica sua? 
Professor: Sim. Porque eu trago a atividade, mas sempre querendo a participação de todos na aula. Vamos supor, que 
algum aluno pediu para não fazer a atividade e sentou, mas dos alunos que querem fazer, dos que estão dispostos a 
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participar da aula e do jogo em si. Estes eu quero que todos participem mesmo, porque às vezes o aluno quer participar, 
mas os colegas não fazem com que ele participe. Esta entendendo? 
Minha intervenção: É aquele aluno mais iníbido, menos habilidoso... 
Professor: É isso mesmo. Então eu tento criar uma forma dele participar do jogo também. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nesta atividade? E semelhante com a de hoje? 
Professor: No caso o handebol. 
Minha intervenção: No estágio consideremos que fosse a mesma turma com o mesmo perfil, o mesmo conteúdo que é 
handebol você selecionaria e organizaria as atividades da mesma maneira? 
Professor: Poderia explicar melhor a pergunta. 
Minha intervenção: Imaginamos uma turma de 7ª série, com mais meninas, o conteúdo handebol. Tendo por base o 
conteúdo handebol, durante o estágio você organizaria daquela forma, escolheria as mesmas atividades com base na 
turma, então como que seria esta aula no estágio? 
R: Eu acho que não escolheria as atividades com base na turma. Acho que não. No estágio não, porque acho que é 
questão de experiência, que vamos pegando com o tempo. É no convívio com os alunos que vamos aprendendo com o 
tempo. Eu não escolheira não. E quanto as atividades é igual te falei, no estágio foi mais para o final dele que já estava 
planejando estas atividades antes do jogo em si. Entendeu? Mas no início eu não planejava, pois era o jogo em si mesmo. 
Minha intervenção: Eu percebe que nesta turma da 7ª série você chegou na sala, passou as intruções gerais da aula e 
disse que era para eles continuarem realizando a aula da mesma maneira, ou seja, como estavam habituados. Como eles 
já conhecessem seu perfil de aula, tivesse conhecimento das atividades, ou seja, você manteria aquela mesma estrutura 
de aula que estavam habituados. Sendo assim: 
1.3) Você costuma assegurar a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? Ou seja, nesta aula vou trabalhar 
estas atividades, na próximas estas e isto dentro do mesmo conteúdo. 
R:Sim, sim. 
Minha intervenção: E como você faz isto hoje? 
Professor: Hoje assim, por exemplo, se fosse trabalhar o volei. Eu começo trabalhando toque, recepção, depois eu passo 
a trabalhar o ataque e vou assim, até chegar no jogo com as regras também. Até que chego no jogo em si com tudo, com 
todas as regras e vivendo o momento no jogo. Tipo assim, o saque, trabalho o saque separado. E depois no jogo o 
pessoal esta sacando e vivenciando aquilo que foi treinado separado. Mais sempre eu tento propor uma atividade que eles 
estarão trabalhando este fundamento. Que foi o que fiz hoje! Teve uma atividade que os alunos estavam sacando e na 
outra eles estavam cortando e jogando a bola para o chão. Então eu tento sempre estar fazendo isto, propiciando todos os 
fundamentos e depois eles viverem isto no jogo. 
1.3.1) Você assegurava esta sequência, evolução dos fundamentos pelas atividades até chegar ao jogo no estágio? 
R: Não, não fazia não.  
Minha intervenção: Como que era a sua aula? Como você estabelecia esta sequência? Como organizava ou não 
organizava? 
Professor: Não. A aula é igual estou te falando. No estágio era mais o jogo em si. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer o que mais diferencia referente a questão de organização da aula, onde você 
é mais produtivo, seja o tempo que você produz, em que os alunos aprendem e se envolvem mais.  
Professor: Eu acho que essa parte das atividades e dos fundamentos tem uma boa contribuição. Acho que é uma das 
partes que se desenvolvem mais, porque é individual, acaba que é coletivo e individual. Se for competição, igual já montei 
algumas competições lá na escola, que teve o passe do handebol, mas cada um corta na bola na sua vez e não tem 
aquela disputa de um ficar sem fazer a atividade. Todo mundo encosta na bola o mesmo tanto. 
Minha intervenção: Isto ocorreu na aula para 7ª série. 
Professor: Sim. Que os alunos corriam dando passe de handebol, depois de futsal e colocam a bola no chão. Então, se 
cada aluno realizou duas vezes o fundamento, ou seja, enconstou na bola duas vezes, todo mundo participou igual. 
Quando vamos para o jogo em si, o aluno habilidoso se destaca. Então eu penso que os fundamento é o momento que 
tem mais participação deles. 
Minha intervenção: Eu não presenciei mais que uma vez as aulas da mesma turma, como foram turmas diferentes um 6ª, 
7ª e 8ª série. Correto? 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Por isso enfatizei esta questão da continuidade dos conteúdo, mesmo você tendo passado conteúdos 
diferente, as aulas foram diferentes, porém a estrutura das aulas foram semelhantes, seu roteiro de aula é rotinizado sim. 
Agora: 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e as aulas futuras? 
R: Sim. Até relacionar atividade de uma aula com a outra. Tipo assim, se eu fosse trabalhar o basquete, a atividade que 
utilizei no handebol poderia estar utilizando no basquete. 
Minha intervenção: A mesma organização e a mesma estrutura. 
Professor: Até a mesma atividade do passe. A única coisa que iria variar seria a bola. 
Minha intervenção: Você me disse que tinha tarefas alfas que costumava utilizar em todos as modalidades despotivas. 
Professor: Justamente. Mesma coisa que isto, ocorreria no handebol a mesma atividade que utilizei no vôlei para os 
alunos ganharem força de arremessar a bola no chão. 
1.4.1) Estas atividade, tarefas alfas assim denominadas por você, que costuma utilizar em modalidades diferentes. 
Quando você percebeu que poderia utilizar estas tarefas alfas nos diferente esportes? Era assim no estágio? 
Professor: No estágio é igual eu já disse, era o jogo em si. Foi só mais no final do estágio que fui percebendo isto. Quando 
fiz a primeira vez e deu certo, ai eu já fui embora, já fui propondo cada vez mais isto. Entendeu? Foi mais no final do 
estágio. 
Minha intervenção: Referente a forma de distribuir e organizar estas tarefas e atividades para os alunos. Você disse que 
no estágio você passava o jogo propriamente dito. E disse que hoje a sua aula tem a seguinte estrutura alongamento, 
fundamento, lúdico e às vezes o jogo, quando a turma propicia e tem maturidade. Po exemplo, a 7ª série hoje e com a 8ª 
série, você conseguia realizar o jogo. Não era um grande jogo, mas a bola passava de uma equipe para a outra. O jogo 
acontecia e você interagia o jogo. Esta sua maneira de organizar a aula, quando consegui estrutrurar e manter esta rotina? 
1.5) Como distribuía e organizava estas tarefas para os alunos? 
R: Isso já veio mais assim, terminando o estágio, quando já estava formado. Entrando como formado mesmo, ai que 
consegui estar estruturando este tipo de aula. Este tipo de aula foi montado assim, em dois anos, depois de dois anos 
fazendo estágio aqui, estágio ali e trabalhando que consegui ter esta estrutura de aula. 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
521 

1.6) Como costuma comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Referente supervisão, acompanhamento, correção 
e instrução das atividades? 
R: Eu vou instruindo de acordo com os erros ou até com os acertos dos alunos. Então vou tentando melhorar falando o 
que é necessário melhorar no movimento, como eles devem realizar o movimento, como é o movimento correto. É isso 
que costumo fazer e durante a tarefa. 
1.6.1) No estágio fazia assim? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como que era realizado a comunicação das tarefas no estágio? 
Professor: No estágio não tinham estas atividades. Então era no jogo em si. Todos alunos jogando e quando aconteciam 
os erros durante o jogo, eu parava para explicar, mas a aula ficava sem interação. Eu parava muito o jogo, então a aula 
não ficava assim tão boa. 
Minha intervenção: Na aula de hoje você já não interrompeu o jogo, participou com os alunos do jogo e durante o jogo... 
Professor: Eu falei! Durante o jogo eu fui corrigindo algumas coisas, não sei se você percebeu, questões de gestos 
técnicos. Teve um momento que um menino deu um toque da maneira errada na bola eu corrigi ele. Uma menina foi 
sacar, eu era do time dela, eu expliquei como deveria ser o saque, que não poderia pisar na linha. Mas isto durante o jogo 
em sem parar. Ela vai sacar, vou passando as intruções e ela vai sacando. Eles estavam com dificuldades de realizar o 
rodízio em quadra, eu estava explicando, mas o jogo estava acontecendo sem parar. 
1.6.2) Quando na aula costuma realizar estas comunicações? Em que momentos da aula você costuma supervisionar as 
atividades, realizar as correções e passar as intruções? 
R: Eu acho que é a todo momento. Principalmente no jogo quando ele esta acontecendo, se estou participando junto com 
eles do jogo vou passando as intruções, se estou somente observando, deixo o jogo ir acontecendo e o que vou vendo de 
errado eu vou falando com aquele aluno especificamente. Determinado aluno cometeu um erro que não vale no jogo eu 
corrijo. E quando estamos num nível mais avançado e que é um erro muito grave, eu paro o jogo. Se for no handebol ou 
no futsal é falta, se no vôlei é ponto para o outro time, mas explico para o aluno sem parar muito o jogo. Praticamente não 
para o jogo, pois passo a explicação o mais breve possível para que o jogo continue. Para que os alunos não percam 
aquela vontade ali do jogo, a interação da aula. 
Minha intervenção: Mas estas comunicações você realiza durante o jogo. Agora, e durante as outras fases da aula como 
nos fundamentos ou até mesmo na transição das atividades. Como e quando você costuma realizar estas comunicações? 
Professor: Eu faço durante mesmo, mas na fase dos fundamentos eu paro para explicar. Geralmente eu peço a atenção 
dos alunos e para um pouquinho somente para explicar, explico, faço o movimento para que eles entendam e dou 
sequência na aula. 
Minha intervenção: Por que hoje você participou da aula? 
Professor: Pelo fato de hoje ser uma turma maior, para incentivá-los mais, então é por isso que eu participei. Porque já 
notei que sempre que participo tenho maior participação dos alunos também.  
Minha intervenção: Não percebe você realizar uma diferenciação das tarefas de aula com base nas características dos 
alunos da turma, porém, você diferencia as atividades e os episódios que ocorrem nas atividades de aula com base nas 
caracterísiticas da turma. 
1.7) No estágio você costumava diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Não. No estágio a aula que passava para a primeira turma repetia até a última. Entendeu? 
Minha intervenção: A mesma estrutura de aula? 
Professor: A mesma estrutura e a mesma aula. 
Minha intervenção: Era a mesma maneira de dar as intruções ou diferenciava dos alunos de 5º para o 9º ano? 
Professor: Não. Era a mesma maneira de dar instruções. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? De 
abordagens, de introdução das regras? 
Minha intervenção: Estou lhe perguntando devido a primeira aula, não que ela tenha sido ruim, porém a segunda aula do 
primeiro dia foi mais estruturada com base no seu depoimento da entrevista pré-aula. Você aceitou eles a realizar o futsal. 
Por que você não tentou cumprir o planejamento? 
Professor: Por que eu aceitei eles a fazer o futsal? 
Minha intervenção: Sim. E ficou a jogar vôlei com as meninas. 
R: É aquela questão que lhe falei no início da “troca”. Porque é uma turma que esta só acostumada com o futsal, então eu 
fiz uma troca com eles. Eles cumpriram a parte que eu pedi, então eu cumpri a parte que fiquei de cumprir com eles que 
foi a parte da troca. Eu mudei, porque se ficasse somente na outra atividade, eu acho que o finalzinho da aula não seria 
bom. Os meninos iriam ficar muito dispersos, então por isso que eu mudei. Eu fiz um planejamento e quando vi a turma eu 
resolvi mudar  
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a interatividade e participação da turma? 
Minha intervenção: Para aumentar o nível de participação deles. Seja alguns procedimentos, estratégias para aumentar a 
interatividade e a participação destes alunos na aula? 
R: O que eu percebe assim, durante o tempo do estágio e até hoje, que sempre que eu posso fazer uma atividade, seja de 
fundamento, antes e depois do jogo em si. Porque o jogo é uma disputa, a gente vive é no capitalismo, todo mundo gosta 
é da disputa. Todo menino gosta é da disputa. Então eu não sei se você percebeu que sempre que posso trabalhar o 
fundamento com a disputa eu trabalho. Hoje já não fiz isto com a 8ª série. 
Minha intervenção: Mas foi uma aula tranquila. 
Professor: Isso porque já era uma 8ª série. 
Minha intervenção: Você costuma utilizar esta estratégia em que séries? 
Professor: Então eu acho assim, quanto menor os alunos mais eles gostam desta disputa. Os alunos grandes também 
gostam, mas estes procedimentos de colocar em fila, até que explica e não sei o que. 
Minha intervenção: Você acredita que as características da turma influênciam no planejamento da sua aula? 
Professor: Claro. Eu acho que sim. 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Tem aquela turma que é mais participativa, qualquer coisa que você levar para aula, independente de ser 
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disputa ou não ser, eles irão participar e vão aceitar bem. E tem aquela turma que não aceita... Como posso dizer! Igual a 
primeira turma que temos que fazer troca. 
Minha intervenção: Mas você que optou por observamos esta turma? 
Professor: Mas eu achei que fosse a outra turma. 
Minha intervenção: Você trocou as turmas? 
Professor: Sim. Eu troquei o 6º ano D pelo 6º ano C, algo do tipo. Mas foi por isso! 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: Geralmente é assim, uma coisa que vou citar aqui e não sei se você percebeu, aquele aluno que não quer participar ele 
não tem... Como posso te explicar. Ele não ganha nada comigo em sentido nenhum. Não é bem ganhar, eu tento que 
meio puní-lo em tudo, para que depois ele possa participar. 
Minha intervenção: Se ele quiser beber água? 
Professor: Não deixo. 
Minha intervenção: Quer ficar andando? 
Professor: Não pode. 
Minha intervenção: Eu percebe isto. Não esta fazendo aula. 
Professor: Não esta fazendo aula tem que ficar sentado. Então, isto é um regra. O aluno que esta fazendo aula se quiser 
beber água eu deixo. Eu apenas tento segurar para ir de um em um beber água. Então eu tento fazer sempre uma troca 
em todos os sentidos, porque tem aquele aluno que não gosta de nada. “- Então senta ai e fica quieto.”  
1.3.1) Estas abordagens e procedimentos você costumava utilizar no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como que era no estágio para você manter o controle da turma? 
Professor: No estágio eu tentava meio que obrigar todo mundo a participar.  
Minha intervenção: Como obrigava os alunos? 
Professor: Obrigava e brigava de xingar o menino muito. 
Minha intervenção: Eu não presenciei você agredir os alunos, pelo contrário, demonstrou atitudes de educação. 
Professor: Mas eu percebe que quando a gente da educação, a gente recebe educação. Então quando você grita, você 
recebe grito. Tipo assim, se você fala um por favor, você recebe um por favor. 
Minha intervenção: Já aconteceu de algum aluno gritar com você e terem um bate boca na aula? 
Professor: Umas dez vezes ou mais. 
Minha intervenção: E o que você fazia quando o aluno lhe enfrentava de frente? 
Professor: Dava vontade de dar nele uns tapas. 
Minha intervenção: Mas o que você fazia? Quais eram os procedimentos que você adotava? 
Professor: No início era coisa de louco, mas percebe que isto não adianta, ele que tem que ter esta atitude, às vezes o 
aluno esta na adolecência. Então eu sou o professor e minha atitude tem que ser diferente. 
Minha intervenção: E se acontecesse estes episódios de discussão, ou seja, um comportamento desviante por parte do 
aluno. Como você procedia no estágio? 
Professor: No estágio eu mandava ele para Diretora e se ele não fosse, pois já chegou o ponto de tirar um aluno da 
quadra a força. 
Minha intervenção: Pelo braço? 
Professor: Pelo braço. 
Minha intervenção: Se este episódio ocorresse numa aula, com algum aluno do 9º ano como você procederia hoje? 
Professor: Hoje é diferente. Eu peço para sair da quadra, se o aluno não sair eu retiro a turma toda e volto para dentro da 
sala. E o aluno só participa da minha aula o dia que o pai dele vier na escola conversar comigo e a Diretor junto. E ele fica 
lá na quadra sozinho.  
1.3.2) Que abordagens ou procedimentos rotineiros que você costuma utilizar para prevenir estes tipos de 
comportamentos desviantes? 
R: Geralmente só acontece do aluno criar algum problema, quando às vezes esta muita competição, ou a atividade de 
aula tem muitos esbarrões de um aluno no outro, muita pancada às vezes. Porque acontece assim, do handebol tem 
muita pancada. Então acontece do aluno esquentar a cabeça e ficando nervoso e chega neste nível. Então eu paro isto 
antes. Se o jogo esta fazendo que isto aconteça eu troco algumas regras do jogo. Não sei se você percebeu que no 
handebol começou de alguns tomarem cotovelada, alunos a garrar um aos outros, eu fui troquei isto. Então eu troquei, não 
podia mais tomar a bola na mão do outro. Eu comecei com o jogo daquele jeito de propósito. Então já não podia mais 
tomar a bola das mãos do outro, já não podia mais empurrar o colega, porque no início eu falei assim: “- Só quem entrar 
com a bola agarrada nas mãos dentro da rede que vale gol.” O menino empurrou o outro, ele pegou o disse: “- Mas ele me 
empurrou.” Eu disse assim: “- Mas eu não disse nada que não podia empurrar.” Então podia empurrar. Não estava nas 
regras ainda. Ai ele foi querer empurrar o outro, eu peguei e falei: “- Agora já não pode empurrar mais e não vale tomar a 
bola na mão.” 
Minha intervenção: Eu regra que praticamente quem determinou foi o aluno e você aceitou. 
Professor: Sim. Porque se não ele iria empurrar o colega, porque o menino empurrou ele. Mas o que empurrou não estava 
errado, porque eu ainda não tinha falado que não podia. Mas a partir do momento que ele empurrou e percebe que 
poderia ter empurrões e isto gerar uma briga eu falei: “- Agora já não pode empurrar mais.”  
1.4) Como espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
R: Eu sempre planejo minhas aulas para acontecer na quadra, eu sempre tento usar toda a quadra, não sei se deu para 
você perceber, mas eu tento fazer atividades que utilizo todo meu espaço. Eu não gosto daquilo de ficar muito paradinho 
em um canto, às vezes até fico, se for para ensinar algum fundamento do vôlei, tipo o toque, mas não gosto. Eu sempre 
tento planejar uma aula assim, que utilizarei todas as extremidades da quadra.  
Minha intervenção: Você tinha esta maneira de ver o espaço no estágio? Esta preocupação com o espaço? E como o 
estágio influenciava nas suas aulas durante o estágio? 
Professor: No estágio isto até eu tinha, porque eu não tinha quadra. Na época do estágio a escola não tinha quadra. Então 
tinha que andar uns 400 metros com os alunos para chegar até uma quadra. Esta preocupação foi a primeira coisa que 
assustei quando cheguei na escola para fazer o estágio, isto ai eu tive. Eu cheguei e não tinha quadra. Eu pensei: “- 
Aonde eles fazem Educação Física?” E a escola não tinha espaço nenhum. Ai eles disseram-me que faziam a aula 
Educação Física lá no centro. 
Minha intervenção: Como foi a sua primeira aula no estágio? 
Professor: Eu fique doido. Os meninos na hora de sair da escola, quando chegaram na rua sairam correndo. Um aluno era 
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surdo e mudo, eu sai correndo atrás para segurar na mão dele, mas quem disse que segura, pois o menino esta doido 
para chegar na quadra para jogar. 
Minha intervenção: E você fazia o que com os meninos? 
Professor: Gritava igual um doido, mas não adiantava e ficava era louco. Daí que começaram a surgir as trocas. O aluno 
que corresse não fazia aula. 
Minha intervenção: De onde que surgiu esta idéia da troca? 
Professor: Vou do momento que o menino saiu correndo lá. Eu falei: “- Eu tenho que criar um jeito para estes meninos não 
correrem. 
Minha intervenção: E em relação a organização e seleção dos materiais? Não percebe em suas aulas a organização de 
materiais, porém você utilizou a bola de vôlei, adaptou nas atividades a bola de vôlei para o basquete e handebol, foram 
adaptações que você recorreu por não ter os materiais adequados a sua diposição. 
1.4.1) Como a seleção e organização dos materiais de aula influenciam no seu planejamento hoje? 
R: Isso é um grande problema que tenho aqui na escola, pois tenho que estar sempre improvisando. 
Minha intervenção: Você utilizou duas garrafas pets, copinhos descartaveis para realizar a atividade. 
Professor: Sim. Então assim, eu tenho sempre que improvisar porque tenho muito pouco materiais. Tipo bolas de 
handebol. Geralmente eu tenho bola de futsal e bola de vôlei, com isto passo todas as outras coisas. Então estou sempre 
improvisando, se vou passar o handebol eu utilizo a bola de vôlei para passar o fundamento. Tudo que vou fazer tenho 
que improvisar, às vezes nem bola com bola, pois utilizo as bolinha de meia que eles fazem, para bater num joguinho do 
handebol onde coloco os cones no meio da quadra, porque cones eu tenho. 
Minha intervenção: A escola em qual atualmente trabalha é a mesma que você realizou o estágio? 
Professor: É a mesma. 
Minha intervenção: Então você tinha bem menos materiais no início do estágio? 
Professor: Tinha. Só tinha bola de futsal e umas bolas furadas que os meninos utilizavam para jogar queimada. Porque 
quando cheguei na escola para fazer o estágio os meninos só faziam futsal e queimada. 
Minha intervenção: Como você mudou esta rotina dos alunos de futsal e queimada? Foi difícil? Quais foram os episódios 
mais difíceis? Como você estruturou a sua aula, porque entendo que sua aula atualmente é mais estruturada do que no 
estágio, pois era apenas futsal e queimada. Como você introduziu estes hábitos nós alunos? 
Professor: O futsal não era o futsal, não tinha as regras do futsal, os meninos sabiam jogar futebol no campo e jogavam na 
quadra, mas eles não sabiam as regras do futsal. A primeira coisa foi ensinar as regras do futsal. Foi a primeira coisa que 
eu fiz. Depois comecei a introduzir o vôlei e o handebol. Primeiro tentei com o vôlei, mas deu errado, porque não tinha 
noção nenhuma, não tinha material e não consegui. Eu não sei se foi falta de experiência, mas a verdade é que não 
consegui. Eu percebe que não estava sendo prazero, pois a aula estava ficando muito chata. 
Minha intervenção: O que era uma aula chata? 
Professor: Os alunos sacavam de um lado, a bola caia do outro, pois ninguém pegava. Sacava do outro lado e era a 
mesma coisa. Assim, a bola não ficava no alto. Como eu via naqueles meninos muita vontade jogar, muita energia para 
gastar, porém o jogo muito parado, muito sem graça. Então o que pensei: “- Eu vou colocar eles no handebol.” Então 
peguei a bola de vôlei que eu tinha comprado para introduzir o vôlei e comecei a fazer o handebol com a bola de vôlei. 
Então eles começaram a ter prazer em jogar o handebol. Nisso eles foram aprendendo uma coisa nova. Eu peguei e falei 
com eles que vôlei é tão quanto prazerozo que o handebol. E no handebol, só o manuseio da bola com as mãos acaba 
ajudando para o vôlei, quando chega no vôlei eles já melhoraram. Entendeu? 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: É o seguinte, uma coisa que pedi a Diretora na escola e fui atendido... Hoje a gente esta é com poucas bolas, porque a 
quadra é muito ruim e acaba rápido com os materiais, pois tem muitos ferrinhos com pontas na tela da quadra e que 
acaba furando as bolas. A Diretora até compra, porém acaba muito rápido. Agora uma coisa que ela comprou e não acaba 
são os cochonetes. Então eu tenho quase um colchonete por aluno. E com estes colchonetes eu trabalho ginástica 
olímpica, como os meninos gostam muito de pular, eu passo rolamento e um monte de coisas de ginástica olímpica. Até 
algumas pirâmides humanas nós começamos a fazer nas aulas. Eu tento criar alguns momentos na aula para os meninos 
saltar, pular e estas atividades assim, costumo deixar mais para os dias de chuva. Agora já com turmas menores eu não 
deixo para os dias de chuva não. Porque acho que é importante estar trabalhando isto. 
Minha intervenção: Até nós dias de sol você costuma fazer estas atividades com os alunos? 
Professor: Faço. 
Minha intervenção: Quais são as tumas menores que você mencionou? 
Professor: Alunos de 5ª série e 6ª série. 
Minha intervenção: Os alunos de 8ª série costumam fazer este tipo de atividades? 
Professor: O 2º grau faz. Eles gostam de brincar, mas é assim, eu tenho que fazer primeiro, quando vêem o professor 
fazendo eles morrem de rir, então um começa, depois outro começa fazendo e daqui a pouco estão todos fazendo. O 2º 
grau faz também, pois eles gostam. 
Minha intervenção: Você deve possuir maior números de estratégias para motivá-los neste tipo de aula? 
Professor: Não. A estratégia é eu realizar primeiro a atividade. Eu faço primeiro sempre e proponho desafios também. 
Depois que ensino todos os movimentos direitinho para os alunos maiores, eu ensino parada de mãos, muita coisa 
bacana. Eu coloco algum obstáculo, alguma coisa assim para a gente começar a aumentar o grau de dificuldade. Se 
vamos realizar um rolamento, posso levantar um colchonete para eles saltarem por cima do colchonete e cair de 
rolamento do outro lado. Então é meio que um desafio para os meninos, porque os alunos de 2º grau já gostam de 
desafio, pois um gosta de ser melhor do que o outro. Enquanto a 5ª série não, todo mundo quer é rolar no colchonete, 
todos querem é se divertir, pois é gostoso rolar. 
1.5.1) E no estágio se tivesse chovendo como seria a sua aula? 
R: Não sei não. 
Minha intervenção: Você nunca trabalhou nós dias que estava chovendo? 
Professor: Já dei sim. Bem no início do estágio tinha era jogos, então passava jogos dentro de sala, jogos de raciocínio. 
Sabe!? Tinha muito destas coisas assim, então a gente fazia muito isso, porque não tinhamos colchonetes na época. 
Assim, teve bem no início do meu estágio uma coisa que trabalhei com eles em dias de chuva foi dança. Comecei 
trabalhando com dança. 
Minha intervenção: Que tipo de dança? O Professor sabe dançar? 
Professor: Eu sou meio durão, mas me saio bem. Foi dança e música. É o seguinte, fui improvisando, isso já quase 
formando no final do estágio. Eu entrei com o maculelê, pois teve uma época aqui que tivemos uns 40 dias direto de 
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chuva, eu entrei com o maculelê e funcionou. O maculelê da capoeira. O maculelê é uma dança da capoeira que daçasse 
com bastões. 
Minha intervenção: Pelo perfil do público que você trabalha é adequado. 
Professor: Sim. Então pedi cada aluno para trazer um bastãozinho, nós vizemos a coreográfia, o negócio foi tão bom que 
fizemos uma apresentação na escola, no dia da inauguração da quadra nova da escola. Fizemos a apresentação do 
maculelê. Foi bom. Foi bacana. 
Minha intervenção: Professor percebe que você costuma estabelecer algumas rotinas de aula, alguns hábitos. O que são 
rotinas? São aqueles comportamentos que você realiza sempre, o seu roteiro de aula, sua forma de passar a instrução 
aos alunos. Você conseguiria me descrever algumas atitudes que você sempre realiza em qualquer turma, em qualquer 
aula, em qualquer conteúdo durante sua ação pedagógica? 
1.6) Algumas atitudes que você sempre faz? 
R: Uma atitude que sempre tomo assim nas minhas aulas, é com aqueles alunos que não querem respeitar os colegas, 
pois eu tento sempre manter o respeito na minha aula. O respeito que eu falo é assim, não precisa de todos participarem, 
eu não obrigo o aluno a participar. Você deve ter percebido que não obrigo. Eu quero que eles participem, pois eu não 
obrigo. Mas uma coisa que eu quero e é obrigatorio é o respeito comigo e com os colegas. No sentido de falar palavrões 
na aula, de empurrões durante a aula, de tudo. A atitude que tento sempre manter é o repeito, tanto de mim para com os 
alunos, e dos alunos para comigo também e com eles entre si. 
Minha intervenção: Já aconteceu algum episódio que você chegasse ao limite da sua paciência? 
Professor: Já! 
Minha intervenção: Qual foi o episódio que você falou assim: “- Bastou!” 
Professor: Teve o episódio que eu quase bate no menino na quadra. Que eu tirei ele da quadra a força. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Teve uma briga de dois alunos, eu fui e separei, só que um menino continuou falando, gritando com o outro, 
mas o outro ficou quieto no canto. Este que ficou gritando eu pedi para que ele parasse, porém ele não parou de gritar e 
começou a gritar comigo. Eu pedindo para ele para, mas ele não parava, porque não queria que ele brigasse com o 
menino, porém ele se voltou contra mim e começou a falar comigo. 
1.6.1) Algumas tarefas que você sempre faz? Porque você tem o roteiro, mas por exemplo no handebol, que foi a 
modalidade da 7ª série. Qual ou quais tarefas que você sempre costuma utilizar para trabalhar o handebol independente 
da faixa etária? 
R: Aquela atividade que fiz com eles eu sempre utilizo. 
Minha intervenção: Você tem segurança para introduzir esta atividade? 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Você acredita que esta atividade é propícia para você chegar até o jogo, que no caso o handebol. 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Você costuma repetir esta atividade mais de uma vez numa mesma turma? 
Professor: A atividade do jogo sim. Aquela outra pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito da turma, pois se eu 
sentir que a turma gostou e que foi uma aula prazerosa, eu costumo repetir a atividade. Que no caso foi aquela do passe, 
que tinha que marcar o jogo da velha e voltar. Esta atividade eu costumo repetir se perceber que a turma gostou muito. 
Outra coisa que faço de vez enquando, que é uma mudança, lá em cima eu faço uma conta em vez do jogo da velha. Eu 
coloco a conta e eles tem que me dar o resultado. Ai eu faço isso. 
1.6.2) Uma dinâmica que você sempre faz para manter a interação dos alunos? 
Professor: Uma dinâmica? 
Minha intervenção: Uma dinâmica durante sua ação pedagógica para não perder o nível de ativação da turma. Você 
lembra? 
Professor: Não. Agora eu não estou lembrando não. 
Minha intervenção: Uma dinâmica que se você fizer vai dar um “bum” nós alunos, que eles ativam. 
R: Ai eu já sei! É o seguinte, às vezes quando eles estão querendo dispersar de mais, eu passo para competição mesmo 
e geralmente eu monto duas equipes. Meninas contra meninos e eu sou do time das meninas. Pronto! E desafio os 
meninos falando que as meninas irão ganhar e não sei o que. Desafio eles e entro junto com elas. Porque menino gosta 
de desafio. 
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Anexo 22.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 22.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Bom! Eu tinha... Eu sempre fui muito participativo com esportes. Sempre participei de jogos aqui das comunidades. 
Então sempre gostei da área esportiva. Então foi isso! Este gosto meu de esportes que influenciou-me fazer o curso de 
Educação Física. 
1.2) Quem influenciou? Quais foram as suas principais motivações e/ou expectativas referentes ao curso de Educação 
Física? 
R: Bom é... Eu comecei... Eu estudei em Belo Horizonte no início... Então eu procurei pesquisar sobre o curso e ver 
algumas grades sobre o curso. Então gostei bastante das áreas de esporte, principalmente da área esportiva, pois foi a 
que mais identifiquei para entrar no curso. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, ou seja no curso de Educação Física, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou 
positivamente? 
R: É... Uma coisa que não conhecia era o atletismo porque nunca foi dada na região nossa aqui. Então gostei bastante do 
Prof. Fernando que introduziu o atletismo lá na faculdade e que eu não conhecia. Então geralmente quando estudava 
aqui... Até hoje alguns professores funcionam da seguinte forma, eles dão só futsal e não existe outro esporte. Na minha 
escola que eu estudei era só ginástica e futsal, então não tinha handebol, não tinha vôlei, não atletismo... Então gostei 
bastante da parte de atletismo na faculdade. 
Minha intervenção: Você hoje trabalha com atletismo nas suas aulas? 
Professor: Trabalho... Eu faço algumas partes do atletismo devido não ter o espaço específico para o atletismo. A gente 
faz Salto em Altura porque tem os colchões, então a gente improvisa nesta parte. 
Minha intervenção: Boa! Bacana! 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou do atletismo que lhe marcou positivamente ou 
que você tenha gostado? 
R: Gostei bastante de como ele explicava. Tinha bastante paciência. E ele... As partes... Explicava por partes e detalhava 
bastante cada movimento da aula. Tipo no Salto Vertical, ele explicava a movimentação correta de como você deveria 
fazer a movimentação para você fazer o salto. Então marcou bastante está parte. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividade extra-acadêmicas? Digo assim, curso de formação promovido pela 
Escola ou fora dela? 
R: Eles fizeram... Dentro da minha faculdade não! A escola que fazia no caso o estágio na época dava aulas lá também. 
Faziam... Anual eles faziam curso de reciclagem, principalmente para professores de 1ª a 4ª série. E eu participava destes 
cursos. 
Minha intervenção: Você lembra quais eram às áreas destes cursos? 
Professor: Sempre recreação. 
Minha intervenção: Você participou de todos? 
Professor: Participei! A escola convidava então gostava para dar uma reciclagem. 
Minha intervenção: Bacana! Você realizando o estágio eles autorizaram você realizar os cursos? 
Professor: Porque eles passavam o curso para esse pessoal de 1ª a 4ª série porque não existia professor específico de 
Educação Física. 
Minha intervenção: Aqui na região? 
Professor: No município não tinha de 1ª a 4ª. Inclusive isto foi um problema para mim ao chegar lá. Os professores de 1ª a 
4ª série não tinham conhecimento para dar aulas de Educação Física. Então os alunos da 5ª série não sabiam 
praticamente nada, pois tinham problemas de psicomotricidade. Bastante! Tinham alunos que nem sabiam como quicar 
uma bola no chão. 
Minha intervenção: Você começou com estes alunos fazendo estágio? 
Professor: Comecei. 
Minha intervenção: E até hoje você trabalha com eles? 
Professor: Trabalho. 
Minha intervenção: Em Alto Rio Doce também não tem Professores de Educação Física de 1ª a 4ª série. 
Professor: Eu acho um absurdo isto. 
Minha intervenção: Eu disse para o pessoal intervir e organizar um movimento, pois vocês têm este poder. Nada, nada 
quantas turmas devem ter na cidade? 
Professor: Tem bastante viu! 
Minha intervenção: Treze mil habitantes em Alto Rio Doce. É obrigatório ter, não há o que inventar, pois está na LDB que é 
como a constituição da Educação Nacional. 
Professor: Fica mais barato para o Município, pois como já está pagando ao professor dar aulas de 1ª a 4ª série, que é o 
professor regente da turma. Então eles em vez de contratar o professor de Educação Física eles tentam fazer cursos para 
o professor dar aulas, mas na verdade o professor não tem há competência para dar aula de recreação. 
Minha intervenção: Na escola em Desterrro de Melo onde você trabalha tem aulas de Educação Física de 1ª a 4ª série? 
Professor: Introduziu este ano. 
Minha intervenção: Você é o responsável? 
Professor: A gente falou com o Prefeito, dissemos que era importante. Então ele resolveu introduzir. 
Minha intervenção: Boa! Bacana! Boa mesmo. 
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2.3) Como estes cursos de recreação que você realizou contribuíram para sua formação? 
R: Deu-me uma reciclagem. Porque a gente na faculdade em relação a recreação a gente aprende pouca coisa. Inclusive 
o meu Professor de Recreação não foi muito bom porque dava muita teoria. Entendeu? 
Minha intervenção: Nos cursos eram praticamente oficinas que você realizou? Digo mais aulas práticas? 
Professor: Jogavam sempre na prática. Praticamente não tinham teoria estes cursos. 
Minha intervenção: Você tem os certificados destes cursos? 
Professor: Não. Eles não passaram. 
Minha intervenção: Bacana! Você poderia colocar no questionário, mesmo que seja assim, o ano, curso realizado pela 
Prefeitura, antes da Licenciatura. Porque até hoje você deve utilizar este conhecimento. Depois que você formou 
ocorreram estes cursos ainda? 
Professor: O ano passado não teve, pois trocou o Prefeito então eles não fizeram o curso. Inclusive eu acho também que 
este ano não teve ainda por causa dos professores. Porque eles colocaram Professores de Educação Física de 1ª a 4ª 
série. Então por isso eles devem ter cancelado os cursos no caso. 
Minha intervenção: Normalmente quem realizava os cursos eram os professores de 1ª a 4ª série? 
Professor: Eles realizavam para os professores de 1ª a 4ª série. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou como professor? 
R: Eu fiz um estágio... Na época que estava em Lafaiete eu fiz um estágio numa escola particular de 1ª a 4ª série. Então 
observando a professora aprendi algumas brincadeiras. Então nesta área da prática me ajudou um pouco quando comecei 
a lecionar. 
Minha intervenção: Você acha que existe diferença em realizar estágio numa escola privada e na escola publica? 
Professor: Há bastante. Inclusive por causa do material, pois na escola pública tem uma carência muito grande de 
materiais. Já na escola particular é mais fácil, pois você tem mais materiais para estar trabalhando em cima disto. 
2.4.1) Que experiência do Estágio que lhe marcou até hoje? Algum episodio que você se lembra até hoje. Pode ser 
positiva ou negativa. 
R: Eu acho que o que me marcou mais foi quando entrei pela primeira vez dentro de uma sala de aula para estar 
assumindo uma turma. Entendeu? Porque sou meio tímido, então fiquei bastante nervoso. Então acho que os alunos 
perceberam isto também. 
Minha intervenção: Nervoso por que professor? 
Professor: Nervoso porque nunca tinha pegado nenhuma turma para eu dar aulas. 
Minha intervenção: Você gaguejou Professor? 
Professor: É! A gente fica meio preso. 
Minha intervenção: Fica preso... Mas como foi está aula? 
Professor: Tinha planejado. Planejei... Eu fiz uma lista enorme. Falei assim: “- Vou fazer tudo isto aqui nesta aula.” Mas no 
final das contas eu vi que das cinco atividades que tinha planejado eu consegui dar apenas duas porque o tempo não foi 
suficiente. 
Minha intervenção: Estas são questões que estaremos revendo na última entrevista. Então são muito importantes. Então 
foi o primeiro contato que lhe marcou. Depois o que mudou? Na segunda aula? 
Professor: Eu acho que adaptação dos alunos com o jeito da gente. Vai mudando. Vai fazendo amizade e vai ficando mais 
relaxado para trabalhar. 
Minha intervenção: A vivência. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
Minha intervenção: Agora referente ao seu percurso profissional desde o momento que você decidiu fazer uma faculdade 
de Educação Física. Vou fazer o curso de Educação Física, gosto e vou ficar rico, pois pelo visto você ficou rico, o 
tamanho deste casão. 
Professor: Quem me dera! 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional?  
R: Há bastante! Quando eu comecei ... Na verdade eu fui para Lafaiete e fiquei dois anos em Lafaiete numa república com 
os meus colegas. Depois deste tempo eu voltei para cá... Então teria que locomover daqui para Lafaiete todos os dias. 
Minha intervenção: Você veio para o Japão por qual razão? 
Professor: Eu vim por causa da minha Mãe, pois no caso ele estava morando aqui e não tinha mais condições de estar 
estudando em Lafaiete devido os gastos e estar ficando muito caro. Então eu voltei. 
Minha intervenção: São quantos quilômetros daqui a Conselheiro Lafaiete? 
Professor: No caso são 78 quilômetros. 
Minha intervenção: Ida e volta 160 quilômetros que você percorria por dia. 
Professor: Eu comecei... Então no caso... No caso no início eu dedicava somente ao curso. A partir de então, faltando 1 
ano para formar eu comecei a trabalhar. Então teria que ir para Desterrro de Melo, pois saia daqui às 6:00 da manhã e 
para lá. Eu dava aulas no turno 1 e turno 3, na manhã e de tarde. Então eu tinha que tomar banho na escola. Almoçava lá 
e tomava banho na escola. Eu teria que sair de lá 16:40 da tarde para pegar o ônibus aqui 17:10. Então não tinha como 
tomar banho neste percurso, pois eu saia da escola pegava o ônibus e ia direto para Lafaiete. 
Minha intervenção: Você pegava o ônibus aonde?  
Professor: Em Senhora dos Remédios. 
Minha intervenção: Então você gastava 20 minutos de lá a Nossa Senhora dos Remédios. Neste percurso que acabei de 
fazer agora para chegar aqui. 
Professor: Eu fazia de moto este percurso. 
Minha intervenção: Época de chuva como você fazia? 
Professor: Pedia o professor para sair 10 minutos antes para ir para faculdade. 
Minha intervenção: Isto é verdade? 
Professor: Verdade. Verídico! 
Minha intervenção: Além destes obstáculos tiveram outras dificuldades? 
Professor: Daqueles assim, que estou me recordando o principal foi esse. Realmente era complicado! E a gente dava um 
sono danado, porque chegava a casa 1 hora da manhã e tínhamos que acordar às 6:00 da manhã. Então não tinha como 
estar descansando direito. 
Minha intervenção: Até organizar as coisas e ir dormir dava 1:40 da manhã. E que horas você estudava? 
Professor: Eu estudava no período da noite em Lafaiete, neste tempo. 
Minha intervenção: Então você começou a trabalhar no estágio mesmo, no período que você estava fazendo estágio, pois 
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você formou-se no meio do ano de 2006. 
Professor: Na verdade, um ano antes do final da formação comecei a trabalhar. 
Minha intervenção: Então esta mistura de começar a trabalhar no estágio, à distância... Como você ficou? Desgastava? 
Professor: Muito! Desgastava e até influenciava nas aulas. Porque trabalha pela manhã, ainda de manhã a gente estava 
mais motivado, mas chegava a tarde e dava aquele sono. Então era complicado. 
Minha intervenção: Na sexta-feira nem se diz. Isto dificultava você realizar outros cursos durante a Licenciatura como 
formações ou algumas atualizações? 
Professor: É! No caso neste época eu tinha até um projeto de escolinha de futebol no sábado neste mesma cidade onde 
trabalhar, em Desterro de Melo. Então isto atrapalhava bastante e não tinha como estar saindo para fazer estes cursos. 
Minha intervenção: E você não tem este projeto mais não? 
Professor: Não. Agora mudou a parte administrativa da Prefeitura então cancelaram este projeto e fizeram um semanal 
agora. 
Minha intervenção: Você trabalha nele? 
Professor: Não. É outro professor. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Eu trabalho com... No caso é projeto de escolinha de futebol. Eu trabalho num projeto de escolinha de futebol aqui no 
Japão mesmo. 
Minha intervenção: Aqui no Japão? Foi você que organizou naquela quadra logo ali na frente 
Professor: Na quadra. 
Minha intervenção: Tem uma quadrinha ali da escolinha. 
Professor: Tem. 
Minha intervenção: Eu tirei foto dela. É antes do posto de saúde. Eu tirei foto! É seu o projeto? 
Professor: É. 
Minha intervenção: E você gosta de futebol? 
Professor: Gosto! Inclusive sou praticante também. Eu jogo futebol. 
Minha intervenção: E porque você não fez uma pós-graduação nesta área? 
Professor: Esta faltando um pouco de motivação e tempo também. 
Minha intervenção: Esta será umas das questões seguintes a conferenciarmos. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? 
R: Eu acho que era meu sonho, pois sempre sonhei em ser Professor de Educação Física. Então... Ai a gente... Ai falei... 
Agora não vou parar no meio do caminho, como já comecei tenho que ir até o fim. Então! 
Minha intervenção: É um sonho ou pesadelo hoje? 
Professor: É! Hoje devido ao salário está um pouco de pesadelo, principalmente na área do Estado. 
Minha intervenção: É! Os professores estão fazendo até greve, pois o piso salarial esta muito baixo. 
Professor: Baixíssimo! 
Minha intervenção: Até nas escolas das prefeituras motiva e pelo que percebo esta melhor de trabalhar nelas, pois o 
pessoal que entrevistei gosta. O salário é melhor. 
Professor: A prefeitura praticamente paga o dobro do Estado. 
Minha intervenção: Paga o piso que é exigido pelo Governo Federal, pois tem o piso. Enquanto o Estado não cumpre este 
piso salarial. O piso salarial é delimitado em R$ 800,00. É isto mesmo? 
Professor: Se fala em R$ 900,00, mas nunca chegou nisto não. Acho que está nesta faixa de R$ 800,00 mesmo. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha valido para seu crescimento 
profissional? Ou seja, quais cursos você realizou e destes quais contribuíram e quais não contribuíram. 
R: Eu fiz uma pós-graduação e fiz alguns cursos de reciclagem como já falei que foram estes cursos destinados a 
professores de 1ª a 4ª série. 
Minha intervenção: A pós- graduação foi em que área? 
Professor: Docência Superior. Esta pós-graduação em si não me acrescentou praticamente nada. 
Minha intervenção: E porque fazer na área da Docência Superior? Não é específico a Educação Física. 
Professor: Não tinha na época aqui a pós... Não tinha outras áreas ou outras opções para eu estar escolhendo. Entendeu! 
Então falei... Vou ingressar nesta em Docência Superior, pois era a que encaixava mais. Inclusive porque tem um Curso 
de Normal Superior aqui da Unipac. Talvez, possivelmente e futuramente possa estar dando aulas. 
Minha intervenção: Boa. Aqui na região mesmo? 
Professor: Pedagogia de 1ª a 4ª série. 
Minha intervenção: Contribui para sua prática letiva ali no contexto da aula na escola? Melhorou o seu trabalho? 
Professor: Estes cursos de reciclagem com certeza! Inovou algumas brincadeiras recreativas. Então a gente está sempre 
variando. 
Minha intervenção: Você utiliza estas brincadeiras no dia a dia da aula? 
Professor: Sem dúvida. 
Minha intervenção: Boa. Vamos ver. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Na aula em si você tem que estar sempre renovando. Porque não tem como você, por exemplo, estar dando a mesma 
brincadeira sempre todos os dias. Vai estar batendo naquela brincadeira sempre. Igual acontece funciona muito por ai. 
Vou dar futsal todos os dias. Então não tem como. Tem que estar estudando. 
Minha intervenção: Os alunos lhe cobram brincadeiras diferentes? 
Professor: Cobram porque estão acostumados com isto. 
Minha intervenção: Então você acostumou eles maus? 
Professor: É! Na verdade acostumou mal por que. Antes o professor que trabalhava lá dava apenas aulas de futsal.  
Minha intervenção: Uma turma que você começa trabalhando com ela no 6º Ano, que é uma 5ª série, quando chegam no 
9º ano você consegue ver a evolução destes alunos. 
Professor: Com certeza! 
Minha intervenção: Consegue Professor? Você consegue perceber isto? Olha Francis eu faço assim e isto funciona. 
Professor: Funciona. Com certeza! Eu já te falei que no início... Agora eu acho que vai melhorar porque já tem um 
professor de 1ª a 4ª série, mas no início tinha aluno que não conseguia quicar uma bola no chão. 
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Minha intervenção: Se possível poderiamos assistir uma turma de 5º, 6º, 7º e 8º Ano. Imagino que você tenha já algumas 
rotinas, pois quando você chega no 9º Ano o aluno está mais habituado. 
Professor: O aluno já aprendeu, pois nós introduzimos com o handebol e percebemos que ele já esta conseguindo mudar 
no 9º Ano. 
Minha intervenção: No 6º Ano eles ficam todos embolados. Ficam embolados, correndo atrás da bola. 
Professor: Eles não têm posicionamento tático nenhum. 
Minha intervenção: Bom. Bacana... Normal... Eu aprendi a dar aula de Educação Física observando os nossos colegas, 
pois eu mesmo nunca lecionei. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? Você pretende estudar mais? Em que área? 
R: Este ano é o seguinte! Eu trabalho em outra escola. Na escola de Tempo Integral. Aquela escola que os alunos vão de 
manhã e fica o dia inteiro na escola. 
Minha intervenção: É do Estado está escola. 
Professor: É do Estado. Então pretendo fazer um curso nesta área. Porque dou aula também de Artes. Artes Visuais! 
Minha intervenção: Praticamente todos os professores de Educação Física estão assumindo alguma disciplina de Artes.  
Por quê? 
Professor: A grade que o Estado colocou. O professor de Educação Física para pegar aula no Tempo Integral ele tem que 
dar aulas de Artes. 
Minha intervenção: E não tem aula de artes no curso de Educação Física. Você não aprendeu esta disciplina na 
Licenciatura. 
Professor: É não tem. 
Minha intervenção: Teve um colega nosso que disse que realizou um curso para dar aulas no Tempo Integral. Você 
realizou este curso do Tempo Integral? 
Professor: Então! É este curso que pretendo fazer, pois eu não o fiz ainda. 
Minha intervenção: É um curso que você aprende realizar materiais alternativos para as aulas de Educação Física, alguma 
coisa assim sobre oficinas. Tem isto? 
Professor: Com materiais recicláveis... 
Minha intervenção: Olha Francis eu não fiz o curso de Artes, mas no curso de Tempo Integral nós aprendemos em 
algumas oficinas de construção e confecção dos materiais alternativos para as aulas de Educação Física. Ou seja, o 
Estado esta assumindo que ele não dará materiais para as aulas de Educação Física. Os professores terão que fazer 
mesmo os materiais 
Professor: Temos que fazer. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: É... 
Minha intervenção: Onde foi sua pós-graduação? 
Professor: Barbacena. A prova foi lá, mas a faculdade eu acho que é de Brasília. 
Minha intervenção: Você é regido pela prefeitura do Japão. Alias aqui no Japão tem prefeitura. 
Professor: Não! Aqui no caso é um povoado de Senhora dos Remédios. É um distrito. 
Minha intervenção: Nossa Senhora dos Remédios tem prefeitura. 
Professor: Tem prefeitura. A cidade em si é Senhora dos Remédios. 
Minha intervenção: Aqui seria como um distrito rural de Senhora dos Remédios. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Na região! Vamos considerar de Barbacena para cá. Ok! Então o que poderia ser feito em sua opinião 
para aumentar a oferta destes cursos. Lógico que é para área de Educação Física. Pois aqui na região tem vários cursos 
de Educação Física como em Barbacena, Viçosa, Lafaiete... 
Professor: É tem curso em Barbacena de Educação Física. Eu não entendi bem esta última pergunta. Poderia repetir? 
Minha intervenção: O que deveria ser feito em sua opinião, seja quais os órgãos ou o que poderia ser feito para melhorar a 
oferta de formação continua de curso de formação e atualização. Você teria alguma idéia? 
Professor: Não. Não posso te responder assim não. 
1.5) Se tivesse um curso de formação aqui na região, próximo e presencial no caso. Qual área de formação gostaria de 
frequentar e que não tem oferta formativa aqui? 
R: Eu gostaria de fazer um curso relacionado a Treinamento Esportivo.  
Minha intervenção: É mesmo! E porque você está na área da Educação Física Escolar? Você trabalha com o futebol e 
disse que gosta. Certo? 
Professor: É! Eu me dedico bastante com esporte, principalmente a área de treinamento. 
Minha intervenção: Você disse-me que no início o esporte que lhe motivou fazer a Licenciatura em Educação Física. E 
porque você não caminhou para isso? 
Professor: É complicado, pois foi falta de oportunidade. Eu dou aulas de 1ª a 4ª série, mas não é minha praia. Entendeu! 
Eu procuro estudar mais na área de Treinamento Esportivo. Você verá depois nas aulas que busco mais... Lógico que tem 
recreação. Eu introduzo o treinamento com a recreação. 
Minha intervenção: Tem a característica do treinador e cobrar a prática do desporto. 
Professor: Fundamentos. Bastante os fundamentos. 
Minha intervenção: Percebe que alguns professores apresentam muito está característica de trabalhar com o desporto. E 
aqui o forte deve ser futsal mesmo. Os meninos devem jogar bola mesmo. 
Professor: Na verdade é forte por que... Exatamente porque os professores não trabalham com outras coisas. Na nossa 
região aqui, pois eu conheço as escolas, pois os professores trabalham... Aliás, eles não trabalham! Eles trabalham entre 
aspas, porque rolam a bola para os meninos jogarem bola. 
Minha intervenção: Mas os cursos de Educação Física como de Viçosa devem ter pós-graduação em Treinamento. 
Professor: Não procurei ainda saber, mas futuramente devo fazer algum curso nesta área de treinamento. 
Minha intervenção: Tem vontade. Porque é especifico. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
Minha intervenção: Agora referente à sua escola, você já esta em Desterro de Melo já um bom tempo. Vão para quanto 
tempo? 
Professor: Quatro anos e meio mais ou menos. 
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Minha intervenção: 2005, 2006, o estágio, 2007, 2008 e 2009. Quatro anos e meio. 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez ainda? 
R: Gostaria no caso igual já te falei. Que é de ter começado este trabalho desde o início de 1ª a 4ª série, pois não tinha. 
Então isto me prejudicou muito do 6º ao 9º Ano. 
Minha intervenção: E como o Professor que assumiu as turmas de 1ª a 4ª série você tem um bom relacionamento com 
ele? s estabeleceram alguma metodologia em conjunto? 
Professor: Tenho! Inclusive ele fez estágio comigo bastante tempo.  
Minha intervenção: Então você tem um bom contato. 
Professor: É 
Minha intervenção: Ele é ou foi aluno da Unipac? 
Professor: É da Unipac e de Desterro de Melo. Não existia Professor de Educação Física antes deu chegar por lá. 
Minha intervenção: Eu conheço o Professor? 
Professor: Não Senhor. Acho que você não o conhece não. Caso ele estiver por lá irei te apresentá-lo. 
Minha intervenção: Boa! Boa! 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Chegou algum momento em pensar 
desistir? Ou fazer outro curso? 
R: É igual te falei. São ocasiões de mais, igual se eu trabalhasse do 6º ao 9º Ano não me estressaria muito não, mas do 1º 
ao 5º Ano vai chegando no final do ano e os meninos falando de mais na sua cabeça... Parece que da uma vontade de 
largar. Pensei em fazer prova para PM. Entendeu? 
Minha intervenção: Para Polícia Militar? 
Professor: É. 
Minha intervenção: Isso depois de formado? 
Professor: É. Pensei em sair da área para fazer uma prova para mim... Porque você vai... Geralmente final de ano a 
cabeça da gente começa há atrapalhar um pouco. 
Minha intervenção: Vai cansando? 
Professor: Vai cansando. Porque menino de 1ª a 4ª série é muito complicado, pois não tem como você estar disciplinando 
os alunos em si mesmo. Porque tem alguns alunos problemáticos que... 
Minha intervenção: Muda um pouco a característica do treinamento? 
Professor: É muda bastante! Você tem que voltar só para parte recreativa, pois não tem como você dar treinamento para 
eles 
Minha intervenção: Eles não são muito competitivos. 
Professor: Não tem jeito, pois é complicado. Um aluno... Eu chego à escola de 1ª a 4ª série os alunos vem falando meu 
nome umas 100 vezes por aula. Toda hora! Chiquinho! Chiquinho! Chiquinho! Oh Chiquinho está me batendo... Ele esta 
me dando tapa... 
Minha intervenção: O que você faz quando isto acontece? 
Professor: Eu preocupo em chamar a atenção dos alunos. Eu coloco no cantinho de castigo aqueles alunos que 
costumam dar problemas. Eu os deixo sentadinhos lá para não ficar atrapalhando muito a aula. 
Minha intervenção: Quando foi o momento? O ano passado, o início da carreira ou... Aquele momento que você ficou 
cansado mesmo. Que você ficou com muita tensão de sobrecarga de trabalho, responsabilidades pessoais ou 
profissionais. 
Professor: Acho que foi o ano passado na época... Antes do meu casamento! Porque na verdade minha vida pessoal 
influenciou bastante também no ano passado. Porque minha mãe não aceitava minha esposa na época. Então tinha 
trabalho, tinha... Ela ficou grávida. Então... O casamento. Aí! Vai chegando uma hora que da vontade de você largar tudo 
Minha intervenção: Não tem como nós dividirmos, pois somos uma única pessoa, o professor. 
Professor: É difícil separar o profissional do pessoal. 
Minha intervenção: Você vai para dentro da escola e quer largar os problemas cá de fora, mas você acaba trazendo os 
problemas da escola cá para fora. A questão do salário. 
Professor: Vai acumulando aquilo. 
Minha intervenção: Vai acumulando e te digo que isto é comum sim professor. Não é só você não! 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? Com franqueza mesmo! 
R: Alguns professores eu acho que vêem o professor de Educação Física nem como professor. Tipo dá uma excluída!  
Minha intervenção: Acham que as aulas são embromação? 
Professor: Quando chega o momento de estarmos trabalhando, por exemplo, quando tem uma aula de reposição 
geralmente tem um torneio. Então eles jogam a responsabilidade só para cima do professor de Educação Física. 
Minha intervenção: Época de provas! O professor de Educação Física toma conta dos alunos. 
Professor: É! Então tem uma reposição? Há hoje vamos fazer um torneio que o professor de Educação Física toma as 
turmas tudo. Vira-se! Os professores esquecem que tem ficar lá para ajudar. 
Minha intervenção: Ficam uns 100 alunos na quadra. 
Professor: Então vira aquela bagunça. Você está lá arbitrando algum jogo, apitando algum jogo e estão os alunos do lado 
de fora brigando, gritando uns com os outros. E os professores não vêm ajudar o professor de Educação Física não. 
Minha intervenção: Mas em geral como você acha que eles te vêem? O Professor é assim ou é assado. 
Professor: Aonde trabalho em DM eu acho que eles gostam bastante de mim. Nós temos um bom relacionamento entre os 
professores, pois não tem nenhum problema não. 
1.1.1) Minha intervenção: Como esta apreciação influencia na sua prática? 
Professor: O ambiente manda bastante. 
Minha intervenção: Manda professor? 
Professor: Há manda, com certeza! Igual aqui na escola do Japão pelo fato de ser daqui parece que sou menos valorizado 
do que numa escola de fora. Porque eles não me conhecem. 
Minha intervenção: É mesmo professor? Mas os meninos te conhecem aqui na rua. 
Professor: De mais uai! Toda hora eles estão me vendo. Então quando eles não conhecem uma pessoa que é de fora 
parece que eles valorizam mais, além de respeitar mais também. 
Minha intervenção: É aquele ditado. “Santo de fora que faz milagre...” Bacana professor! 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: O último contato que tive deve-se... Porque agora dia 04 do próximo mês vamos participar dos jogos escolares. Do 
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JEMG em Barbacena. Então andei e explicando para ele que estaríamos levando alguns times. Times de handebol e de 
times de futsal. 
Minha intervenção: Seus times são fortes nestas categorias? 
Professor: Então lá... O problema da minha escola é o seguinte, são poucos alunos e geralmente competem com escolas 
que tem mais alunos. Então a seleção onde tem mais alunos logicamente que terá jogadores melhores. Inclusive na faixa 
etária, pois estou levando menino para Modulo I que é nascido a partir de 1996 que são alunos de 11 anos. 
Minha intervenção: E você gosta de participar do JEMG? 
Professor: Então exatamente! São alunos de 98 que estou levando para categoria de 96. Então a dificuldade é que são 
meninos pequenos que irão competir com meninos da faixa etária de 3 anos mais velhos que eles, 2 a 3 anos mais 
velhos. 
Minha intervenção: O que foi abordado neste contato com o Diretor sobre JEMG? 
Professor: Expliquei a situação dos times. Falei que eram alunos mais novos. Expliquei que iríamos mais este ano para 
estar competindo e ganhando experiência para gente irmos nós anos seguintes. 
Minha intervenção: Teve outro contato antes ou outro assunto? 
Professor: Teve contato no início do ano também, pois eles fazem uma reunião para estarmos passando o cronograma e 
fazendo o planejamento. 
Minha intervenção: Estive na sua escola e percebe que o Diretor da escola é o Prefeito da cidade... 
Professor: É Vice-prefeito! 
Minha intervenção: Vice-prefeito! Então você tem a administração pública dentro da escola. Isto facilita o seu trabalho ou 
não Professor? 
Professor: Eu acho que para mim não esta influenciando em nada. Não tem influencia! 
Minha intervenção: Você tinha um projeto na escola e agora não tem mais. Assim, você não utiliza está mais valia a seu 
favor? Achar um tempo para treinar estes meninos da própria escola, seja para ir a estes jogos. Já que você gosta de 
treinamento. 
Professor: O problema no município é que trabalho em duas escolas. Então não tenho este tempo disponível. 
Minha intervenção: Que horas você sai da escola? 
Professor: Às 11:30 e tenho que dar aulas aqui 12:20. 
Minha intervenção: Você tem 50 minutos de Desterro de Melo até o Japão. São quantos quilômetros de Desterro de Melo 
até aqui? 
Professor: Da em cerca de 30 Km. 
Minha intervenção: Eu gastei uns 40 minutos, quase cerca de 50 minutos até aqui. É normal? 
Professor: Você passou por um trajeto mais longo. Então deve aumentar mais 5 quilômetros. 
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Anexo 22.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 22.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 15 de Março de 2009. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha primeira preocupação é dividir a aula em três partes. Que é parte inicial, aonde eu procuro trabalhar o 
alongamento com os alunos. O meio da aula, onde ocorre o desenvolvimento que é a aula em si. E a parte final, eu tiro um 
tempo da aula para ter uma conversa em relação ao desenvolvimento da aula. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Nesta aula eu estou procurando fazer uma iniciação com o esporte que no caso é o handebol. Então eu procuro dar 
alguns jogos pré-desportivos para eles irem familiarizando-se com as bolas. É com o objetivo de aprimoramento técnico 
mesmo. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou avaliar. Eu levo principalmente em consideração a participação, o interesse e respeito entre os outros colegas. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Na escola em que eu trabalho eles não tiveram um desenvolvimento de 1ª a 4ª série. Aqui não existe professor de 
Educação Física, então eu procuro explicar mais detalhadamente o desenvolvimento da aula, os fundamentos específicos 
do esporte para poder trabalhar no momento da aula. O que eu percebi nessa turma especificamente é que ela procura 
interessar-se pela aula e demonstra ter um grande interesse em aprender o esporte que estamos trabalhando. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Sempre que eu vou começar uma aula eu tiro uns 10 minutos antes para separar o material que vou utilizar na aula. 
Por exemplo, eu vou dar um jogo pré-desportivo procuro pegar garrafas descartáveis para fazer a marcação de quadra ou 
mesmo colocar outro instrumento da aula em si mesmo. Porque na escola não tem material. Não há cones. Não há nada. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Eu acredito que nessa aula não. Porque estou trabalhando de uma maneira mais lúdica. Então, eu acho que vou 
conseguir buscar o interesse dentro do aluno. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Eu vou trabalhar inicialmente o alongamento entre os alunos. O meu plano é observar o posicionamento correto do 
alongamento de cada aluno para não causar nenhum problema relacionado a isso, seja a postura ou mesmo fazer o 
alongamento de maneira errada. Terminando a parte inicial, eu vou partir para o jogo pré-desportivo em si, que nesse caso 
estou trabalhando com eles a queimada, nesta aula especificamente. Aí eu faço uma divisão no campo de queimada 
procurando colocar sempre um pouco menor para trabalhar mais a agilidade dos alunos. Porque a queimada desenvolve 
muito a agilidade, a noção de arremesso e direção. Porque o aluno tem que tentar acertar alguém, então ele tem que 
posicionar a bola corretamente para procurar direcionar ela certa. Quando eu comecei a trabalhar na escola fora dessa 
aula, eu tinha muita dificuldade de posicionar o aluno adequado com a bola na mão. Porque ele não tinha noção de como 
segurar a bola corretamente. Então eu estou trabalhando a maneira certa deles segurarem a bola para direcionar a bola 
melhor. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: O que eu acho que dificulta um pouco é ligar os dois sexos na aula, que é o feminino e o masculino. Sempre existe 
uma divisória entre os dois. Então eu acho que este aspecto que dificulta um pouco a minha aula. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Caso haja algum problema relacionado a isso, porque geralmente os meninos têm mais força que as meninas e eles 
não podem acertar a bola em lugar que possa machucar elas, então eu procuro dividir a aula. Coloco as meninas jogando 
primeiro e tiro o outro tempo da aula para os meninos. 
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ANEXO 22.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 06 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha primeira preocupação é se eles vão querer fazer o arremesso do handebol com o salto. Meus alunos estão com 
dificuldades no arremesso com salto. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Objetivo principal e desenvolver neles esse arremesso para termos um melhor desempenho deles durante os jogos. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Eu vou procurar estar orientando eles nessa aula especificamente. Eu vou falar com eles depois da aula quem foi 
melhor na aula. Mas não vou realizar nenhuma avaliação especifica de cada um. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Tem alguns alunos problemáticos. Mas na sua maioria são bons alunos. Dentro dos alunos que fazem atividade não. 
Mas tenho dois alunos que não fazem atividade. Uma aluna eu não sei porque não faz aula, sei que ela costuma trazer 
atestado médico sempre no início de ano. Não é o primeiro ano que eu faço estágio nesta escola, ela sempre traz 
atestado, mas eu nunca achei problema nela  
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: O material que eu procurei foi pegar duas garrafas descartáveis para colocar ela na frente da área de gol. Hoje eu vou 
colocar duas turmas, uma em cada fila, procurando saltar essa garrafa pet com o barbante estendido sendo que eles não 
pode esbarrar no barbante. Isso para desenvolver esse arremesso com salto. Eu tenho que procurar o material antes, 
porque a escola é carente e não tem material. Eu mesmo tenho que trazer de casa, também pedi alguns alunos para 
trazer. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? 
R: Eu acredito que não porque os alunos já estão treinados com o Handebol. Mas tenho esse pequeno detalhe que é não 
conseguirem desenvolver esse arremesso com salto bem.  
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O Handebol vou trabalhar com eles hoje. Igual falei anteriormente procurarei desenvolver mais nessa aula esse 
arremesso com salto em si. Devido a falha nos jogos. Nós estamos tendo amistosos, então estou tento essa falha de 
dificuldade no arremesso com salto.  
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Alunos que não conseguem fazer o arremesso. E alguns colegas que costumam ficar falando mal deles ou criticando 
uns com os outros. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Procuro dar alguma orientação verbal para os alunos, falar com relação ao colega e explicar para eles as dificuldades. 
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ANEXO 22.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 02 de Maio de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Nessa aula eu vou me preocupar em não excluir nenhum dos alunos da mesma. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou para hoje?  
R: Criar interações entre os alunos. E um espírito de equipe entre eles. Porque esta tendo um conflito na sala. E a diretora 
me mandou trabalhar mais nessa área. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Avaliação especifica acredito que não. Mas vou procurar incentivá-los a fazer a aula. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma com alunos acima de 25 anos em sua maioria. Tem alunos de 50 anos e até de 60 anos estudando nesta 
turma. É uma de 5ª série que tem alunos que nunca estudaram e tem este problema de ficar com vergonha de fazer as 
aulas. Acontece muito dele ficarem com vergonha até de fazer as outras aulas e dos outros alunos ficarem rindo. Porque 
tem muito tempo que estes alunos não estudam. Sendo uma escola de interior estes alunos estão com problemas de 
relacionamento. E os professores me pediram para trabalhar melhor este aspecto de relacionamento entre eles. Existem 
alguns alunos que tem problemas cardíacos. Eu tenho o atestado deles, então não posso exagerar nas atividades físicas 
desses alunos. Mas eles não deixam de participar das aulas porque eles gostam das minhas aulas. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: O material que eu irei utilizar nesta aula serão basicamente balões. Eu procurei comprar com o meu dinheiro antes para 
levar e realizar essa aula. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: No meu modo de ver acredito que não porque é um tipo de brincadeira que nos vamos realizar que ira interagir eles. 
Uma interação entre eles. Procurando mais unificar a turma através de atividades lúdicas. Serão brincadeiras de formar 
grupos para discutir temas para apresentação na frente da sala. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: No inicio da aula vou trabalhar com eles um alongamento para dar mais uma relaxada nesse pessoal que tem uma 
idade mais avançada. E na sequência vou fazer uma atividade que chama “formar grupos”. Que são brincadeiras onde eu 
mando os alunos se espalharem pela quadra ou mesmo dentro da sala de aula caso chova. E peço aleatoriamente para 
eles formarem grupos de 2 e/ou grupos de 3. E esses alunos que vão ficando de fora dos grupos dou uma nova 
oportunidade e vou fazendo um rodízio. Mas eu não os excluo não. E o conteúdo é trabalhar com a ludicídade na aula. 
Como eu já falei é para criar uma maior socialização e interação entre os alunos. Fazer uma socialização dos alunos. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Alguns alunos têm muita vergonha de participar da aula. É muito complicado estar incluindo uma pessoa mais velha na 
aula. Eu estou sempre conversando com esses alunos para criar uma maior interação e participarem das aulas. E muitos 
deles são casados e ficam com vergonha de participar com rapaz e outros alunos do sexo oposto. E devido ter algum tipo 
de preconceito desta forma também. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Com esses alunos que tem preconceito em si eu procuro fazer com eles participem com pessoas do mesmo sexo para 
não criar este mal estar entre eles. 
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Anexo 22.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 22.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Nós vamos iniciar a aula com alongamento. Após alongamento, logo em seguida nós vamos partir para a parte de 
fundamento. A gente está trabalhando neste bimestre o handebol que é a modalidade esportiva que estamos trabalhando 
os fundamentos. Logo em seguida vou dar uma atividade pré-desportiva que vamos estar trabalhando também estes 
fundamentos, porém de uma forma lúdica para descontrair a aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Desenvolver a parte esportiva dos alunos ensinando estes fundamentos. Principalmente o arremesso e condução de 
bola que são fundamentos essenciais do handebol. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Constantemente estamos avaliando os alunos para ver o desempenho de cada um. Inclusive para estar dando um 
conceito. Porque na escola existe um conceito em relação à nota. Neste conceito procuramos avaliar a participação, a 
disciplina do aluno nas aulas, se vem uniformizado ou não e o desenvolvimento dele em cada área do esporte. E sua 
participação e disciplina nas aulas. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Existem altos e baixos. Têm alguns alunos bons e alguns alunos médios. Ruins não existem porque é uma turma de 8º 
ano, então já são alunos mais desenvolvidos. Existe. Tem duas alunas nesta turma que se destacam. Elas tem uma 
facilidade muito grande de estar pegando qualquer modalidade que estivermos passando. Elas tem uma psicomotricidade 
mais desenvolvida em relação à turma. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais já ficam todos separados no armário. Então antes da aula já pegamos, separamos e colocamos os 
materiais em uma caixa para ficar mais organizado e não virar aquela bagunça na quadra. Cada aluno pega uma bola e 
sai batendo na quadra. Antes da atividade autorizo os alunos a estarem pegando as bolas e os materiais que serão 
utilizados na aula. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acredito que não porque aulas semelhantes já foram dadas em relação a esta modalidade. Acredito que não vai 
ter problema nenhum porque os alunos já me conhecem e sabem como é meu modo de trabalhar. Isto facilita para não ter 
nenhuma indisciplina ou algo parecido durante as aulas. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo como já disse, nós vamos fazer um alongamento como um pré-aquecimento da aula. Depois para a área 
dos fundamentos e logo em seguida vamos partir para um pré-desportivo. Que é um treinamento de forma lúdica para 
eles. É um conteúdo que não deixa que a aula fique cansativa. Porque geralmente o treinamento técnico é muito cansativo 
e monótono. Então, costumo jogar um treinamento pré-desportivo que é uma forma lúdica de aprenderem sem estar na 
monotonia do treinamento técnico. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Realmente em escolas a pior parte é o treinamento técnico porque é muito monótono. Esta parte fica um pouco chata. 
Os alunos acham um pouco chato. Então acho que é nessa área. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Igual acabei de falar. Nós vamos fazer logo após um treinamento pré-desportivo, que vai trabalhar praticamente a 
mesma coisa que fizemos no treino técnico, porém de forma lúdica. 
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Anexo 22.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 13 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
É rotina do Professor buscar os alunos na sala de aula. Dentro da sala realiza a chamada dos alunos, realiza as instruções 
gerais referente ao conteúdo e atividades planejadas para aula e por fim pedeu aos alunos para dirigirem-se para o centro 
esportivo da escola. É uma turma de 8º ano com alunos na faixa etária dos 14 anos. Neste momento estamos no centro 
esportivo da escola, onde o Professor foi até o almoxarifado buscar o material de aula que esta nos armários. Como o 
Professor descreveu é rotina separar os materiais e colocar todos dentro de uma caixa por uma questão de organização. 
Todos os alunos tem acesso aos materiais, porém os alunos podem pegar as bolas apartir do momento que o Professor 
coloca a caixa na quadra e autoriza levantar as bolas. Este comportamento já esta rotinizados nos alunos. Agora o 
Professor pede os alunos para concentrarem-se todos no centro da quadra. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor já rotinizou nos alunos realizar um alongamento no início da aula, pois os alunos já sabem que devem 
organizar um círculo sobre o círculo central da quadra e que cada aluno deve ir até o centro da quadra e realizar um 
alongamento contando até 10 segundos para cada membro do corpo. Sendo uma turma de 8º ano percebo que os alunos 
estão rotinizados ao roteiro de aula do Professor. Porque o Professor não demonstra ou explica o alongamento, apenas 
pediu aos alunos para realizarem o alongamento, por exemplo: “- Alongamentos para o pescoço.” “- Alongamento para os 
braços.” E assim sucessivamente até os membro inferiores. Percebo que o Professor possui grande capacidade de gestão 
e controle dos alunos para organização da aula, pois terminado o alongamento pediu aos alunos para formarem três filas, 
imediatamente os alunos formaram as filas. Os alunos já sabiam o local da quadra onde formarem as filas, sabia que as 
filas tinham que ter o mesmo número de elementos e reconheciam a estrutura da atividade que seria passada pelo 
Professor. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O roteiro de aula do Professor assemelha-se a treinamento. É rotina do Professor realizar as instruções referente aos 
procedimentos técnicos do fundamento antes de iniciar a atividade. Nesta atividade os três alunos, cada um de uma das 
filas deverão realizar a troca de passes até a área e arremessar a gol realizando o salto. Para realizar conseguir realizar 
esta atividade com a destreza que a maioria dos alunos demonstram, requer que os alunos estejam rotinizado com os 
procedimentos da atividade e reconheçam algums fundamentos básicos do handebol como drible, passe e arremesso. O 
que demonstra que o Professor trabalhou estes procedimentos e fundamentos em aulas anteriores ou nos anos anteriores 
com estes alunos. A estrutura do roteiro de aula, as atividade selecionada é tipicamente a atividade realizadas num 
contexto de treinamento desportivo para o handebol. Incluse a postura e a maneira de realizar as instruções do Professor 
assemelham-se muito ao perfil de um técnico. É rotina do Professor realizar feedbacks de instrução aos alunos durante a 
realização da atividade. Dizendo ao trio que desenvolve a atividade que o aluno que esta no meio que deverá realizar o 
arremesso a gol. É rotina do Professor interromper a atividade para introdução de novas regras ou explicação da técnica 
do fundamento aos alunos. O Professor percebeu que os alunos embolavam na saída da fila, então pediu para que 
esperassem o colega um poquinho para depois sairem um de cada vez. É notório que o Professor rotinizou nos alunos às 
suas estratégias ensino, gestão e controle, sua maneira de organização das atividades e sua forma de instrução. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Penso que aqueles professores que lecionam a 4 anos ou mais devido terem estagiado na mesma escola em que 
trabalham atualmente apresentaram rotinas bem estruturadas quanto a organização dos alunos e materiais, gestão dos 
alunos e do tempo e rotinas de instrução que sejam facimente compreendidas pelos alunos. Enquanto aquele professor 
que não conseguiu estabilidade numa única escola e trabalhou em várias escolas desenvolveu mais rotinas de instrução e 
controle, pois não consegue nos anos iniciais desenvolver rotinas nos alunos que possibilitará nos últimos anos da 
escolaridade maior controle e gestão dos alunos e principalmente da organização da aula. Então, aqueles professores que 
lecionam algum tempo numa mesma escola, quanto são organizados e metódicos, consegue sistematizar rotinas em 
todos as turmas que facilita sua gestão de aula, consequentemente no tempo de aprendizagem dos alunos. O que é o 
caso do Professor que colabora com nosso estudo, pois o próprio assegurou na entrevista prévia que os alunos 
reconheceriam as atividades planejadas para aula. De modo, que nas turmas anteriores ao 8º ano provavelmente 
encontrarei rotinas idênticas com as estabelecidas nesta aula. O Professor rotinizou comportamentos referente a 
organização e gestão dos materiais que os alunos rotinizaram e respeitam. É rotina do separar e colocar os materiais 
dentro de uma caixa que fica na lateral da quadra, onde os alunos só utilizam este material com autorização do mesmo. 
Quando finaliza a atividade os alunos já sabem que devem todos quardar as bolas dentro da caixa e reunirem-se na lateral 
da quadra aguardando as instruções da próxima atividade. Até o momento não presenciei nenhum tipo de comportamento 
contigente durante a aula. Entre os professores que colaboraram até o momento com a pesquisa, este Professora 
apresenta rotinas muito bem estruturadas no contexto de aula pelos seus alunos. Interessante constatar que na transição 
de um trio para outro na atividade, os alunos mesmo quando não estão realizando a tarefa ficam a treinar os fundamentos 
ensinados, enquanto aguardam sua vez de jogar novamente. É comum no contexto de aula os alunos estarem na lateral 
da quadra realizando os fundamentos no caso do handebol, enquanto aguardam sua vez de realizar a atividade. Existe 
uma interação espontânea dos alunos com as atividades e a própria aula planejada. Até o momento o Professor esta 
cumprindo na risca o planejamento descrito na entrevista prévia. Neste momento o Professor finaliza a primeira atividade e 
pede todos alunos para guardarem a bola. Imediatamente sem o Professor pedir um aluno começou a juntar os cones que 
marcavam o espaço da atividade e outro aluna buscou a caixa para os colegas colocarem as bolas. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
O Professor pediu aos alunos para encostarem na lateral da quadra, esta passando as instruções gerais da segunda 
atividade. A atividade será uma queimada, onde se queimar o líder de uma das equipes, imediatamente perde a partida. 
Sendo assim, os alunos deverão trabalhar em equipe para protejer o líder. O Professor possui grande controle dos alunos 
por ter rotinizados comportamentos que facilitam a gestão e organização da aula, pois não tem dificuldade ou estratégia 
para formar equipes homogêneas para realizar a atividade. Os próprios alunos se organizam entre eles formando as 
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equipes. Após explicar as regras e procedimentos da segunda atividade o Professor simplesmente disse: “- Agora quero 
que vocês formem duas equipes.” Imediatamente os alunos já estavam conversando entre si para formarem as equipes. É 
uma rotina de gestão e controle que o Professor possivelmente trabalha com os alunos desde as séries iniciais nesta 
escola. Entretanto, após os alunos formarem as equipes o Professor faz as alterações necessárias, ou seja, busca 
equilibrar o nível das equipes para evitar que uma fique mais forte que a outra. Estas rotinas de controle e gestão que 
Professor sobre os ensinou aos alunos deve-se ao fato de trabalhar com estes desde as séries iniciais, pois leciona nesta 
escola desde o período de estágio, ou seja, já mais de 4 anos. Agora o Professor pediu aos alunos para reunirem-se e 
definir qual aluno será o líder da equipe. Esta atividade é semelhante a “queimada xadrez” que já observamos noutras 
aulas de outros professores colaboradores do estudo. Neste momento o Professor esta com uma das equipes para saber 
quem é o lider e as estratégias que utilizaram para vencer a equipe adversária. Agora dirige-se ao outro lado da quadra 
para conversar com a outra equipe. É necessário que o Professor saiba quem será o lider de cada equipe para poder gerir 
a atividade. Apenas uma aluna que esta com o braço engessado que não participa da aula. O Professor lembrou aos 
alunos que quando forem arremessar para queimar os colegas da equipe adversária que executem corretamente o 
fundamento, ou seja, cobra a execução da técnica do arremesso. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor permanece na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução, supervisão e motivação aos alunos. Os 
feedbacks de instrução são claros, objetivos e focados na técnica dos fundamentos do handebol. O Professor mantém 
uma voz de comando segura, firme e adequada aos nível de conhecimento dos alunos, pois mesmo utilizando uma 
linguagem técnica todos reconhecem as suas instruções e executam corretamente conforme solicitado. É notório que o 
Professor sistematizou uma série de rotinas nos alunos que são ensinadas ao longo dos anos, ou seja, há uma evolução 
ao londo dos anos que os alunos mantém-se estundando na escola. Ou seja, sistematizou um processo de 
comportamentos que é ensinado desde as séries iniciais para que os alunos aprendam e reconheçam as rotinas de gestão 
e instrução que estruturam o roteiro de aula do Professor. A atividade planejada é complexa, exige conhecimento dos 
fundamentos básicos do handebol e sincronia para ser executada por três alunos ao mesmo tempo, onde um destes 
deverá em arremessar ao gol. O Professor executa para cada trio a atividade três vezes para que todos alunos tenham 
oportunidade de arremessar ao gol. Durante a execução das atividades é fácil perceber que os alunos estejam rotinizados 
as instruções do Professor. Até o momento o Professor realiza com sucesso o planejamento descrito na entrevista prévia. 
É rotina do Professor lembrar aos alunos do tempo disponível para cada atividade, constantemente informa-os do tempo 
restante das atividades. O roteiro de aula é muito estruturado, com fases típicamente do planejamento aprendido na 
licenciatura, ou seja, alongamento, atividade de aquecimento e atividade principal. As atividades planejadas estão 
relacionadas umas com as outras, há progressão nas atividades planejadas, são adequadas ao conteúdo que é handebol, 
ao nível de habilidades e conhecimentos dos alunos referente ao conteúdo.  

7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Esta segunda atividade é um pré-desportivo do handebol. Neste momento um dos alunos queimou o líder da outra equipe, 
então finalizou a atividade. Até o momento foram três atividades desenvolvidas o alongamento, uma atividade de 
aquecimento trabalhando o deslocamento, passe e arremesso. Não presenciei episódios na aula onde o Professor 
negocia-se as regras ou procedimentos das atividades, pois é muito estruturada as atividades. Suas instruções são clara, 
objetivas, sua voz de comando é firme, segura e adequadas as caracaterísticas dos alunos. Até o momento não 
ocorreram episódios contigentes na aula, seja entre alunos ou alunos e Professor. Até mesmo porque o Professor possui 
pleno controle dos alunos. Não presenciei o Professor alterar seu tom de voz com os alunos em momento algum da aula. 
O Professor adota um perfil semelhando a um técnico de alguma equipe desportiva. Um perfil sério, prático e focado na 
aprendizagem do conteúdo, mas suas instruções são claras e utiliza de linguagem técnica para instruir os alunos na 
aprendizagem dos fundamentos do handebol. Todos alunos reconhecem a linguagem utilizada pelo Professor para 
explicar os fundamentos e a organização da atividade. O Professor assume um perfil severo e disciplinador, porém não é 
arrogante ou hóstil nas suas advertências ou instruções aos alunos. Mesmo adotando uma postura técnica o contexto de 
aula, suas instruções, estratégias didáticas, ou seja, suas rotinas de ensino e gestão são muito favoráveis a 
aprendizagem. Ele consegue mesclar os dois perfis na gestão da aula, ou seja, o técnico e o professor. Como o próprio 
Professor relatou na entrevista de percusso profissional é através das atividades coletivas nas aulas que realiza a seletiva 
dos alunos para disputar o JEMG (Jogos Estudantis de Minas Gerais). Também a postura dos alunos favorece muito este 
contexto de aprendizagem. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A próxima atividade é outro pré-desportivo do handebol. A estrutura desta atividade planejada pelo Professor aproxima-se 
do jogo de handebol propriamente dito. O que comprova o que observamos anteriormente, ou seja, há uma progressão 
nas atividades selecionadas no roteiro de aula. O Professor organizou 6 alunos em cada equipe para realização da 
atividade. O Professor iniciou a aula com alongamento. A primeira atividade foi típicamente de treinamento, onde os 
alunos em trio realizavam os fundamento base do handebol como deslocamento com bola, passe e arremesso, 
trabalhando o sistema ofensivo do handebol. A segunda atividade foi uma queimada, onde o Professor cobrava a realizar 
o arremesso da bola com base na técnica do fundandamento. A estrutura da terceira atividade assemelha-se muito ao 
jogo de handebol propriamente dito. Alguns alunos demonstram conhecimento das regras e fundamentos do handebol. 
Temos que considerar que estes alunos estão com o Professor desde as séries iniciais na escola. De modo, que possuem 
uma bagagem de conhecimento e aprendizagem já adquirida nos anos anteriores de escolaridade. Estas características 
dos alunos contribui muito para gestão e controle da aula, consequentemente na organização e aproveitamento do tempo 
de aprendizagem dos alunos. Sendo assim, a quarta atividade é o jogo de handebol. O roteiro de aula do Professor 
apresenta uma progressão das atividades selecionadas para aula. 

9º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor mantém sua postura concentrada, observadora e prestando feedbacks de instrução, supervisão e motivação 
na lateral da quadra. Seus feedbacks são todos focados nas execução técnica dos fundamentos, na organização dos 
alunos referente ao ataque e defesa do handebol, deslocamento e posicionamento em quadra e estratégias táticas de 
jogo. O Professor possui um perfil semelhante a um técnico desportivo de uma equipe de handebol. Também foca seus 
feedbacks nos lances mais complexos do jogo. Todos os feedbacks prestado pelo Professor, seja de instrução ou 
supervisão, mesmo utilizando de uma linguagem técnicas são reconhecidos pelos alunos. O que corrobora que os alunos 
já possuem um conhecimento, ou seja, uma aprendizagem referente as regras e fundamentos do handebol em aulas e 
nos anos anteriores. O nível de conhecimento dos alunos favorece muito o contexto de aprendizagem desta aula, bem 
como o trabalho realizado pelo Professor. O Professor demonstra possuir grande domínio do conteúdo que esta sendo 
ensinado. Todavia, os alunos também demonstram possuir conhecimento das regras e fundamentos básico do handebol 
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como deslocamento, posicionamento, passe, drible e arremesso. As atividades selecionadas no roteiro de aula do 
Professor são todas adequadas ao conteúdo, a faixa etária, nível de conhecimento e habilidade dos alunos e a estrutura 
física disponível pela escola. O Professor planejou 10 minutos para cada partida de handebol. Neste momento é finalizada 
a aula. O roteiro de aula do Professor é estrutura em fases com alongamento, atividade de fundamentos do conteúdo, pré-
desportivo e jogo propriamente dito. 

10º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Observamos uma turma de 8º ano, alunos na faixa etária dos 13 para 14 anos, que já estavam rotinizados ao roteiro por 
estarem trabalhando com o Professor desde as séries iniciais da escolaridade básica. Referente a dimensão Relações 
Humanas o Professor apresenta um perfil prático, seguro, severo, disciplinador e semelhante ao de um técnico de uma 
equipe desportiva. Entretanto, não é hóstil ou grosseiro com os alunos, pois existe um grande respeito mútuo entre 
Professor e alunos. A escola possui um centro espotivo que gerido pelo Professor que rotinizou nos alunos um roteiro de 
aula que foi contruido desde as séries iniciais da escolarida básica. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio que demonstra-se 
esta atitude no perfil do Professor. Exceto, uma aluna que não podia realizar aula por estar com o braço engessado. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor durante a aula. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, supervisão, motivação, gestão 
e controle. É rotina do Professor utilizar uma linguagem técnica e especifica nos feedbacks de instrução e supervisão que 
são referentes as regras e fundamentos do conteúdo ensinado, no caso o handebol. O Professor já rotinizou nos alunos 
feedbacks de gestão e controle para ganhar tempo na organização e estruturação das atividade, seja na formação das 
filas e equipes, na transição das atividades e na gestão da própria aula. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor adota 
uma postura firme, severa e diciplinadora com os alunos, mas às vezes demonstra um certo senso de humor com os 
alunos. A postura do Professor de manter suas instruções sempre focadas na aprendizagem do conteúdo e nas atividades 
impõe aos alunos a mesmas conduta, o que propícia um ambiente favorável para aprendizagem na aula. Em momento 
algum o Professor explica mais de uma vez suas instruções, pois os alunos estão rotinizados com a linguagem utilizada 
na orientação das atividades. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, porém mantém uma postura séria e disciplinadora. Não 
presenciei episódios que o Professor demonstrasse intimidade com brincadeiras durante a aula, mantendo o foco das 
instruções no ensino e gestão da aprendizagem do conteúdo aos alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio que 
demonstra-se esta rotina no perfil do Professor durante a aula. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o Professor foi 
estagiário nesta escola e continuou lecionando após terminar o estágio curricular. De modo, que conhece as 
características dos alunos, seja do contexto familiar e institucional. Além de ter ensinado aos alunos rotinas de 
organização, instrução e gestão para que aproveitar e gerir melhor do tempo de aula como tempo de aprendizagem do 
conteúdo ensinado. Principalmente pelas atividades selecionadas que são adequadas ao nível de conhecimento e 
habilidades dos alunos da turma. Ou seja, são atividades que exigem e complementam o conhecimento que os alunos já 
adquiriram devido suas aprendizagens nos anos anteriores trabalhando com este Professor. A turma encontra-se com 
nível alto de conhecimento, habilidades e capacidades de execução que condiz a faixa etária dos alunos. Sabem 
conhecem as regras, os fundamentos e o próprio jogo de handebol. 
Tem sentido de humor: Não presenciei nenhum episódio que demonstra-se esta rotina no perfil do Professor durante a 
aula. O Professor possui um perfil sério, disciplinador, exigente que é típico de um técnico desportista. Mantém o foco das 
suas instruções sempre na aprendizagem do conteúdo planejado para aula. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Não é necessário porque os alunos são avaliados pela participação nas aulas 
como outra disciplina qualquer da escola. Ou seja, o Professor realiza aulas teóricas e prática, onde posteriormente os 
alunos são avaliados por testes práticos, escritos e orais. Autilização do uniforme, comportamento nas aulas, participação 
e outros critérios são utilizados na avaliação do Professor. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não, apenas idéias ou sugestões que não interfiram no planejamento da aula. 
Síntese: Referente as rotinas de relações humanas constatamos que o Professor rotinizou os alunos ao seu roteiro de 
aula. Este roteiro de aula é desenvolvido desde as séries iniciais, onde nos primeiros anos de escolaridade o Professor 
sistematiza nos alunos o seu roteiro de aula particular, habituando-os as suas instruções, procedimentos de organização 
nas atividades, os comportamentos que devem adotar com os colegas e com o próprio, a utilização do uniforme e sua 
metodologia e didática de aula. O Professor conseguiu estabeler este roteiro de aula e sistematização das rotinas nos 
alunos devido estar trabalhando nesta escola desde o estágio currícular. De modo, que conhece as caracaterísiticas dos 
alunos, os alunos já estão habituados com o pefil e roteiro de aula do professor, possuí apoio da direção para implantar 
sua metodologia de trabalho e demonstra um perfil organizado, disciplinador e muita segurança e domínio do conteúdo. O 
Professor sistematiza rotinas de instrução desde o 5º ano para facilitar a gestão, organização e controle dos alunos 
durante a atividade, consequentemente ganha tempo na aprendizagem dos alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: É rotina do Professor buscar os alunos na sala de 
aula, realizar a chamada dos alunos, explicita aos alunos o conteúdo da aula, as atividades planejadas e lembra do tempo 
disponível para aula. Os alunos já sabem que deve ir para o vestiário colocar o uniforme de aula, já outros trazem o 
uniforme por baixo da roupa. Enquanto isto o Professor vai ao almoxarifado separar o material de aula e colocar dentro de 
uma caixa que em seguida leva até a lateral da quadra, este procedimento é para ganhar tempo de aula. Os alunos só tem 
acesso ao material somente com autorização do Professor. Na quadra os alunos sabem que devem formar um círculo 
sobre círculo central da quadra para realizar o alongamento. O Professor apenas diz: "- Fulano alongamento para o 
pescoço.” “- Beltrano alongamento para o braço.” “- Ciclano outro alongamento para o braço.” E assim, sucessivamente 
até concluir o alongamento. Os alunos já rotinzados as instruções do Professão vão até o centro do círculo e realizam os 
alongamentos contando até 10 segundos para cada posição. Em seguida, pede aos alunos formarem três filas, 
imediatamente o procedimento é executados pelos mesmos, ou seja, já reconhecem as instruções e procedimentos 
rotineiros que o Professor sistematizou para gerir a aula. A atividade planejada exigiu dos alunos alto nível de 
conhecimento e técnica para execução, onde o Professor combinou o deslocamento com drible e passe entre três alunos, 
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onde o aluno que estivesse no meio próximo da área deveria arremessar a gol. Ou seja, trabalhou também nesta atividade 
sistema ofensivo, tática de jogos e trabalho em equipe. Um atividade complexa que exige dos alunos conhecimento e 
habilidade para ser executada com sucesso. A segunda atividade realizada foi a queimada um jogo pré-desportivo do 
handebol, onde o Professor exigiu dos alunos que quando fossem queimar o adversário executassem o arremesso com 
base na técnica do handebol. E por fim, realizou o jogo propriamente dito com os alunos que demonstravam conhecimento 
das regras e fundamentos do jogo. Na transição das atividade é rotina do Professor pedir aos alunos para posicionarem na 
lateral da quadra, onde passa as instruções da atividade e separa as equipes. É rotina do Professor prestar feedbacks aos 
alunos constantemente e estes são focados no conteúdo e gestão da atividade. Também é rotina do Professor lembrar 
aos alunos do tempo disponível de aula, ou seja, tenta aproveitar ao máximo o tempo de aula como tempo de 
aprendizagem. É rotina do Professor dizer: “- Gente estamos perdendo tempo.” É rotina do Professor organizar os 
materiais da atividade seguinte, enquanto os alunos executam outra atividade. Os próprios alunos estão habituados a 
colaborar com o Professor na organização dos materiais. É rotina do Professor concluir a aula 10 minutos antes para que 
os alunos possam trocar o uniforme no vestiário e voltar para sala. Mas executou todo planejamento descrito na entrevista 
prévia. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do realizar instruções claras, objetivas, especifícas e adequadas ao nível 
dos alunos. O Professor utiliza sempre uma linguagem técnica nas suas instruções para explicar as regras e técnicas dos 
fundamentos aos alunos. É rotina do Professor relizar as primeiras instruções aos alunos dentro da sala de aula referente 
ao conteúdo e atividades planejadas. Antes das atividades referente as regras e procedimentos e durante a atividade são 
instruções e correções técnicas das regras e fundamentos do conteúdo da aula, que no caso foi o handebol. Também é 
rotina do Professor realizar instruções e correções individualizadas com base nas prestaões dos alunos. Entretanto, o 
Professor não perde muito tempo com explicações, pois os alunos já estão rotinizados e reconhecem suas instruções o 
que contribui para a gestão e tempo de aprendizagem dos alunos. São instruções objetivas, específicas e técnicas. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário utilizar estratégias ou motivar os 
alunos a participarem da aula, pois estes são motivados, gostam, querem e também são obrigados a participar das aulas. 
O Professor atibuí um conceito aos alunos quanto a participação nas aulas, onde estes realizarm avaliações práticas, 
teórica e oral no final de todo bimestres. Este conceito é considerado nas outras disciplinas do alunos. Esta metodologia 
de avaliação é apoiada pela direção da escola, o que contribui muito para o controle e participação dos alunos. Todavia, 
os alunos já estão habituados com a metodologia de trabalho do Professor. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor prestar 
feedbacks de instrução, supervisão, correção, gestão, controle e motivação ao alunos. Os feedbacks de instrução e 
supervisão são todos específicos e linguagem técnica do conteúdo planejado. Os feedbacks de gestão e controle são 
mais utilizados na transição das atividades, ou seja, quando precisar desfazer uma formação para realizar outra para 
execução da próxima atividade. Os feedbacks de motivação são prestados quando uma aluno ou equipe alcança o 
objetivo da atividade, mas não é pefil do Professor ficar eleogiando, brincando ou bajulando os alunos para conseguir a 
participação ou interação na aula. O Professor possui um perfil muito semelhando ao de técnico desportisvo deviso utilizar 
as aulas como seletivas para os jogos estudantil de Minas Gerais. Mesmo tendo este perfil mais técnico o Professor 
consegue gerir e contruir um ambiente muito favoravél a aprendizagem dos alunos com bases didáticas e pedagógicas 
características da sua formação inicial. A experiência adquirida possibilitou o Professor unir os dois perfis, o técnico e 
didático na sua metodologia de ensino, consequentemente sistematizando nos alunos suas rotinas de ensino e 
metodologia de aula. O Professor gere e aproveita ao máximo o tempo de aula na aprendizagem dos alunos, não 
perdendo tempo nas explicações ou na transição das atividades. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei momento de improvisão porque a roteiro de aula é 
muito estruturado, gerido e controlado pelo Professor. Os alunos já habituaram a cumprir e executar com precisão as 
instruções e reconhecem o roteiro, as atividades e rotinas de ensino do Professor. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando o nível de atividades selecionadas para aula. A segurança e 
domínio do conteúdo com que transmite aos aluons. A gestão e controle na organização e transição das atividades. E o 
próprio senso de responsabilidade com o tempo de disponível de aula e o tempo de aprendizagem dos alunos. O próprio 
planejamento e sequência progressiva das atividades demonstram o nível de conhecimento e domínio do conteúdo 
planejado pelo Professor. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, é rotina do Professor na transição das atividade 
pedir aos alunos para ficarem na lateral da quadra enconstados no alambrado para enquanto transmitir as informações da 
atividade. Este procedimento é executado quando o Professor tem necessídade de organizar uma nova formação dos 
alunos, seja filas, colunas ou equipes. Na transição das atividades o Professor buscar gastar o menor tempo possível para 
realizar as instruções aos alunos, sendo objetivo nas suas instruções. 
Síntese: Referente a dimesão Ensino constatamos que o Professor ensinou aos alunos o gosto pelas aulas de Educação 
Física, mas tendo o apoio da direção da escola. Conseguiu sistematizar uma metodologia que ensina desde o primeiro 
ano que tem contato com os alunos para que nos anos posteriores facilite a gestão, organização e controle da aula, 
consequentemente do tempo de aprendizagem dos alunos. O perfil sério, disciplinador e exigente do Professor contribui 
na gestão e controle do comportamento dos alunos. Todavia, estes alunos já rotinizaram a metodologia de aula do 
Professor, além de estarem habituados as suas rotinas de instrução e ensino. Esta turma de 8º ano demonstra grande 
conhecimento e domínio do conteúdo ensinado, o handebol, seja regras e técnicas dos fundamentos. Os alunos 
demonstraram nas atividades domínio dos fundamento básicos como deslocamento, passe, drible e arremesso ao gol, 
bem como fundamento complexos como sistema ofensivo e defensivo do jogo de handebol. As atividades planejadas e a 
própria exigência do Professor nas atividades são muito semelhantes ao contexto de treinamento, entretanto o pré-
desportivo planejado proporcionou um contexto lúdico e recreativo na aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Mesmo não tendo ocorrido episódios contigentes o Professor demonstrou muito 
controle dos alunos. Quando necessário para gerir e mantér a organização dos alunos basatava dirigir-se aos alunos por 
nomes próprios. Por exemplo: “- Fulano esta tudo bem aí!?” Mas sem alterar o tom de voz com os alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios com alunos problemáticos, pois todos 
respeitam e obedecem as orientações do Professor. A postura sério, diciplinadora e exigente do Professor de certa forma 
eimpõe muito respeito nos alunos. Também estes já habituaram ao perfil e rotinas de ensino do Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, mesmo sendo sério, disciplinador e exigente dirige-se aos aluns com educação e 
respeito. Sabe tratar todos da mesmo forma, seja os alunos habilidosos ou não. Mas sua atenção volta-se sempre para os 
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mais habilidosos, pois os jogos coletivos são treinamentos onde realiza a seletiva para os jogos estudantil de Minas 
Gerais. É rotina do Professor manter-se na lateral da quadra gerindo e controlando os alunos nas atividades. Somente 
quando muito necessário interrompe a atividade para prestar feedbacks de instrução e correção aos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, a rotina do Professor de prestar feedbacks de instrução 
com uma linguagem técnica e específica do conteúdo ensinado é adequada ao nível de conhecimento dos alunos. O nível 
das atividades selecionadas, a sequência e a exigência do Professor propíciam um grande nível de aprendizagem. Ainda, 
o Professor tenta aproveitar ao máximo o tempo de aula como tempo de aprendizagem dos alunos. Todavia, o espaço de 
aula do Professor é muito favorável a aprendizagem como sendo um centro de esporte composto de ótima quadra com 
todas as linhas limítrofe bem pintadas, alambrados ao redor, arquibancada, vestiário, almoxarifado e materiais necessários 
para realização de um ótimo nível de aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor no início da aula buscar os materiais no 
almoxarifado e separar os materiais que serão utilizados nas aula para todas as turmas no dia. Os materiais selecionados 
são colocados numa caixa de papelão grande que o Professor depois deixa na lateral da quadra para manter os materiais 
seguros e organizados. Os alunos tem acesso aos materiais apenas após autorização do Professor. Os alunos colaboram 
na organização dos materiais, seja para colocar ou levantá-los após a atividade. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a infra estrutura do espaço de aula é muito segura e atraente devido 
suas instalações. O ambiente de aula é atraente devido o interesse e motivação dos alunos em participar da aula. 
Também pela capacidade de gestão, controle e organização do Professor. Mesmo sendo atividades típicas de treinamento 
e o Professor ser muito exigente com os alunos nas suas prestações o aspecto físico da aula impulsiona a participação e 
colaboração dos alunos. Nenhuma das atividades colocam em risco a integridade física ou pessoal dos alunos, mas o 
Professor não há diferenciação ou privilégios entre meninos e meninas, todos são tratados de igual forma e condições. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário este reforço de feedback para interagir ou motivar a participação dos alunos, pois a participação é critério de 
avaliação das aulas do Professor. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, há respeito entre alunos e Professor, pois sua 
postura e rotinas de ensino e gestão impõe este respeito nas aulas. Todavia, os alunos habituaram ao perfil e metodologia 
de ensino sistematizada pelo Professor. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, o Professor já rotinizou nos alunos a linguagem que utiliza para 
realizar as instruções da atividade. Por exemplo, no início da aula apenas dizia aos alunos: “- Fulano alongamento de 
membros superiores”. O aluno imediatamente sabia o alongamento que poderia realizar. Depois outro aluno: “- Beltrano 
alongamento para os braços.” O Beltrano realizava outro alongamento diferente do colega.” Assim, procedia até finalizar o 
alogamento com os demais alunos. Os alunos já sabia que deveriam ir para o centro da círculo e contar 10 segundos para 
cada alongamento. Para organizar a segunda atividade bastou o Professor dizer ao alunos: “- Quero três filas na frente 
dos cones.” Imediatamente os alunos organizam as três filas com o mesmo número de alunos. Depois de organizada as 
filas disse aos alunos: “- Quero que em trio você desloquem driblando a bola e arremessem ao gol. O aluno que estiver no 
meio que deverá arremessar a bola ao gol.” Ocorreu um momento que os alunos saiam todos da fila ao mesmo tempo, 
bastou apenas o Professor dizer: “- Esta embolando.” Esta instrução foi suficiente para os alunos compreenderem e 
corrigirem a saída da fila para realizar corretamente a tarefa, ou seja, aguardava os colegas realizar o arremesso ao gol 
para que o próximo trio desse início a tarefa. É rotina do Professor realizar instruções objetivas, específicas, técnicas e 
adequadas ao nível de conhecimento dos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei nenhum episódio que demonstra-se esta rotina no 
perfil do Professor durante a aula. 

11º MOMENTO: Considerações finais... 
O Professor sistematizou rotinas de ensino, gestão e organização nos alunos que são ensinadas desde as séries iniciais 
para que ao longo dos alnos consiga gerir e manter o controle do tempo de aula para focar o tempo na aprendizagem do 
conteúdo planejado. Demonstra grande domínio e conhecimento do contéudo e das características dos alunos e contexto 
de trabalho que esta inserido. 
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Anexo 22.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
546 

ANEXO 22.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Minha preocupação é primeiramente vamos realizar um aquecimento com os alunos, antes de começar os 
fundamentos táticos e técnicos da aula. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Aprimorar a parte técnica do handebol relacionada ao passe, condução de bola e arremeço. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Através do desempenho de cada aluno. Observando as dificuldades técnicas dos alunos e na parte psicomotora 
também. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma mais desenvolvida por serem alunos de dentro da cidade em si. Porque temos várias cidades da zona 
rural que englobam com a única escola que é do município, a escola principal. Esta turma que vou trabalhar sempre 
esteve aqui dentro de Desterro de Melo, ou seja da escola principal. Então esta turma que vou trabalhar em toda a sua 
trajetória ela esteve dentro de Desterro de Melo. A cidade da escola principal. Então é uma turma mais desenvolvida do 
que as demais. Há! Alguns alunos na maioria das turmas tem um destaque maior e facilidade de aprender as coisas. Mas 
no geral é uma turma bastante homogênea. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais não têm muito que preocupar, pois geralmente fica separado antes das aulas. Tem um armário específico 
para quardar os materiais. Antes de começar a aula vou colocar os materiais na caixa e colocar no meio da quadra. Vou 
explicar para os alunos a quantidade de bolas que devem ser pega. Explicar posicionamento de treinamento e tudo mais. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Acredito que não porque eles já estão acostumados com o treinamento. Então acho que não vai ter problema 
nenhum não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O Conteúdo principal da aula é o handebol.  O treinamento técnico e em seguida devemos fazer um jogo pré-desportivo 
para melhorar o condicionamento técnico dos alunos. O jogo pré-desportivo após o treinamento técnico é tipo uma 
recreação para a aula não ficar muito monótona. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Como já disse na entrevista anterior a parte técnica de treinamento é um pouco monótona. Então acredito que a parte 
técnica tem o aspecto mais crítico da aula. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Como acabei de falar vamos trabalhar após o treinamento técnico uma parte de pré-desportivo. Eles não saberão que 
estarão treinando através de uma atividade lúdica. Para não ficar a aula inteira, cerca de 30 minutos fazendo o mesmo 
treinamento técnico, assim não fica muito cansativo para os alunos. 
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Anexo 22.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 14 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor mantéve a rotina de buscar os alunos na sala de aula. Nas sala comprimentou todos e pediu para todos se 
sentarem para realização da chamada. Imediatamente todos alunos sentaram-se nos seus lugares. O Professor mantém 
sua postura séria e disciplinadora dirigindo-se aos alunos com respeito e educação. Mantéve a rotina de explicitar dentro 
da sala de aula aos alunos o conteúdo e atividades planejadas para aula. Alguns alunos reconheceram as atividades 
planejadas e perguntaram ao Professor dos procedimentos e objetivos das tarefas. O Professor disse aos alunos que ao 
realizar a chamada todos iriam para o centro esportivo, onde lá explicaria todas as regras das atividades. É notório que 
este início de aula organizado, planejado e rotinizado pelo Professor e alunos.  

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor ao chegar no centro esportivo mantém a rotina de ir ao almoxarifado separar e colocar os materiais na caixa 
que serão utilizados nas atividades planejadas para aula. Neste meio tempo os alunos foram ao vestiário trocar o uniforme 
para aula de Educação Física. O Professor inicia a aula pedindo aos alunos para formarem duas equipes, enquanto 
organizava os cones na quadra para atividade. Como é uma turma de 6º ano o Professor esta sendo mais detalhista nas 
suas instruções e deixando claro como os alunos devem proceder quanto as suas instruções. Ou seja, esta turma esta 
tendo aula pela primeira vez com o Professor, pois estão vindo do Ensino Fundamental I. É rotina do Professor transmitir 
as instruções e demonstrar como realiza a atividade, porém sem utilizar a bola, apenas o movimento e técnica do 
fundamento a ser executado. O Professor esta sendo detalhista e critérioso nas instruções devido esta turma de 6º ano, 
alunos na faixa etária dos 10 e 11 anos de idade, é turma de iniciantes na sua sistematização de aula. Antes de iniciar as 
instruções o Professor já disse que o exercício é novo aos alunos. Após realizar as instruções gerais da atividade o 
Professor demonstra como realizar a atividade. É rotina do Professor utilizar os alunos mais habilidosos para demonstrar 
como realiza a atividade com a bola para os demais colegas da turma. Para ganhar tempo na atividade o Professor disse 
aos alunos que após realizarem a atividade deveria voltar driblando e colocar a bola dentro da caixa que esta na lateral da 
quadra. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Nesta atividade os alunos deverão sair da fila, passar entre os cones em zigzag, receber a bola de dois colegas que estão 
no centro da quadra, sair driblando até a área e arremessar ao gol. O aluno que arremessou deverá pegar a bola e colocá-
la na caixa. É rotina do Professor durante a atividade ficar ao lado dos alunos prestando feedbacks de instrução e 
supervisão, seja feedbacks coletivos e individualizados referente aos procedimentos técnicos do drible, passe e arremesso 
do handebol que é conteúdo planejado para aula. Mesmo sendo o primeiro ano que trabalha com os alunos, o Professor 
mantém a rotina de utilizar uma linguagem técnica, porém após pronunciar o termo técnico explica numa linguagem mais 
adequada ao nível de conhecimento dos alunos. Mantém sua postura séria, disciplinadora e exigente quanto a execução 
técnica do fundamento. Esta primeira atividade planejada mantém características de treinamento, ou seja, é rotina do 
Professor construir um contexto de aprendizagem semelhante ao contexto de treinamento. Para manter a organização, 
gestão e controle da atividade os alunos só podem sair da fila quando o Professor apitar, assim evita embolar ou quando 
os alunos forem apanhar a bola no fundo do gol outra dupla arremessar a bola contra eles. Também percebo que os 
alunos desta turma são motivado e gostam de participar da aula com o professor. Neste momento o Professor esta 
explicando aos alunos que ninguém realizou a atividade corretamente como foi ensinado. Explica aos alunos que ninguém 
conseguiu realizar a corrida e deslocamento na lateral nos cones como estivessem deslocando do adversário numa 
ofensiva ou defensiva durante o jogo de handebol. Ou seja, é rotina do Professor demonstra os erros dos alunos no final 
da atividade, além de justificar a finalidade e objetivos da atividade aos alunos. Então o Professor esta reexplicando a 
atividade aos alunos novamente, porém enfatiza onde na atividade que estavam errando na execução técnica do 
fundamento. É rotina do Professor realizar as instruções aos alunos antes das atividades referente as regras e 
procedimentos, durante a atividade realiza feedbacks de instrução, supervisão e correção referente as prestações dos 
alunos na execução da técnica dos fundamentos e após os alunos realizarem a atividade realiza feedbacks de correção 
demonstrando os erros realizados pelos alunos durante a execução do fundamento. Após realizar o feedbacks o Professor 
repete a atividade novamente para que os alunos possam corrigir os erros com base nas suas correções e instruções. Os 
feedbacks de instrução prestados durante a atividade são referente como deslocar entre os cones, a técnica do drible, a 
posição do braço e força no arremesso ao gol. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor mantém a rotina de introduzir novos fundamentos ou regras para aumentar o nível de complexidade na 
execução da atividade. Todos alunos realizam a atividade, seja habilidosos ou não habilidosos, meninos ou meninas, não 
há alunos que demonstre desinteresse ou desmotivação em participar da aula do Professor. O roteiro de aula desenvolve-
se naturalmente com a colaboração dos alunos, com gestão e controle focado do Professor no tempo de aprendizagem 
dos alunos, propiciando um ambiente positivo e favorável para aprendizagem. Os alunos que conhecem o desporto sendo 
mais habilidosos colaboram ajudando os colegas menos habilidosos a realizar a atividade, no caso desta atividade o 
Pofessor pediu dois alunos para posicionarem no centro da quadra e passar a bola para os colegas que iriam driblar até a 
área para arremessar ao gol. Estes dois alunos já jogam handebol no time da escola. É rotina do Professor lembrar aos 
alunos do tempo disponível para realização da atividade, por exemplo disse neste momento ao alunos que será a última 
rodada para todos executarem a tarefa. Na medidade que forem finalizando a atividade devem pegar a bola no fundo da 
rede e trazer entregar aos colegas que estão no centro da quadra com a caixa de materiais, em seguida devem se sentar 
na lateral da quadra para aguardarem as instruções da próxima atividade. Como há planejamento, antes de finalizar a 
atividade o Professor orienta os alunos quanto a localização da quadra onde devem se concentrar para organização da 
próxima atividade, ou seja, ganha tempo estabelecendo rotinas de gestão e organização nos alunos desde as séries 
iniciais. Então, como presenciamos na primeira aula observada os alunos do 8º ano já rotinizaram que após as atividades 
devem posicionar-se na lateral da quadra e aguardar as instruções da próxima atividade. É rotina do Professor reunir os 
materiais no fim de cada atividade, também pede a colaboração dos alunos para ajudá-lo, afim de ganhar tempo. O 
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Professor sistematizou rotinas de organização e gestão dos materiais no espaço de aula que possibilitam ganhar tempo na 
aula, como por exemplo, a caixa que fica na lateral da quadra, pedir a colaboração dos alunos, recolher os materiais antes 
no fim de cada atividade e organizar os materiais de duas atividades em pontos diferente da quadra. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento os alunos estão disposto em coluna na lateral da quadra e o Professor esta formando as equipes para 
realizar a atividade. Alguns alunos pedem para fazer parte da equipe do outro colega, porém o Professor é indiferente 
quanto ao pedido dos mesmo fazendo a divisão das equipes com base nas caracterísiticas dos alunos, afim de formar 
equipes homogêneas para realização da atividade. O senso de organização e gestão do Profesor contribuem muito na 
sistematização de rotinas nos alunos, que queiram ou não, acabam rotinizados ao perfil da seu roteiro de aula. Após dividir 
as equipes o Professor passa as instruções referente a atividade aos alunos. A atividade planejada é uma queimada 
colmeia, onde a equipe é uma colmeia. Nesta colméia há uma abelha rainha que será um dos alunos que os demais 
membro da equipe ou colmeia deverão defender para não ser queimado, pois caso seja a equipe perde o jogo. É 
semelhante a queimada xadrez. Esta atividade da queimada é um pré-desportivo do handebol, onde se trabalha 
principalmente o fundamento do arremesso. As rotinas que o Professor sistematiza na gestão da aula são todas com a 
finalidade de ganhar tempo, ou seja, aproveitar o tempo de aula como tempo de aprendizagem dos alunos. Como são 
alunos mais novos, nesta turma há muitas alunas pequenas e frágeis quanto a estrutura física, então o Professor optou 
por realizar a atividade com bola de volei. O Professor mantém a rotina de permanecer na lateral da quadra prestando 
feedbacks de instrução, supervisão, gestão e motivação. Nesta aula o Professor adota um perfil menos técnico, mantém a 
rotina de realizar instruções utilizando uma linguagem técnica, porém menos exigente quanto a execução da técnica do 
fundamento. Talvés, por serem alunos do 6º ano que estão começando a trabalhar com o Professor nete ano. O Professor 
mantém a rotina de adotar dois perfis na sua aula, ou seja, um técnico e outro docente. Por exemplo, na primeira atividade 
o Professor assumiu uma característica técnica nas suas instruções, nas rotinas de gestão, nas correções ao alunos e na 
própria natureza da atividade. Planejando uma atividade que explorasse todos os fundamentos básicos do handebol como 
deslocamento, passe, drible e arremesso. Enquanto, nesta segunda atividade de natureza lúdica e recreativa o Professor 
assume uma postura menos séria e técnica, mas com certo carisma e descontração com os alunos. Porém mantém o 
perfil disciplinador e focado na aprendizagem dos alunos.  

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor demonstra maturidade e jogo de cintura para adaptar seu perfil às características dos alunos para conseguir 
sistematizar suas rotinas de ensino desde as séries iniciais. Neste momento finalizou a primeira partida da queimada, mas 
o Professor pediu para jogar meninos contra meninas. O Professor mantém a rotina de gerir o tempo da atividade, pois 
explicita aos alunos que falta 4 minutos para finalizar a atividade, sendo assim é para os alunos finalizar tentando queimar 
o líder da equipe adaversária. Nisto a queimada ficou bem interativa, pois âmbas equipes querem ganhar o jogo.O 
Professor finaliza a sua aula 10 minutos antes mantendo a rotina de pedir os alunos para irem ao vestiário se trocar e 
depois direto para sala de aula. Agora esta na porta da sala aguardando todos alunos entrarem na sala para esperar o 
próximo professor. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas o Professor mantém suas rotinas quanto a postura séria, disciplinadora, porém 
menos exigente quanto a execução técnica dos fundamentos possivelmente por ser o primeiro ano que leciona para os 
alunos. Por serem alunos na faixa etária dos 10 e 11 anos um Professor adota uma postura mais alegre e extrovertida, 
mas não perde o foco na aprendizagem dos alunos. É característico do perfil do Professor adotar dois perfis para gerir a 
aula, um técnico e outro docente. Na primeira aula observada por ser alunos na faixa etária de 13 a 14 anos o Professor 
adotou um pefil mais sério, disciplinador, técnico e muito objetivo nas suas instruções e feedbacks, pois os alunos já 
sistematizaram suas rotinas de ensino e habituaram ao seu perfil docente. Entretanto, o Professor consegue adotar os 
dois perfis, o técnico e o docente. De modo, que na primeira atividade planejada, cuja natureza da atividade e 
características das rotinas de ensino do Professor assemelhavam-se muito ao de um técnico desportivo. Enquanto, que na 
queimada colmeia atividade de natureza lúdica e recreativa demonstrava um perfil mais extrovertido, brincalhão, mas 
ainda disciplinador e focado na aprendizagem do conteúdo aos alunos. Sua linguagem é sempre técnica independente da 
faixa etária ou características dos alunos. O Professor é focado na aprendizagem dos alunos, com a finalidade de que 
consigam aprender a realizar a técnica dos fundamentos com precisão, como o deslocamento com bola, drible, passe e 
arremesso. Entretanto, não foi muito exigente com os alunos quanto a execução técnica, por ser o primeiro ano que 
leciona para turma. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios que permitisse caracterizar 
esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios que permitisse 
caracterizar esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão, 
correção, gestão, controle e motivação constantemente aos alunos. Os feedbacks de gestão ocorrem antes na 
organização da atividade, ainda sendo o primeiro ano que trabalha com estes alunos, o Professor é detalhista, criterioso e 
justifica suas rotinas de ensino e gestão, de modo que os alunos rotinizem para aulas futuras. Os feedbacks de instrução, 
supervisão, correção, gestão e motivação ocorrem constantemente durante a atividade, referente aos procedimentos e 
execução técnica do fundamento do handebol. É rotina do Professor utilizar uma linguagem técnica e específica para 
explicar os procedimentos técnicos dos fundamentos e regras aos alunos. Nesta aula para o 6º ano, o Professor após os 
alunos realizar a primeira vez a atividade prestou feedbacks de correção explicando e demonstrando quais os erros 
cometidos durante a execução da atividade. A seguir repete a atividade prestando feedbacks de instrução, supervisão e 
correção individualizados a cada aluno. É rotina do Professor dirigir-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios 
durante os feedbacks individualizados. Também manteve a rotina de prestar feedbacks generalistas para toda turma 
referente as regras e procedimento técnicos do fundamento. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor manteve 
a postura séia, disciplinadora, porém menos exigente quanto a execução técnica dos fundamentos. Nesta segunda aula 
por serem alunos de 6º ano o Professor na atividade lúdica e recreativa demonstrou ter sentido de humor, ser extrovertido 
e brincalhão com os alunos. Sua postura é respeitada pelos alunos, mas não pela severidade e disciplina que exigem, 
mas muito pela sua conduta focada na aprendizagem dos alunos. É critério de avaliação do Professor o respeito e 
disciplina dos alunos, não apenas na aula de Educação Física, mas em todas as outras disciplinas. Segundo o Professor a 
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própria direção da escola exige trabalhar o respeito, disciplina e a educação dos alunos uns com os outros dentro e fora da 
escola. Não presenciei até o momento nenhum episódio contigente, de agressividade ou desrespeito dos alunos uns com 
os outros ou com o Professor. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mesmos tendo uma postura séria, disciplinadora e exigente 
semelhente de um técnico desportivo. O Professor e alunos mantém um relacionamento amigável e de respeito durante a 
aula. Mesmo utilizando uma linguagem técnica nas instruções é educado ao dirigir-se ao alunos. Falando explicitamente e 
com objetividade sem altera o tom de voz, mas em relação a primeira aula observada demonstrou mais critérios nas suas 
instruções aos alunos de 6º ano. Os alunos perguntam, opinião e questionam as instruções do Professor, o quel permite 
esta troca de conhecimento desde que o contexto do diálogo seja o conteúdo da aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios que permitisse 
caracterizar esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, principalmente nível 
de planejamento e getão do tempo de aprendizagem que é foco do Professor. É rotina do Professor sistematizar as 
instruções e gestão dos alunos desde o primeiro ano que trabalha com os alunos. É rotina do Professor planejar uma 
atividade técnica para trabalha os fundamentos do desporto, no caso o handebol que é conteúdo da aula. E outra atividade 
lúdica com a queimada colmeia que é um pré-desportivo do handebol. Durante a execução da atividade o Professor adota 
perfil ligeiramente diferentes, ou seja, na primeira atividade o Professor técnico que é sério, disciplinador e exigente na 
execução da técnica do fundamento. Ensina, exige que os alunos executem e aprendam a técnica correta dos 
fundamentos do handebol. Na segunda atividade mantém o pefil disciplinador, mas com certo sentido de humor nos seus 
feedbacks de instrução e correção, mas sempre focado na aprendizagem dos alunos. Não é perfil do Professor agradar 
aos alunos para conquistar a participação ou colaboração nas suas aulas, ou seja, foca na aprendizagem técnica e tática 
do conteúdo planejado da aula. 
Tenta que os alunos participem da aula: Não é necessário porque a participação é critério de avaliação das aulas. O 
Professo realiza avaliações práticas, escrita e oral com os alunos referente ao conteúdo ensinado todo final de bimestre. É 
cobrado as regras, execução do fundamento, sistema tático ofensivo e defensivo e atividades que foram realizadas no 
cotidiano das aulas durante o bimestre. Também os alunos gostam de participar, são motivados e demonstram um perfil 
competitivo muito forte desde as séries iniciais, pois é cultural da escola a participação nos JEMGs.  
Tem sentido de humor: Nesta aula com esta turma o Professor demonstrou certo sentido de humor durante a realização 
da atividade lúdica, a queimada colmeia, durante as prestações de feedback e instrução brincava com os alunos de 
âmbas equipes motivando-os a queimar os colegas da equipe adversária. Entretanto, manteve o pefil sério e disciplinador 
para gerir e controlar a atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não presenciei episódios onde o Professor utiliza-se as idéias dos alunos devido ter 
um roteiro de aula muito estruturado. Todavia, é objetivo do Professor no primeiro ano que trabalha com os alunos 
sistematizar rotinas de ensino e gestão que contribuirão na gestão do tempo de aprendizagem da aula nos anos 
posteriores que irá trabalhar com a turma. Mas permite que os alunos comentem, questionem e façam perguntas 
referentes ao conteúdo da aula.  
Síntese: O Professor consegue rotinizar comportamentos nos alunos que contribuem na gestão e controle do tempo de 
aula. Os alunos ao longo das aula assumem comportamentos que contribuem na organização das atividades, na transição 
de uma atividade para outra e vão reconhecendo a linguagem utilizada pelo Professor para gerir a aula. Por exemplo, ao 
chegar no centro esportivo irem trocar o uniforme, não pegar os materiais dentro da caixa sem autorização prévia do 
Professor, ao iniciar as atividade sabem que devem se posicionar atrás dos cones colocados num determinado ponto da 
quadra, na transição das atividade os alunos sabem que devem sentar-se na lateral da quadra e aguarda as instruções do 
Professor para próxima atividade, não questionam as decisões do Professor na formação das equipes e outras. Este 
roteiro de aula sistematizado pelo Professor é solidificado ao longo dos alunos que trabalha com os alunos na esocla, para 
que consiga gerir melhor o tempo de aula como tempo de aprendizagem dos alunos. É roteiro de planejamento do 
Professor iniciar a aula com um alongamento, atividade técnica, atividade lúdica ou pré-desportivo e o jogo propriamente 
dito. Referente a dimensão Relações Humanas manteve o perfil adotado na primeira aula obsevada com uma postura 
séria, disciplinadora e exigente típico de um técnico desportivo. Entretanto, demonstrou mais sentido de humor com os 
alunos devido a faixa etária e ser o primeiro ano que leciona com esta turma. Também manteve a rotina de utilizar uma 
linguagem técnica, objetiva e segura nas suas instruções e feedbacks durante a aula.  

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, é rotina a estrutura do planejamento implantado 
pelo Professor, onde inícia a aula realizando um alongamento, atividade técnica, atividade lúdica ou pré-desportivo e o 
jogo propriamente dito. As rotinas de ensino e gestão que o Professor explica aos alunos irão contribuir na gestão do 
tempo de aula como tempo de aprendizagem dos alunos nos anos vindouros que estarão na escola. É foco da atenção do 
Professor a gestão do tempo de aula com número de atividades planejadas, de modo que o tempo de cada atividade 
possibilite os alunos aprenderem o conteúdo estruturado naquela atividade. É objetivo do Professor que os alunos 
aprendam as regras e executem corretamente a técnica dos fundamentos fundamentos básico logo no primeiro ano que 
trabalha com eles para que nos próximos anos possa aprimorar o conhecimento dos alunos. É rotina da aula do Professor 
buscar os alunos na sala de aula, realizar a chamada e as instruções gerais referente ao conteúdo e atividades 
planejadas. Depois sobe com os alunos para o centro esportivo, enquanto os alunos trocam o uniforme no vestiário o 
Professor separa os materiais no almoxarifado e coloca-os dentro duma caixa que fica lateral da quadra. Todos alunos 
tem acesso aos materiais, porém somente após autorização do Professor. A primeira atividade planejada foi de natureza 
técnica, onde os objetivos era trabalhar deslocamento entre adversário, recepção de passe, drible e arremesso ao gol. O 
Professo pediu os alunos para organizarem duas filas ao sinal do apito deslocavam-se na lateral do cones simulando 
desviar do adversário, depois no centro da quadra tinha dois alunos que passavam a bola para cada aluno de uma das 
filas, estes driblavam a bola até a área e arremssavam ao gol, depois deveriam pegar a bola dentro do gol e colocar dentro 
de outra caixa na lateral da quadra. Depois que os alunos realizaram a atividade o Professor prestou feedbacks de 
correções explicando e demonstrando os principais erros cometidos durante a execução da atividade. Depois voltou a 
repetir a atividade para que os alunos corrigissem os erros técnicos. A segunda atividade foi a queimada colmeia um pré-
desportivo do handebol e por fim o jogo, onde o Professor cobrava os fundamentos ensinados nas atividade planejadas. 
Entretanto, não foi muito exigente quanto a execução técnica devido ser o primeiro ano a trabalhar com os alunos. Quanto 
ao tempo o Professor manteve a rotina de dizer constantemente aos alunos o tempo disponível das atividades. Também já 
rotinizou o tempo e número de repetições que os alunos devem realizar para cada atividade. Tentando gerir ao máximo o 
tempo de aprendizagem dos alunos, ou seja, manté-los comprometido com a tarefa o mairo tempo possível durante a 
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aula. O Professor manteve a rotina de organizar os materiais na quadra e pedir a colaboração dos alunos para retirá-los 
após a realização da atividade. Os cones pequenos colocado mais distante dos restantes dos materiais é referência do 
ponto onde os alunos deverão formar as filas para realização da atividade. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor utilizar uma linguagem técnica durante a explicação e 
correção do conteúdo planejado. Explicita aos alunos quais os fundamentos que serão trabalhados na atividade e como 
devem proceder para realizar a atividade com sucesso. Mantém a rotina de realizar instruções gerais referente ao 
contéudo e atividades planejadas no início da aula dentro da sala. Na quadra realiza instruções antes das atividades 
demonstrando como realizar os fundamentos nas etapas da atividade planejada. Também manteve a rotina de prestar 
feedbacks de instrução, supervisão e correção durante a atividade, porém foi mais detalhista e repetitivo nas suas 
orientações possivelmente por ser o primeiro ano que os alunos trabalham com o Professor. Sua voz de comando 
manteve-se clara, objetiva e segura durante as instruções. Quando percebe que os alunos executaram a atividade, mas 
não compreenderam corretamente algum procedimento ou regra o Professor realiza as correções no final da atividade 
explicando e demonstrando novamente aos alunos como realizar corretamente, seja a regra ou procedimento técnico do 
fundamento. São características dos feedbacks do Professor os detalhes na execução técnica do fundamento como driblar 
a bola na linha da cintura olhando para frente, levantar a perna para ganhar impulsão no arremesso a gol, deslocar sempre 
pela lateral para eferivar um contra-ataque tático, ou seja, mesmo sendo uma turma de 6º ano utiliza linguagem técnica 
nas suas instruções para que os alunos acostumem com os termos do conteúdo da aula. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário porque os alunos são motivados 
e gostam de participar das aula. Gostam de aprender, de serem corrigidos e executar corretamente os fundamentos. É 
cultura da escola a participação nos JEMGs o que propícia um ambiente competitivo no contexto da aula. Além da 
participação ser critério de avaliação das aulas. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
com os alunos durante a prestação dos feedbacks de correção e motivação, ou seja, sua interação é focada na 
aprendizagem das técnicas dos fundamentos durante a atividade. Os próprios alunos pedem ao Professor para observá-
los durante a execução na atividade. Há competição entre os alunos para executar corretamente os fundamentos e 
conseguir uma atenção particular dos feedbacks do Professor. Todavia, é rotina do Professor prestar feedbacks de 
instrução, correção e motivação individualizados aos alunos.  
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: É rotina do Professor improvisar regras que aumente a motivação dos 
alunos somente nas atividade lúdicas. O roteiro de aula do Professor é muito estruturado com as atividades bem 
delineadas quanto regras e procedimentos é raro os episódios de improvisação nas suas aulas. Também conta com a 
colaboração dos alunos que são muito participativos e motivados nas aulas. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, principalmente pelo planejamento de aula, na seleção e estrutura das 
atividades, pela organização e gestão do tempo de aula em tempo de aprendizagem dos alunos. Pelo nível de 
conhecimento e domínio do conteúdo técnico e tático que demonstra na sistematização das instruçõe aos alunos. Ainda, 
pela preocupação em alcançar os objetivos do conteúdo planejado nas atividades selecionadas para aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor preocupa não perder tempo de aula 
na transição das atividades ou no percursso do centro esportivo até a sala de aula. Assim, desde o 6º ano rotiniza os 
alunos que ao finalizar uma atividade e pedí-los para sentar na lateral da quadra será com intuíto de transmitir as 
instruções ou formar equipes para realização da próxima atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino o Professor manteve suas rotinas de instrução, gestão e controle dos alunos. 
Também o roteiro de aula com alongamentos, atividade técnica dos fundamentos, atividade lúdica ou pré-desportivo e 
jogo propriamente dito. Suas rotinas de instrução diferenciaram-se da primeira aula observada por serem mais detalhadas 
e criteriosas, além de repetir e demonstrar mais vezes aos alunos. Possivelmente ao fato de ser o primeiro anos que estes 
alunos do 6º ano têm aulas com o Professor, o que exige mais atenção e sistematização das suas informações para que 
rotinizem e reconheçam suas ordens de comando ou instruções de ensino nas próximas aulas. Manteve a rotina de focar 
suas instruções no conteúdo planejado e utilizando uma linguagem técnica aos alunos. Nesta aula no final da atividade 
técnica o Professor prestou feedbacks de correção aos alunos demonstrando os principais erros cometidos durante a 
execução dos fundamentos, em seguida pediu-os para repetir novamente a atividade. Manteve a rotina de prestar 
feedbacks de instrução, correção e mortivação aos alunos durante a realização da atividade. Também a rotina de 
organizar de separar e organizar os materiais para aula com apoio dos alunos.  

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não ocorreram episódios de indisciplina dos alunos. A postura séria, 
disciplinadora e focada na aprendizagem dos alunos que faz parte do perfil do Professor constrõe um ambiente favoravél e 
comprometido com aprendizagem por parte dos alunos. Nenhuma das duas aulas observadas ocorreram comportamentos 
contigentes, indisciplina ou falta de respeito dos alunos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios de alunos problemáticos na aula. 
Lieteralmente não há alunos problemáticos quanto a indisciplina, mas devido a postura do Professor ser séria, 
disciplinadora e exigente nas aulas. 
Trata os alunos com justiça: Sim, pela sua postura educada de relacionar-se com os alunos tratando todos da mesma 
forma independente de suas características pessoais. Na formação homogênea das equipes e atividade que propície a 
participação de todos alunos independente das capacidades físicas e motoras. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, a postura séria, disciplinadora e focada no ensino do 
conteúdo planejada propícia uma ambiente favorável para aprendizagem dos alunos. O nível das atividades selecionadas, 
a organização e gestão das atividades e instruções com linguagem técnica, mas adequada ao nível de conhecimento dos 
alunos contríbuem para o sucesso do ambiente de aula. Os próprios alunos pedem que o Professor preste feedbacks de 
correção, ou seja, disputam a atenção durante a realização da atividade. Gostam e querem ser corrigidos para 
conseguirem realizar corretamente a tácnica do fundamento. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor selecionar todos materiais que serão utilizados 
nas aulas do dia e colocar numa caixa que deixa na lateral da quadra. Os alunos só levantam os materiais após 
autorização prévia dele. Mas é rotina os alunos chegarem na quadra, pegar as bolas na caixa e iniciar um aquecimento 
realizando os fundamentos do handebol. É rotina do Professor pedir a colaboração dos alunos na organização dos 
materiais ou para juntá-los após a realização da atividade. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, como descrevemos na primeira aula observada o Professor conta com 
um centro esportivo com ótimas instalações e materiais esportivos. A estrutura das atividades são motivadoras e 
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adequadas ao perfil e cultura competitiva dos alunos da escola, além de trabalhar atividade lúdicas e recreativas. É rotina 
do Professor improvisar regras ou procedimentos que aumente o grau de dificuldade ou complexidade das atividades 
técnicas. Enquanto nas atividade lúdicas regras que aumente a competitividade entre as equipes durante o jogo pré-
desportivo. E no jogo propriamente dito estimula a competição com base nas regras do desporto que é conteúdo da aula, 
no caso o handebol. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário devido ao fato de todos alunos participarem, gostarem e querer participar das aula. Todavia, a participação e 
envolvimento nas aulas são critérios de avaliação para o Professor. É rotina do Professor prestar feedbacks verbal, visual 
e quando necessário demonstra como executar corretamente a atividade. Os feedbacks são de instrução e correção 
referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos do handebol. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre alunos e Professor. 
Mesmo adotando uma postura séria, disciplinadora e energíca é extremamente educado ao dirigir-se aos alunos nas suas 
instruções. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras, objetivas e 
utilizando uma linguagem técnica para explicar as regras e procedimentos dos fundamentos. Porém, nesta segunda aula 
foi critérioso, detalhista e repetitivo nas suas instruções por ser o primeiro ano que trabalha com os alunos. Então, focava 
em orientar ensiná-los como deviam proceder após determinada instrução de gestão. É rotina do Professor após as 
atividades corrigir, explicar e demonstrar aos alunos os principais erros cometidos durante a execução da atividade, em 
seguida pede aos alunos para repetir a atividadade novamente de forma correta.  
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei episódios que permitisse caracterizar esta rotina no 
perfil do Professor. Primeiramente porque tanto a infra-estrutura e o ambiente de aula são propícios as atividades 
selecionadas no planejamento de aula do Professor. Até o momento todos os alunos da turma são da mesma faixa etária, 
educados e disciplinado o que favorece a gestão e controle da aula. 
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Anexo 22.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 22.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 15 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupação é procurar administrar bem a aula. Esta turma é realmente a mais problemática que tenho aqui na escola. 
Nós vamos tentar negociar o seguinte na aula. Vou fazer um aquecimento sincronizado inicialmente, em seguida a parte 
de treinamento técnico do handebol e logo após uma queimada com líder. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Procurar melhorar a parte técnica do handebol. Além de melhor aproveitamento da aula na parte de ensino 
aprendizagem. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Através do seu empenho na aula, interesse e concentração nos exercícios. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma mais heterogênea. Têm alguns alunos que têm mais problemas. Têm alunos que deveria ter um 
tratamento especial. Porque são alunos que tem muita dificuldade de concentração. Existe alguns alunos que procuramos 
conversar separadamente. Porque são alunos que têm dificuldade de aprendizagem e não têm interesse nas aulas de 
Educação Física também. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais já estão previamente separados em um armário adequado antes da aula. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu acredito que não, mas se caso não der certo, vamos tentar improvisar outra estratégia para aula correr bem. Como 
já disse, têm alguns alunos que são mais problemáticos e não tem tanto interesse nas aulas. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vamos ter um conhecimento técnico do handebol e faremos também uma atividade pré-desportiva voltada para 
ludicidade. É um conteúdo que está no cronograma da escola do 1º bimestre. Então estou apenas dando continuidade ao 
conteúdo programado anteriormente. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Aspectos críticos acredito ser a parte dos fundamentos que é um pouco mais monótona.  
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Vamos fazer um jogo pré-desportivo trabalhando o mesmo fundamento utilizando a ludicidade e brincadeiras de 
recreação. 
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Anexo 22.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 15 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor mantém a rotina de buscar os alunos na sala de aula. São alunos do 7º ano na faixa etária dos 12 anos. Na 
sala de aula o Professor manteve a rotina de realizar a chamada, passar as primeiras instruções referente ao conteúdo e 
atividades planejadas para aula. Também advertiu uma aluna que não esta vindo com com uniforme adequado para fazer 
as aula, ou seja, esta vindo de chinelos propositalmente para não fazer as atividades. Então, disse a aluna quanto aos 
procedimentos disciplinares que adotará caso não venha com uniforme adequado na próxima aula. Uma turma com 35 
alunos, porém mais heterogênea em relação as duas turmas observadas anteriormente, ou seja, com alguns alunos 
maiores que os outros.  

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
No centro esportivo o Professor mantém a rotina de separar os materiais no almoxarifado que serão utilizados na aula e 
colocar na caixa que é levada para lateral da quadra por dois alunos. Também mantém a rotina de pedir os alunos para 
colaborar com a organização dos materiais para aula. Sendo terceiro dia que acompanho o Professor já encontro-o mais 
avontade no seu próprio contexto de trabalho, mas como é sexta-feira demonstra cansaço da rotina do cotidiano de 
trabalho. Agora pede aos alunos para posicionarem-se na lateral da quadra em coluna e tomarem distância de uma braço 
dos colegas. São exercícios de aquecimento como alongamentos, polichinelos, correr ao redor da quadra, saltar e outros. 
Inicialmente a turma demonstra pouco interesse e motivação em participar da aula, ou seja, diferente das outras duas 
turmas observadas anteriormente. O Professor também nesta terceira aula esta exigindo a participação de alguns alunos 
na aula. Como descrevemos é critério de avaliação a participação e empenho dos alunos em realizar a aula. Após realizar 
uma injeção de ânimo nos alunos o Professor começou a organizar os materiais na quadra com ajuda dos alunos, 
mantendo a rotina de pedir a colaboração dos alunos. Pela organização dos cones na quadra a atividade planejada 
assemelha-se a atividades realizada na segunda aula observada. Onde os alunos deverão realizar o deslocamento lateral 
como estivessem desviando do adversário numa situação de jogo, porém deverão girar o corpo entre os cones como finta. 
Receber a bola de um dos dois colegas que estarão localizados no centro da quadra. Driblar a bola do meio de campo até 
a área e arremessar ao gol realizando o salto do arremesso. O Professor mantém a rotina de realizar as etapas do seu 
roteiro de aula, ou seja, primeiro o alongamento, segundo atividade técnica, atividade lúdica com o pré-desportivo e o jogo 
de handebol. Neste momento leva a caixa de materiais para o centro da quadra para que os dois alunos possam pegar as 
bolas e passar aos colegas que sairam das filas. O Professor mantém a rotina de realizar instruções antes da atividades 
referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos que estruturam a tarefa. Mantém a rotina de realizar 
instruções objetivas utilizando uma linguagem técnica dos fundamentos a serem executados na atividade. As instruções 
antes da atividades são de natureza coletiva, ou seja, para entendimento de todos alunos. Sendo uma turma de 7º ano, o 
Professor adota um perfil mais exigente quanto a execução da tarefa, porém são alunos menos motivados em relação as 
outras duas turmas observadas anteriormente, mas todos participam da aula. O Professor nesta turma incorporou o 
técnico literalmente, pois esta sendo extremamente exigente com os alunos na atividade. Pede para correrem, driblar 
rapidamente a bola, realizar o arremesso com força e saltar alto, ou seja, mantém sua rotina de prestar feedbacks de 
instrução, supervisão e motivação ao alunos durante a execução da atividade. Os feedbacks de motivação prestados pelo 
Professor são desafios que coloca aos alunos uns contra os outros, ou seja, estimula a competitividade entre os próprios 
alunos durante a atividade. O Professor mantém a rotina de ficar ao lado dos alunos prestando os feedbacks de instruções 
e correção individualizados enquanto realizam a atividade. Também mantém a rotina dos feedbacks com uma linguagem 
técnica e específica quanto ao conteúdo planejado. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É regra da atividade pegar a bola no fundo da rede de gol após o arremesso e levar até os colegas que estão no centro da 
quadra com a caixa de materiais para que possam entregar as bolas aos demais colegas que ainda tem que realizar a 
atividade. Porém, alguns não colocavam as bolas na caixa, mas arremessavam na caixa. Então, atrapalhavam os dois 
colegas que realizavam os passes de bola. Assim, o Professor introduziu uma regra de controle, caso deixassem as bolas 
disperssas no fundo da rede ou não colocasse dentro da caixa iria realizar 10 voltas ao redor da quadra. Foi a primeira vez 
que constateir o Professor improvisar regras de controle para gerir os alunos. Também lembra aos alunos que devem 
voltar para fila passando na lateral da quadra para não atrapalhar os colegas que executam a atividade. É uma turma 
desmotivada, porém todos participam devido estarem sendo avaliados. Ainda, a postura séria, disciplinadora e exigente do 
Professor impõe o comportamento e participação dos alunos. A aluna que foi advertida no início da aula por estar sem 
uniforme aproximou-se e pediu para realizar a aula com os colega, o Professor não fez objeções e autorizou sua 
participação, porém alertou-a novamente dos procedimentos que tomará se vier na próxima aula sem uniforme. Os alunos 
preocupam em participar das aulas de Educação Física devido o conceito da avaliação, pois têm peso nas outras 
disciplinas, ainda na permanência do aluno na própria escola que é referência na região. Como o nível técnico destes 
alunos é menor em relação as turmas anteriores, na medida que o aluno executa uma etapa da atividade o Professor 
presta os feedbacks de instrução e correção individualmente, por exemplo: “- Fulano desloca na lateral e gira, agora fulano 
driblando apenas com a mão direita e arremessa saltando.” O Professor demonstra outra rotina ao prestar feedbacks de 
instrução individualizados, ou seja, além de utilizar uma linguagem técnica, específica e diferencia as instruções com base 
na execução dos alunos nas etapas ou fundamentos que estruturam a atividade. Os alunos devem sair da fila deslocando 
lateralmente nos cones, no último cone desloca de costas para o colega que esta no centro da quadra, aproximando do 
centro da quadra realiza o giro e recebe a bola, dribla até a área e arremessa saltando ao gol. A turma não é motivada e 
interessada em aprender o conteúdo planejado, consequentemente reflete na postura e nas rotinas de ensino do Professor 
durante a aula. Sendo assim, percebo que o Professor esta prestando mais feedbacks de motivação individualizados ao 
alunos desta turma em relação as turmas observadas anteriormente. Agora o Professor esta prestando feedbacks de 
instrução aos alunos específicamente quanto a execução técnica do arremesso ao gol. Hoje demonstrou outra rotina da 
sua forma de realiazar as intruções, ou seja, primeiro foco as instruções no deslocameno e giro para receber o passe, 
segundo na execução do drible e agora no arremesso ao gol. O Professor repetiu a atividade três vezes, em cada uma 
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destas vezes focou seus feedbacks de instrução e correção na execução técnica de cada fundamento, primeiro 
deslocamento como o giro para receber o passe, depois o drible com mão diferente e como executar o salto para realizar 
o arremesso ao gol. O Professor mantém suas característica de rotina quanto a relações humana, sendo sério, 
disciplinado e exigente na execução da atividade, porém também esta sendo extrovertido e brincalhão, talvés para motivar 
a participação dos alunos. O Professor mantém a rotina de pedir aos alunos para posicionarem na lateral da quadra 
quando finalizarem a atividade, rotineiramente será para formar as equipes e passar as instruções da próxima atividade 
que rotineiramente será lúdica. Até o momento o Professor manteve suas rotinas de gestão e controle conforme 
constatamos nas duas primeiras aulas observadas. Ainda, mantém o perfil sério, disciplinador e exigente na execução da 
técnica dos fundamentos da atividade, ou seja, mantém seu duplo perfil de técnico e docente durante o contexto da aula. 
O Professor sistematizou rotina de gestão e controle no roteiro de aula que permitem a cobrança exigente da execução 
técnica, tática corrta do conteúdo planejado, no caso o handebol. De modo, que a seleção e sequência das atividade são 
rotinizada pelos alunos, bam como as rotinas de gestão e organização na transição das atividades durante a aula. É rotina 
de planejamento do Professor iniciar a aula com alongamento no centro da quadra ou ginástica na lateral, atividade 
técnica dos fundamentos do desporto, atividade lúdica com uma pré-desportivo e jogo no final da aula. Sua exigência 
deve-se ao grande domínio do conhecimento que demonstra aos alunos quanto as regras e técnicas do conteúdo 
planejado. A utilização de linguagem técnicas nas instruções e quando necessária específicas e infividualizadas com base 
nas dificuldades ou limitações de algum aluno executar o fundamento na atividade. Manteve a rotina de realizar instruções 
objetivas e técnicas semelhante as orientações de um técnico desportivo. Sua postura é séria, disciplinadora e exigente, 
porém demonstra certo senso de humor durante os feedbacks de instrução, supervição, motivação e gestão prestados aos 
alunos durante a atividade lúdica. Mesmo a turma demonstrando ser menos motivada e interessada em realizar a aula, 
todos participam e respeitam as instruções do Professor. Não presenciei em nenhuma das três aulas observadas 
comportamentos contigentes ou falta de respeito dos alunos no contexto das aulas. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento o Professor forma as equipes para realizar a 2ª atividade do roteiro de aula que será um pré-desportivo do 
handebol que é a queimada colmeio, xadrez ou que tenha uma aluno que seja o líder. Assim, os colegas deverão trabalhar 
em equipe para defender o líder, pois caso seja queimado a equipe perde o jogo. É rotina formar as equipes colocando os 
alunos em coluna e dizer: “- Time 1, time 2, time 1, time 2....” O Professor nas três aulas observadas consegue cumprir e 
executar todas atividades planejadas, o diagnóstico descrito na entrevista prévia referente as caracateristicas dos alunos é 
corroborado na observação e mantém sua rotina de geriri e controle o tempo das atividades conforme planejado. Até na 
atividade lúdica os alunos não demonstram muito interesse em participar da aula, quando comparados as turmas 
anteriormente observadas. O Professor mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão, motivação e 
gestão na lateral da quadra aos alunos. Pede aos alunos para realizarem o arremesso com base na técnica, ou seja, 
quando forem queimar o adversário executar a técnica do arremesso. Entretanto, demonstra mais companheirismo, sendo 
amigavél nas suas instruções e até brincalhão nas instruções, acredito que seja para motivar e envolver os alunos na 
atividade. É uma rotina estratégica de relacionamento do Professor que presenciei apenas nesta última aula. Mesmo 
sendo característico do Professor adotar o perfil técnico na atividade técnica do fundamento e no jogo no final da aula, 
enquanto que na atividade lúdica demonstra-se menos exigente e com sentido de humor com os alunos. Porém, mantém 
o foco das suas instruções e correções sempre no conteúdo planejado. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas constatamos que o Professor possui um perfil sério, disciplinador e muito 
exigente quanto a aprendizagem dos alunos. Possui domínio e conhecimento do conteúdo o que passa segurança, 
respeito e admiração dos alunos pelo trabalho realizado. Não é carismático ou extrovertido durante todo contexto da aula, 
porém foca este perfil nas suas prestações de feedbacks durante a atividade lúdica que é rotineiramente um pré-
desportivo do contéudo planejado. Enquanto, que na atividade técnica dos fundamentos e no jogo sua postura e 
feedbacks de instrução e correção são extremamente exigentes e focados na execução técnica, onde o perfil adotado 
assemelha-se ao de um técnico desportivo. Não é característico do Professor bajular ou adular os alunos para conseguir a 
participação e colaboração na aula, mesmo aqueles menos motivados e interessados participam da aula. Também deve-
se ao fato da participação e colaboração serem critérios de avaliação da disciplina Educação Física, ainda o conceito 
adquirido ter peso nas demais disciplinas letivas. O perfil técnico do Professor é sério, objetivo e exigente o que influência 
na cultura dos alunos serem muito competitivos no contexto da aula. Entretanto, consegue manter um perfil docente com 
instruções adequadas ao conhecimento técnico do conteúdo que possue os alunos. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios que permitisse caracterizar 
esta rotina no perfil do Professor em nenhuma das três aulas observadas. Entretanto, o Professor permitiu que a aluna 
que esta vindo sem uniforme de Educação Física participasse da aula, porém lembou-a das consequência se vier na 
próxima aula sem o uniforme adequando de aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios que permitisse 
caracterizar esta rotina no perfil do Professor em nenhuma das três aulas observadas. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantém a rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão, 
correção, gestão, controle e motivação constantemente aos alunos nas três aulas observadas. Entretanto, como esta 
turma é menos motivada em relação as outras turmas o Professor prestou mais feedbacks de motivação positivo e com 
sentido de humor. Os feedbacks de gestão ocorrem antes na organização da atividade, durante para mantér a 
organização e procedimentos da atividade e na transição das atividades com intuíto de ganhar tempo e cumprir o 
planejamento de aula. Mantém a rotina de prestar os feedbacks de instrução, supervisão, correção, gestão e motivação 
constantemente durante a atividade, referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos do handebol. A 
utilização de linguagem técnica e específica para explicar os procedimentos técnicos dos fundamentos e regras aos 
alunos é rotina que sistematiza desde o primeiro ano que trabalha com os alunos. Também manteve a rotina de prestar 
feedbacks individualizados dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios durante a atividade. Nesta aula 
foi mais critério nos feedbacks, pois realizou instruções individualizada em cada etapa da atividade, desde o deslocamento 
entre os cones até o arremesso a gol. Como feedbacks generalistas para toda turma referente as regras e procedimento 
técnicos do fundamento. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é característico do 
perfil do Professor ser sério, disciplinador e exigente nas aulas. Sendo seguro, firme e objetivo nas sua forma de falar com 
os alunos. Os quais de certa forma habituaram-se ao perfil técnico e docente do perfil rotineiro do Professor nas aulas. 
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Nesta terceira aula o Professor na atividade lúdica demonstrou ser extrovertido e brincalhão com os alunos, talvés pelo 
nível fraco e desmotivação desta turma. Nas três aulas observadas o perfil do Professor é respeitado pelos alunos, não 
apenas pela seriedade e severidade que conduz a aula, mas também pelo seu comprometimento com a aprendizagem 
que é notório ser reconhecido pelos alunos. A disciplina, participação e empenho nas aulas são critérios de avaliação. 
Como descrito pelo Professor na entrevista de percusso profissional são exigências da Direção da escola trabalhar nas 
aulas o respeito, disciplina e a educação dos alunos uns com os outros dentro e fora do contexto escolar. O conceito 
adquirido na avaliação das aulas de Educação Física têm peso nas outras disciplinas, consequentente na permanência do 
aluno na escola, que é referência na região. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mesmos tendo uma postura séria, disciplinadora e exigente 
semelhente de um técnico desportivo. O respeito é recíproco entre Professor e alunos, onde a amizade, admiração e 
comprometimento com a aprendizagem são base desta elação pedagógica. É rotina do Professor utilizar uma linguagem 
técnica nas instruções, mas sério e educado ao dirigir-se ao alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios que permitisse 
caracterizar esta rotina no perfil do Professor em nenhuma das três aulas observadas. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, como obsevamos nas 
três aulas o roteiro das atividades planejadas demonstram um grande conhecimento e domínio do conteúdo 
principalmente pela capacidade de gestão do tempo de aprendizagem dos alunos que foco nas rotinas de ensino e 
instrução do Professor. Como verificamos na 2ª aula observada o Professor rotiniza nos alunos comportamentos que 
facilitam a gestão da aula, inicia este processo de sitematização de rotinas desde o primeiro ano que trabalha com os 
alunos. Lógico que há os alunos mais afins ao perfil do Professor que são aqueles com características desportivas, póis 
estes gostam, querem e competem entre eles por uma oportunidade em participar dos times da escola para representá-la 
no JEMGs. O roteiro de aula do Professor é muito estruturado e rotinizado pelos alunos, pois reconhecem que a primeira 
atividade será técnica para trabalha os fundamentos do desporto, no caso o handebol que é conteúdo da aula. A segunda 
atividade lúdica como a queimada que é um pré-desportivo do handebol. No final da aula o jogo propriamente dito 
cobrando os fundamentos e regras do handebol. O Professor manteve a rotina quanto a sua postura didática, pois na 
primeira atividade o Professor adota um perfil técnico, sério, disciplinador e exigente na execução da técnica do 
fundamento. Na atividade lúdica manteve semrpre o pefil disciplinador, mas com certo sentido de humor nos seus 
feedbacks de instrução e correção, mas sempre focado na aprendizagem dos alunos. Não é perfil do Professor agradar 
aos alunos para conquistar a participação ou colaboração nas suas aulas, ou seja, foca na aprendizagem técnica e tática 
do conteúdo planejado da aula. 
Tem sentido de humor: Como esta turma é menos motivada e apresenta um nível técnico de conhecimento inferior o 
Professor demonstrou mais sentido de humor na prestação dos feedbacks de instrução, correção e motivação durante a 
realização da atividade lúdica, no caso a queimada, pré-desportivo do handebol. Nas prestações de feedbacks de 
instrução brincava com os alunos de âmbas equipes estimulando a competitividade entre as equipes, ou seja, quando um 
aluno queimava outro da equipe adversária estigava a equipe queimar este aluno. Porém, manteve sempre o perfil 
disciplinador e comprometido com aprendizagem dos alunos exigindo que executassem o arremesso da bola com base na 
técnica do fundamento do handebol. 
Tenta que todos alunos participem da aula: Todos alunos participam das aula, pois a participação e empenho nas 
atividades são critérios da avaliação realizada pelo Professor. Os métodos de avaliação são prática, escrita e oral 
referente ao conteúdo ensinado no bimestre. Dentre as três turmas observadas esta demonstrou o menor interesse e 
participação nas aula, porém todos alunos participaram e inclusive a aluna que não veio de uniforme. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não presenciei episódios nas duas primeiras aulas observadas, onde o Professor 
aceita-se as ideias dos alunos, pois o planejamento é muito estruturado. Nesta terceira aula já aceitou a sugestão dos 
alunos durante a atividade lúdica, a queimada, sugestões dos acontecimentos do próprio jogo. Por exemplo, quando a 
bola sai fora do jogo, em quem a bola bateu ou quem foi queimado. Mas nenhuma ideia que altere o planejamento da 
aula. Penso que adotou esta postura para interagir e motivar a participação dos alunos na atividade. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas manteve nas três aulas observadas um perfil disciplinador, exigente e 
comprometido com a aprendizagem dos alunos. Adotando dois perfis durante as aula, nas atividades técnicas e jogo 
assemelhava-se a um técnico desportivo. Enquanto, nas atividades lúdicas era mais extrovertido e brincalhão nos 
feedbacks de instrução e correção. Específicamente com esta turma foi mais extrovertido ainda devido a turma não 
apresentar um nível técnico e interesse semelhante as turmas anteriormente observadas. Não é caracaterístico do 
Professor adular ou bajular os alunos para que gostei das atividades ou até mesmo do próprio. É sério e focado na 
aprendizagem do conteúdo aos alunos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, nas três aulas observadas o Professor 
observamos ser rotina de planejamento iniciar a aula realizando um alongamento, atividade técnica, atividade lúdica ou 
pré-desportivo e o jogo propriamente dito. Sendo rotina do Professor buscar os alunos na sala, realizar a chamada e 
passar as instruções gerais do conteúdo e atividades planejadas. Na sala lembrou aos alunos das atividades realizadas na 
aula anterior e disse que as atividades planejadas para aula seriam complementação das aprendidas anteriormente. Ou 
seja, é rotina do Professor estabelecer relações das aulas anteriores com aulas futuras. No centro esportivo busca os 
materiais no almoxarifado e coloca-os dentro duma caixa que sempre fica na lateral da quadra. Geralmente aqueles 
alunos mais interessados e motivados com esporte colaboram para separar, organizar os materiais na quadra e recolher 
os materiais com o Professor no fim das atividades. Todos alunos tem acesso aos materiais, porém somente após 
autorização do Professor. É rotina dos alunos pegar as bolas e aquecer, treinar os fundamentos como driblar e arremessar 
ao gol. Nisto organiza os cones no espaço de aula para realização da atividade técnica. Quando coloca dois cones sobre a 
linha de fundo da quadra de vôlei e diz aos alunos: “- Uma fila aqui e outra fila aqui.” Imediatamente os alunos organizam 
as fila. As atividades planejadas são identicas da aula anterior, onde a primeira atividade planejada foi de natureza técnica, 
onde os objetivos era trabalhar deslocamento entre adversário, recepção de passe, drible e arremesso ao gol. Após o 
apito os alunos deslocavam-se na lateral do cones simulando desviar do adversário, depois no centro da quadra recebiam 
o passe de dois alunos, cada aluno de uma das filas, depois estes driblavam a bola até a área e arremessavam. Depois 
deveriam pegar a bola dentro da rede e colocar dentro da caixa que estava no centro da quadra com os alunos que 
realizavam o passe de bola. É rotina do Professor realizar as instruções referente as regras e procedimentos da atividade 
demonstrando como realizar corretamente a técnica dos fundamentos. Durante a atividade presta feedbacks de instrução 
e correção constantemente aluno por aluno. Nesta turma foi mais criterioso, pois repetiu a atividade três vezes e focou os 
feedbacks nos três fundamentos individualmente, ou seja, na primeira vez no deslocamento e passe, na segunda no drible 
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e na terceira vez no arremesso ao gol. Na segunda atividade, a queimada, não foi muito exigente, porém manteve a rotina 
de cobrar a execução do arremesso com base na técnica trabalhada na atividade anterior. Já no jogo apresentou o perfil 
técnico característico do Professor nas atividades técnicas planejadas. O Professor manteve nas três aulas rotinas de 
gestão que contribuissem na gestão do tempo de aprendizagem dos alunos. É objetivo do Professor que os alunos 
aprendam as regras e executem corretamente a técnica dos fundamentos básico do conteúdo planejado. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, o Professor foi rotineiro nas aulas quanto os momentos, forma e linguagem nas 
suas instruções e feedbacks aos alunos. É rotina do Professor explicar e demonstrar como realiza corretamente a técnica 
dos fundamentos do conteúdo ensinado, no caso o handebol. A linguagem utilizada durante a explicação e correção das 
atividades é técnica e fundamentada no conteúdo planjado. É rotina do Professor explicar os fundamentos e objetivos da 
atividade aos alunos antes de iniciar a atividade. Rotineiramente realiza as primeiras instuções gerais referente ao 
contéudo e atividades planejadas no início da aula dentro da sala. No contexto de aula é rotina realizar as instruções antes 
e durante a atividade aos alunos. Antes de iniciar a atividade o Professor demonstra como executar corretamente os 
fundamentos aos alunos. É rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, supervisão e correção durante a atividade. 
Sua voz de comando manteve-se clara, objetiva e segura durante as instruções. Como o nível técnico dos alunos desta 
turma é fraco os feedbacks prestados pelo Professor foram todos individualizados corrigindo os erros fundamento por 
fundamento. “- Fulano você esta errando isto e isto. Favor corrigir este passe e executar desta maneira. Olhe para mim 
Fulano.” 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, com esta turma o Professor prestou mais 
feedbacks positivos de motivação durante a atividade lúdica. “- Gente por favor vamos jogar com garra. Vamos lá!” “- 
Fulano arremessaesta bola com força igual na atividade anterior.” “- Ciclano é isso ai. Agora arremessa com base na 
técnica do handebol.” Porque é caracaterístico dos alunos desta turma a desmotivação para aula. O feedbacks de 
motivação não são específicamente para os alunos realizarem a aula, mas para motivá-los e contruir um clima de 
aprendizagem positivo. A participação nas aulas são critérios da avaliação do Professor. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, nesta aula o Profesor interagir 
mais com os alunos prestando feedbacks de motivação quando executavam corretamente o fundamento. Os feedbacks 
foram apenas verbal, visual e demonstrando como realizar o fundamento. Mas não é característico do Professor interagir 
participando da atividade com os alunos, pois permanece na lateral da quadra ou próximo dos alunos prestando os 
feedbacks de instrução, correção e motivação individualizados aos alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, nesta aula presenciei um Professor improvisador, pois precisou 
motivar e interagir os alunos na atividade. Assim, improvisou regras para aumentar a interação e impor a participação dos 
alunos na atividade lúdica. Por exemplo, determinando os alunos que poderiam arremessar a bola, principalmente aqueles 
que não demonstra-se muito interesse na atividade. Outra regra foi proibir que os meninos arremeçassem para que as 
meninas pudessem participar diretamente da atividade. Ou seja, são regra de controle e gestão da atividade, de modo 
permitir que todos participem da atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, nas três aulas observadas o Professor demonstrou segurança, domínio e 
conhecimento no planejamento das aulas, na seleção, sequência e estrutura das atividades. Na capacidade de 
organização e gestão do tempo de aula em tempo de aprendizagem dos alunos mantendo o foco das instruções sempre 
no conteúdo planejado. Pelo nível de conhecimento e domínio do conteúdo técnico e tático que demonstrou nas três aula 
e nas rotinas de ensino sistematizadas pelos alunos. Demonstrando estar sempre preocupado em cumprir com os 
objetivos da aula. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor rotinizou instruções que são 
reconhecidas pelos alunos quando realiza a transição das atividades. Por exemplo, ao colocar os cones sobre a linha de 
fundo da quadra de vôlei os alunos sabem que é para realizar fila na frente dos cones. Quando pede aos alunos para 
posicionarem-se na lateral da quadra será para formar as equipes e passar as instruções da atividade lúdica. Sendo 
assim, desde o primeiro ano que trabalha com os alunos o Professor ensina-os como devem proceder diante de 
determinada instrução. Esta sitematização de comportamento possibilita que ganha mais tempo para aprendizagem dos 
alunos. Bem como facilita a gestão e controle dos alunos nas aulas futuras. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino o Professor manteve suas rotinas de instrução, gestão e controle dos alunos. Nas 
três aulas observadas cumpriu com o planejamento descrito nas entrevistas prévias. Mantendo sempre o mesmo roteiro 
de aula com alongamentos, atividade técnica, atividade lúdica e jogo. É rotina focar suas instruções sempre no conteúdo 
planejado e utilizar uma linguagem técnica para prestar feedbacks de instrução e correção aos alunos durante a realização 
da atividade. Também a rotina separar e organizar os materiais para aula com apoio dos alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Nas três aulas observadas não ocorreram episódios contingentes. O perfil sério, 
disciplinador, exigente e comprometido com a aprendizagem dos alunos são fatores que edificam uma aula favoravél a 
aprendizagem dos alunos. Mas nesta aula presenciei o Professor alterar a voz para menter o controle de alguns alunos 
que dispersavam os colegas na fila durante a atividade técnica. Bastou apenas aumentar o timbre de voz para 
imediatamente os alunos comportarem-se na fila. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Também em nenhuma das três aulas observadas ocorreram episódios 
de alunos problemáticos. No geral todos alunos demonstram muito respeito e educação com o Professor e seus colegas, 
pois a disciplina são critérios para permanecerem na escola devido conceituada a melhor da região. 
Trata os alunos com justiça: Sim, Quando busca formar equipes homogêneas quanto as características físicas e técnicas 
dos alunos. É rotina do Professor durante a atividade criar regras que possibilite todos alunos a participar diretamente da 
atividade, principalmente aqueles desinteressados e desmontivados. É característico do Professor ser educado nas 
instruções aos alunos, porém mantém um timbre de voz alto, forte, seguro e claro para que todos possam entender suas 
instruções. Mas respeita todos alunos e suas limitações, sejam técnicas ou físicas. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, considerando o nível do planejamento das aulas, as rotinas 
de ensino, instrução e gestão que sistematiza nos alunos desde o primeiro contato, o perfil disciplinador e comprometido 
com a aprendizagem dos alunos, a infra-estrutura física, pedagógica e profissional da escola e o contexto de aula são 
fatores que colaboram significativamente no ambiente de aprendizagem das aulas do Professor. Ainda, o nível das 
atividades selecionadas, a organização e gestão das atividades e instruções com linguagem técnica, mas adequada ao 
nível de conhecimento dos alunos contríbuem para o sucesso do ambiente de aula. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor em todas as aulas pedir a colaboração e envolver 
os alunos na organização da aula. Seja para carregar a caixa do almoxarifado para quadra, reunir os cones após a 
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atividade, colaborar na organização da atividade. É rotina do Professor trabalhar sempre com o apoio dos alunos mais 
habilidosos da turma. Os alunos tem acesso aos materiais apenas após autorização do Professor, porém sempre no início 
da aula autoriza-os estarem pegando as bolas na caixa e realizando aquecimentos pela quadra antes de iniciar a aula. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, como já descrito nas observações anteriores a infra-estrutura física da 
escola é muito favoravél para aprendizagem. Bem como o nível de atividade planejadas pelo Professor que são 
adequadas as características dos alunos. É rotina do Professor improvisar regras ou procedimentos que aumente o grau 
de dificuldade das atividades, o interesse dos alunos com a atividade, que possibilite os menos habilidosos a participar da 
atividade e até regras que obrigue os desmotivados a participar das atividades. Estimular a competitividade entre os 
alunos é rotina do Professor, principalmente durante o jogo. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário devido ao fato de todos alunos participarem, gostarem e querer participar das aula. Todavia, a participação e 
envolvimento nas aulas são critérios de avaliação para o Professor. É rotina do Professor prestar feedbacks verbal, visual 
e quando necessário demonstra como executar corretamente a atividade. Os feedbacks são de instrução e correção 
referente as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos do handebol. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito é recíproco entre alunos e Professor, 
pois ficou claro nas três aulas observadas. Não ocorreram episódios contigentes ou desrespeitosos nas aulas. Quando 
necessário aumenta a voz para chamar a atenção dos alunos, mas sem agredir o aluno. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Nas três aulas observadas o Professor apresentou as mesmas rotina de 
instrução, seja na forma de falar, no momento de dirigir-se aos alunos, na ordem das explicações das atividades e na 
linguagem técnica ao explicar as regras e procedimentos técnicos dos fundamentos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei episódios que permitisse caracterizar esta rotina no 
perfil do Professor. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
O Professor conseguiu sistematizar rotinas de ensino e gestão nos alunos que possibilite maior controle e ganho de tempo 
nas aulas. Tempo ganho que foca na aprendizagem dos alunos. O processo de sitematização destas rotinas inicia-se no 
6º ano, primeiro ano que leciona aos alunos, desde então começa a ensiná-los como devem comportar-se quando realiza 
uma determinada instrução. Sistematizou um planejamento que inicia com alongamento, atividade técnica, atividade lúdica 
ou pré-desportivo e jogo. Esta estrutura é rotineira independente do conteúdo lecionado, porém altera-se as atividade com 
base neste conteúdo. Também sistematizou métodos de avaliação do conteúdo ensinado, onde consegue controlar a 
participação dos alunos. É rotina do Professor adotar dois perfis nas aula, o técnico e o docente, conforme característica 
da atividade. Demonstrou ser um grande gestor do tempo de aula em tempo de aprendizagem rotinizando nos alunos 
comportamentos que otimizasse seu planejamento de aula. 
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Anexo 22.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 22.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Quinta-feira, 15 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

14º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Possuo. Possuo um roteiro de aula sim. O roteiro de aula é o seguinte, no início de cada ano letivo a escola exige um 
planejamento, um cronograma e um roteiro que você deve realizar seguindo o CBC e os parâmetros curriculares que são 
pedidos neste documento. Nossa escola aqui segue os parâmetros curriculares que estão no CBC. Então, nós fazemos 
um cronograma anual que é cumprido da seguinte forma, no 1º bimestre estarei trabalhando handebol, inicialmente com 
as 5ª séries vamos trabalhar primeiramente a história do jogo e a seguir as regras básicas, evitando complexar os 
meninos com as regras, ou seja, colocando muitas regras durante o jogo é trabalhar de uma forma mais básica o jogo. A 
partir de então na 6ª série, no início do ano seguinte, não trabalhamos mais a história do jogo, pois este conteúdo da 
história do jogo é uma aula teórica, tem que constar no caderno de Educação Física da 5ª à 8ª série. A parte das regras 
nós vamos trabalhar uma aula teórica com objetivo de trabalhar as regras mais difíceis e o posicionamento tático dos 
alunos. 
Minha intervenção: Isto apartir do 7º ano que é a antiga 6ª série? 
Professor: Sim. Assim, que começamos trabalhar mais complexadamente a aula em si, no início na 5ª série eu trabalho 
mais o básico de cada modalidade, os historicos do jogo, algumas finalidades do jogo, o objetivo do jogo em si e poucas 
regras. Então, nesta parte estou trabalhando com os meninos mais pré-desportivo, ou seja, atividades relacionadas a 
ludicidade, porque estes meninos vêm da fase introdutória que é o fase dos anos iniciais, o ensino fundamental, eles não 
tem absolutamente nenhum conhecimento sobre esporte. Então a partir desta etapa estamos introduzindo aos poucos, 
porque se jogar aquela bomba de informação, tudo de uma vez só nos alunos, ele não conseguem adquirir o 
conhecimento, principalmente sobre regras. No início quando comecei eu percebe que tinha que modificar esta minha 
forma de trabalhar, porque quando comecei a jogar muita informação em cima dos meninos trouxe foi dificuldades para 
eles. Eles não estavam conseguindo assimilar as informações. 
1.1.1) E o roteiro que presenciei nas aulas observadas após as entrevistas? Quando você começou a estruturar suas 
aulas desta maneira? 
R: Quando eu comecei! Eu tive uma base na faculdade, a qual o professor ensinava que tinhamos que dividir a aula em 
três partes, que é a parte inicial, desenvolvimento da aula e a parte final. A aula têm estas três etapas, então eu procuro 
fazer desta forma algumas vezes, porque algumas vezes eu não tenho tempo suficiente para fazer isto também. Igual hoje 
eu comecei com um exercício sincronizado que foi o alongamento, você deve ter percebido que foi sincronizado e em 
conjunto, pois foi um aquecimento rápido para motivá-los um pouco e aquecerem e partirmos para segunda parte da aula 
que é a principal, que é a parte de fundamentos, que é a parte técnica da aula em si. A segunda parte é o 
desenvolvimento da aula e no final eu passei outra atividade, uma atividade lúdica para não ficar muito monótona a aula, 
muito cansativa e os meninos ficarem mais soltos em si. 
1.1.2) Porque estas atividades? O alongamento, a etapa dos fundamentos, pois esta etapa técnica nunca falta na sua aula 
e o lúdico. Percebe que você tem um perfil técnico também. 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: Porque esta estrutura de aula? Com esta turma você não chegou até o jogo propriamente digo? 
R: Não. Não porque esta turma é mais atrasada. Então não tem como eu passar uma atividade de jogo para uma turma 
que não esta desenvolvida na hora certa ainda. Porque se eles começam a jogar de forma errada fica cansativo, fica um 
jogo chato. Então eu não gosto. Entendeu! Geralmente todo aluno, geralmente uma coisa que você não gosta de fazer, 
que você não sabe fazer você não gosta. É o normal. Você não gosta. Se você não sabe fazer aquilo, você não gosta. Me 
pergunta se sei jogar xadrez, eu não gosto de xadrez de jeito nenhum. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Sempre procuro seguir o planejamento.  
1.2.1) No estágio conseguia seguir a risca seu planejamento? 
R: Não. Não tinha jeito. Porque eu não tinha noção de tempo. O tempo de cada atividade. Eu não tinha noção deste 
tempo. 
Minha intervenção: Mas você não utilizava um relógio? 
Professor: Usava, mas é o seguinte, a gente no início não temos noção. Por exemplo, eu vou chegar em casa hoje... Eu 
nunca dei aula assim... No estágio a gente observava e tudo, mas as observações que realizei de alguns professores não 
me acrescentou praticamente nada. Porque o professor que realizei o estágio, serei sinsero, ele não fazia nada, não dava 
um alongamento, simplesmente chegava e dava a bola aos meninos e dizia: “- Hoje é futsal. Nós vamos jogar futsal.” E as 
meninas perguntavam: “- Nós vamos jogar o quê?” Ele respondia: “- Tem uma bola de vôlei aqui, vocês podem ficar 
jogando vôlei.” “- Mas não tem quadra Professor!” “- Vocês ficam brincando de três cortes ali.” Foi assim que funcionou o 
meu estágio, a maioria do meu estágio foi desta forma. Então não acrescentou para mim nada. E na outra parte do estágio 
que realizei eu já estava dando as aulas. Eu fui contratado antes de formar para trabalhar nesta mesma escola já dando 
aula. Inclusive na época, aqui onde estamos agora é uma estrutura boa, na época isto aqui tinha uma quadra de asfalto, 
metade desta quadra era feita de asfalto, piche, feita de asfalto, pois não tinha cimento. Quando eu cheguei aqui os 
meninos começaram a machucar de mais na quadra, pois quando cai aquilo queima, o aluno fica todo sujo de preto. A 
partir de dois anos depois de estar trabalhando aqui na escola que eles construiram esta quadra, até então, nós iamos 
para outra quadra que tem aqui na cidade, mais ou menos daqui até a quadra são 500 metros, para locomoção nós iamos 
de ônibus e voltavamos de ônibus. 
Minha intervenção: Isto no início do estágio? 
Professor: No início do estágio, eu não estava formado ainda. 
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Minha intervenção: Você estava fazendo o estágio na escola e aproveitou para trabalhar. 
Professor: Isso. Nós iamos para esta quadra, tem também uma cachoeira, pois nós dividimos em modalidades com já lhe 
disse hoje, quando era vôlei nós iamos para uma cachoeira, que é mais ou menos 1 quilômetro daqui também. 
Minha intervenção: Mas você utilizavam o ônibus? 
Professor: Tinha o ônibus para ir e voltar. 
Minha intervenção: E como era sua estrutura de aula? Como era o seu planejamento no estágio? Você conseguia cumprir 
ele a risca? 
Professor: Eu não tinha como cumprir ele a risca porque não tinha tempo. Só a locomoção da sala me tomava muito 
tempo. Na época eu tinha que fazer a chamada depois da aula, eu voltava no ônibus fazendo a chamada, pois não dava 
tempo, se parasse na sala para fazer a chamada, eu não teria tempo para trabalhar praticamente nada, somente de 
locomoção iam embora da aula 15 minutos. 
1.2.2) Consegue descrever quais as principais diferenças da sua aula do estágio para sua aula atualmente? Como seria 
sua aula no estágio para esta turma que vc deu aula agora? 
R: Eu acho que a experiência que adiquiri... Porque é o seguinte, no estágio eu tinha uma parte técnica igual aprendi na 
faculdade que era o seguinte, o professor falava: “- Hoje a gente ira fazer passe.” “- O que é o passe?” “- Hoje vamos fazer 
o passe frontal.” Eu formava as filas na época para fazer o passe frontal, então fazia o passe vinha para o final da fila, 
fazia o passe vinha para o final da fila, eu não sabia juntar duas ações na atividade. Por exemplo, eu fazia primeiro o 
passe, depois deslocamento, eu não sabia unir dois fundamentos na mesma atividade. Eu não sabia unir a parte física da 
parte técnica, hoje eu consigo realizar os dois juntos. 
Minha intervenção: Hoje na aula você trabalhou deslocamento, drible, recepção do passe, arremesso a gol e a regra ainda 
que você costuma cobrar em aula. 
Professor: Incluve para o aluno fica menos cansativo quando unimos estas três ações. Porque antigamente o que eu fazia: 
“- Hoje nós vamos fazer uma parte física. Hoje nós vamos fazer uma corrida de 15 minutos. Entendeu! Aquilo é um pouco 
mais cansativo para o aluno. Agora se eu juntar uma parte física com outro fundamento fica mais fácil. Igual quando vou 
trabalhar futsal eu posso fazer: “- Vamos fazer um fundamento junto com a parte física hoje. Nós vamos fazer condução 
de bola em volta da quadra.” Eles vão conduzindo a bola. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Eu não percebe você dizer os objetivos da aula aos alunos. Literalmente comunicar os objetivos. “- Os 
objetivos da aula hoje é....” Porém, percebe você explicar a finalidade das atividades. Sendo assim: 
1.1) No estágio comunicava os objetivos de aula aos alunos? 
R: Não. Eu não tinha esta preocupação de explicar para que servia determinada atividade. 
Minha intervenção: Qual a vantagem de dizer a finalidade das atividades aos alunos? 
Professor: A vantagem é que o aluno procura assimilar mais na hora do jogo. Entendeu! Eu falo assim: “- Hoje nós vamos 
trabalhar condução de bola. Então vamos trabalhar isso certinho hoje para na hora do jogo coletivo colocarmos em 
prática.” Então eu acho que fica mais fácil do aluno assimilar o fundamento na hora do jogo em si. 
1.2) Quando você costuma realizar estes procedimentos durante a aula hoje? 
Professor: Procedimentos como assim? 
Minha intervenção: De explicar a finalidade das atividades, das tarefas nas atividades. 
R: Eu costumo antes da aula comunicar aos alunos, algumas vezes eu falo. Geralmente quando é treinamento repetitivo. 
Assim, você esta me observando esta semana, mas antes de nós começarmos nosso cronograma de handebol eu 
expliquei: “- Nós vamos começar com um básico que será um treinamento de passe.” Então antes de cada bimestre eu 
procuro falar isto. Entendeu! “- Hoje nós vamos trabalhar na primeira parte o passe, depois vamos introduzir passe e 
condução, a seguir passe, condução e arremesso. 
Minha intervenção: Este conteúdo cai na avaliação que você realiza com os alunos? 
Professor: Cai. E eu procuro avaliá-los também durante a aula prática em si. Não sei se você observou, mas falei com ele: 
“- Você esta sendo avaliado na nota do bimestre a sua prática na aula.” No caso participação. 
Minha intervenção: Nós observamos três turmas. Esta última aula não foi assim, tão marcante como a aula da turma, não 
sei se foi a primeira ou segunda aula, já agora me diga: “- Qual a aula que você considerou mais marcante?” Eu tenho 
aqui marcado, pois acho que a primeira foi a turma 7ª série A e a outra turma foi um 6º ano dos alunos pequeninos. 
Professor: Para mim foi a turma do 6º ano. 
Minha intervenção: Referente à turma do 6º ano, não percebe você diferenciar os objetivos nas aulas, mas você diferencia 
com base nos alunos e nas instruções que você esta passando. Não na tarefa especificamente, mas direciona a sua 
instrução com base nos erros dos alunos na atividade. 
1.3) Costumava fazer assim no estágio? 
R: Era mais complicado. Porque eu não tinha esta noção de estar observando. A experiência manda muito na capacidade 
de observação. 
Minha intervenção: O que você observa nas aulas? 
Professor: Observo se eles estão fazendo todos os fundamentos de maneira certa. Por exemplo, eles estavam 
começando na corrida e tal, derrepente ele faz a corrida até certo, mas na hora de receber a bola, ele esta recendo a bola 
errado, com a posisão da mão errada para receber a bola. Na hora de estar conduzindo a bola fazendo o drible antes do 
arremesso, ele pode estar conduzindo a bola com as duas mãos e que esta de forma errada. Então preocupo corrigí-los 
assim. E antigamente no início do estágio eu não tinha esta noção de observação, pois eu ficava mais preocupado em 
acertar as filas do jeito certinho para eles não estarem bringando e não deixar dar tumulto do que estar corrigindo a parte 
técnica da aula. 
Minha intervenção: Agora percebe que os alunos do 6º ano é difícil de ficarem parados na fila. Eles já pegam a bola. 
Percebe você pedindo para eles ficarem em silêncio. Teve alguns momentos que você pediu silêncio: “- O gente por favor, 
vamos fazer silêncio ai atrás.” A turma de hoje foi mais tranquila. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Bom. Existe algumas punições que costumo fazer. Entendeu! 
Minha intervenção: Estas foram situações nas suas aulas que não presenciei, pois todos os alunos participaram. 
Professor: Mas geralmente é assim, muito difícil eu ter que dar alguma punição. O tipo de punição é o seguinte, o aluno 
não esta concentrado e esta avacalhando com a aula, ele irá correr 10 voltas ao redor da quadra. 
Minha intervenção: E o aluno corre? 
Professor: Corre. 
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Minha intervenção: Se ele não correr? 
Professor: Se ele não correu. Eu deixo ele na aula seguinte dentro da sala e procuro pegar algum trabalho, alguma coisa 
sobre o esporte que a gente pratica e peço ele para fazer algum resumo, alguma pesquisa relacionada ao esporte. 
Minha intervenção: Esta punição você utiliza de 5ª a 8ª série? E funciona? 
Professor: Funciona. 
Minha intervenção: Até na 8ª série com os alunos maiores? 
Professor: Funciona porque isto é um regulamento que sempre teve. Desde do estágio que a Diretora me exigiu isto: “- Os 
alunos são obrigados a fazer aula de Educação Física. O aluno que não fazer e não vier uniformizado, você ira deixá-lo na 
sala de aula realizando alguma tarefa.” 
Minha intervenção: Então este é um procedimento exigido pela própria escola. 
Professor: Exatamente. 
Minha intervenção: Isto favoreceu e favorece o se trabalho aqui na escola? 
Professor: Com certeza. Com certeza favorece porque antigamente eu tinha estar a todo momento corrigindo as coisas 
Minha intervenção: Antigamente como? 
Professor: No início no estágio os alunos não vinham uniformizados, porque a professora que dava aula antes de mim 
aqui na escola, acho que não tinha esta postura de regrar os meninos, que eles são obrigados a fazer aula de Educação 
Física, pois é uma materia obrigatória como as demais no ensino fundamental. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: No estágio eu acho que tinha menos autoridade com eles, porque hoje eles me respeitam mais do que me respeitavam 
antigamente. 
Minha intervenção: Realmente você tem autoridade, porém percebe que os alunos gostam muito de você. Percebe que te 
respeitam. 
Professor: Gostam. Eu não tenho problema com eles não. Eu sou amigo de todos. Você pode perguntar ai! Se tiver é uma 
meia duzia de alunos que não gostam de fazer aula, pois obrigo eles a fazer por ser obrigado a fazer aula. 
Minha intervenção: Professor será que não deve ao fato de você ser mais calado. E quando você decide falar mais 
energico para corrigí-los ele devem assustar contigo, pois você é também alto e tal. 
Professor: Eles costumam assustar mesmo e imponho também respeito. 
Minha intervenção: E no estágio era assim? 
Professor: Não. No estágio a gente fica mais preso, pois a experiência manda muito. Então a gente fica mais preso para 
estar falando, corrigindo, principalmente para alunos que já estão em turmas mais avançadas. 
Minha intervenção: E se disser que você esta sendo o oposto da maioria dos professores. Porque no início que o 
professor costuma a gritar muito, briga muito e com o passar do tempo vai deixando a coisa correr mais solta. 
Professor: Vai largando mão dos alunos. 
Minha intervenção: Você esta oposto ao habitual dos professores. Por que? 
Professor: Não sei! Porque eu acho é o seguinte, como trabalho aqui... Eu não consigo ficar sentado no banco, mandar os 
meninos jogar bola e ficar sem fazer nada. O tempo não passa. Eu não consigo trabalhar assim. O rolar bola para mim 
não existe! Você pode perguntar qualquer professor aqui na escola, perguntar a direção. Sempre estou trabalhando com 
os alunos na quadra, gosto de ver o desenvolvimento deles, incluse para mim é bom também porque a aula vai embora 
rapidinho. Eu ficar sentado aqui batendo papo, vou ficar aqui 50 minutos fazendo o quê? 
Minha intervenção: A questão da avaliação. Quando você começou a introduzir e realizar a avaliação dos alunos? 
Professor: As avaliações nós começamos o ano passado. 
Minha intervenção: E qual o objetivo destas avaliação para você? 
Professor: O objetivo é ver o conhecimento dos alunos relacionado às regras. Porque as regras é o seguinte, como já te 
falei, eu costumo explicar na sala e depois cobro durante o jogo. 
Minha intervenção: Percebe hoje no momento que o aluno estava entrando com o pé na área para realizar o arremesso e 
você disse: “- Se você entrar com o pé na área novamente, já sabe o que vai acontecer.” 
Professor: Esta avaliação é para mim saber os alunos que estão tendo mais tendo dificuldade. Por exemplo, aqueles 
alunos que não gostam de fazer a aula, é uma maneira de colocá-los a par dos esportes, para eles terem conhecimento 
de pelo menos alguma coisa, mesmo que ele não tenham a parte técnica desenvolvida, mas para eles conhecerem. E 
quem sabe futuramente um filho deles vão perguntar: “- O que é o handebol pai?” “- Eu sei que a regra é esta, esta e 
esta.” Entendeu! Isso futuramente pode vir a ter algum benefício para eles. 
Minha intervenção: Quanto ao conteúdo da parte teórica que utiliza para fazer a avaliação, você já sistematizou uma 
maneira para evolução deste conhecimento junto dos alunos? 
Professor: eu procuro fazer a avaliação de acordo com o meu conhecimento em si. Você pode ver que é hora a avaliação. 
Eu pergunto o que acho que deve ser perguntado em relação ao esporte, as regras mais básicas. Igual, esta outra 
avaliação, eu inclui ela este ano, pois o ano passado não tinha. O ano passado o que eu fazia nas provas práticas, 
colocava um aluno em pé naquele canto e pedia para jogar a bola para ele, isto na prova prática, igual estou fazendo esta 
avaliação que você viu. 
Minha intervenção: Da prática do desporto mesmo. 
Professor: Nós faziamos avaliação prática em si. Colocava um aluno em pé e dizia a ele: “- Você ira jogar a bola para o 
colega com as duas mãos e ele ira fazer os fundamentos que eu pedir.” Ele jogava a bola e eu dizia para o outro aluno: “- 
Faça o passe frontal.” Por exemplo, no caso do handebol. O aluno executava e eu perguntava: “- Esta certo?” 
Minha intervenção: É uma metodologia de avaliação prática semelhante a da faculdade. 
Professor: Sim. Acredito que sim. É semelhante. Então eu perguntava ele: “- Esta certo ou não?” E ele respondia: “- Não. 
Esta errado.” Sempre ficava um aluno observando, porque vêm dois alunos de cada vez. Vinham os dois, um ficava em pé 
lançando a bola e o outro executava o exercício. Então eu perguntava ao aluno que esta em pé lançando a bola. “- Ele fez 
o exercício corretamente?” Ai o aluno que esta em pé responde, caso o aluno fez corretamente o exercício: “- Fez.” Então 
beleza. Mas se ele fez errado e o aluno que estava em pé respondeu que estava certo, eu digo: “- Esta errado.” Ai eu 
pergunto para ele: “- O que esta errado?” Eu crio uma interação entre os dois. Entendeu!  

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Referente as três aulas observadas, da turma de 7º ano, 6º ano e este 8º ano agora. Quals das três aulas você 
acredita ter apresentado mais rotinas ou comportamentos rotinizados relativos às atividades, tarefas, aos exercícios e 
situações de aprendizagem? 
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Minha intervenção: Percebe que você apresenta uma estrutura de aula muito segura, presenciei nas aulas tarefas 
semelhantes, alongamento, aquecimento, fundamento, jogo pré-deportivo e depois o jogo em si. Teve uma turma que 
você passou literalmente o jogo, pois os alunos já estavam em nível diferente desta turma de hoje e aceitavam muito bem 
a atividade. Ma em qual aula você acredita apresentar mais comportamentos rotinizados e as situações da aula me 
exigiram literalmente da minha maneira de ser com os alunos. 
R: Eu acredito que na 6ª série no 7º ano. 
1.1.1) Por que? 
R: Porque é uma turma, que eu acho, ter uma competência maior que as outras. Entendeu! 
Minha intervenção: Mesmo sendo alunos pequenos? 
Professor: Mesmo sendo pequenos. É igual já te falei, são os alunos que estão aqui dentro da cidade, alunos que tem 
condições futuramente de estar disputando jogos fora daqui. 
1.2) Aquelas atividades, no caso do conteúdo handebol, você selecionava as tarefas de aula nesta atividade da mesma 
maneira como seleciona hoje? 
R: No estágio no caso eu acho que não. 
Minha intervenção: Se fosse o handebol, como você iria selecionar as tarefas para aquela turma? 
Professor: Por exemplo, se naquele época fosse esta mesma turma, eu acredito que levaria todo mundo para o centro da 
quadra e faria um alongamento, neste alongamento já iriam 10 minutos da aula tranquilamente. 
Minha intervenção: Isto lá na quadra de baixo? 
Professor: Isso. Nisto já se foram 20 minutos de aula. Provavelmente iria passar um treino específico de fundamento. 
Específico de um fundamento apenas, seja o passe ou seria condução de bola. Iria passar este treinamento e 
provavelmente nesta aula que dei não teria mais nada, nós iriamos voltar para sala. 
Minha intervenção: Devido ao tempo também, pelo fato de ser um local fora da escola. 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessa atividade? 
Professor: Sequência você diz... Como assim? 
Minha intervenção: Você leciona para turmas de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. Você mesmo já me relatou que nas 5ª séries 
começa por passar o histórico do desporto, regras básicas. Já na 6ª série eu já introduzo um pouco mais de complexidade 
nas tarefas e informações. Então, como você assegura a continuidade e a sequência destas tarefas, como você faz para 
aumentar o grau de complexidade das tarefas ao longo dos anos? Você consegue me explicar como faz isto? 
R: Tem alguns alunos que possui maior psicomotricidade do que os outros alunos. Eu percebo, por exemplo, a turma que 
esta mais desenvolvidade e a turma que esta menos desenvolvida. Isto é fácil de perceber para mim. Então eu sei que 
nesta turma mais desenvolvida eu posso passar um exercício com maior dificuldade e nas turmas menos desenvolvidas 
eu procuro até tentar passar o exercício, mas muitas das vezes eles não apresentam o rendimento que eu esperava que 
eles tivessem. 
Minha intervenção: E quanto a continuidade? Você já até começou a me responder, como você assegura que os alunos 
na 5ª séria deveram aprender conteúdo que na 6ª série você dará continuidade, a seguir na 7ª série e assim 
sucessivamente. Como você assegura a continuidade das tarefas, sendo mais específico no caso do handebol. 
Professor: Específico como assim? 
Minha intervenção: Na atividade para 5ª série você não inclui o giro no deslocamento, mas para a 7ª série que é aquela 
turma mais desenvolvida você já inseriu este fundamento. Não inclui o giro? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Porque você não inseriu o giro na atividade daqueles alunos de 5º ano? 
Professor: Eu não coloquei porque eles estão com dificuldade de fazer a condução. Então para receber a bola eles teriam 
mais dificuldade ainda na realização do movimento. 
Minha intervenção: Mas praticamente é a mesma atividade. Então gostaria de saber como? Como você assegura esta 
sequência de atividades? 
Professor: Ah sim! A sequência é a seguinte, aquela movimentação que nós fizemos no handebol, aonde os alunos 
estavam parados, aquela é uma atividade que nem aprende no handebol foi no futebol. Eu procuro planear as atividades 
de acordo com o nível da turma. É igual já te falei, uma turma mais fraca procuro elaborar uma atividade menos complexa. 
Esta sequência eu já guardo na minha cabeça, pois eu já sei o que tenho para fazer e como fazer. 
Minha intervenção: Já esta no seu repertório de trabalho. 
Professor: Já é meu. 
1.3.1) No estágio fazia assim? 
R: De forma alguma, não tinha jeito não. Eu tinha que estar pegando do livro para estar elaborando a aula. 
Minha intervenção: Você utilizava os livros antes de vir dar sua aula? Utilizava os livros para plenear suas aulas? 
Professor: Sem dúvidas. Hoje ainda utilizo na parte de recreação, porque temos que estar sempre modificando. Na parte 
técnica praticamente não uso, muito pouco, pois é igual te falei, eu procuro assistir DVDs de treinamento. Porque 
geralmente um esporte tem relação com o outro, alguma coisa tem relação. Eu vejo o handebol hoje e vejo o treinamento 
da parte física de futebol, então eu posso juntar o treinamento da parte física do futebol com o treinamento técninco do 
handebol. Posso unir os dois. Entendeu! 
Minha intervenção: Como não são atletas, não há necessidade de ser muito específico. 
Professor: Exatamente. Então posso elaborar com os dois para não ficar uma aula muito cansativa. 
1.4) Agora percebe que você estabele relação das aulas anteriores com aulas futuras. Isto é fato por você trabalhar com 
aulas teóricas. 
Professor: Claro. 
1.4.1) No estágio você estabelecia relação entre as aulas anteriores com as aulas futuras? 
R: No estágio eu fazia. Com certeza fazia. Na verdade eu comecei a introduzir a aula teórica aqui na escola foi no estágio. 
Minha intervenção: E a questão da relação das aulas. No estágio se fosse desse aula para esta turma hoje e tivesse aula 
com eles na próxima semana. A aula da próxima semana teria relação com esta? 
Professor: Alguma relação sim. Na aula da próxima semana provavelmente eu colocaria um treinamento mais ou menos 
parecido com este, seria um treinamento de deslocamento e passe, mas colocaria uma marcação. 
Minha intervenção: De um aluno com o outro? 
Professor: Por exemplo, eu colocaria três alunos fazendo um deslocamento em direção ao gol. 
Minha intervenção: Eu observei uma aula com este tipo de atividade em trio. Eram três filas, onde saiam os três alunos e o 
que estava no meio arremessava a bola para o gol. 
Professor: Exatamente. Então nós poderiamos fazer desta forma colocando um jogador a realizar a marcação. Um 
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marcador para os três fazerem gol. Eles teriam que fazer a movimentação para fazer o arremesso com a marcação. Eu 
colocaria uma marcação com o desenvolvimento da aula. 
1.5) Como distribuiria ou organizaria estas tarefas no estágio para os alunos no que se refere esta atividade? 
Professor: Eu não entende você poderia repetir. 
Minha intervenção: Como você distribuiria as atividades ou tarefas de aula no estágio? Como seria a organização da aula 
referente ao conteúdo handebol no estágio? 
Professor: A organização total de todas as aulas ou de apenas uma aula? 
Minha intervenção: De apenas uma aula. Como seria a organização da sua aula? 
R: De uma aula. A organização seria igual já te falei, deslocaria daqui para a quadra lá em baixo, provavelmente já estaria 
com o cronograma escrito para saber o que teria que fazer. 
Minha intervenção: Você escrivia a aula antes? 
Professor: Escrevia. Eu fazia o planejamento. 
Minha intervenção: Quando você parou de escrever? 
Professor: Isso deve ter, pois já tem 4 anos que trabalho aqui, escrevia durante um ano, somente durante o estágio 
mesmo. 
Minha intervenção: E lhe ajudava na aula? 
Professor: Me ajudou aprender algumas coisas sim. Com certeza. 
Minha intervenção: A questão do tempo. Percebe que você controla bem o tempo das atividades. 
Professor: Hoje eu tenho muita noção do tempo que irei gastar em cada atividade. Porque já foram atividades que já 
trabalhei anteriormente. 
Minha intervenção: No início estas atividades tomavam mais tempo da sua aula? 
Professor: No início não tinha noção porque nunca tinha dado aquelas atividades. Também modificava as atividades, 
lógico que não iria aplicar passe em todas as aulas de handebol. Eu estava modificando, fazia a mudança das atividades. 
Por exemplo, hoje é condução, amanhã é outra coisa. Então eu tinha menos noção de tempo destas atividades. 
1.6) No estágio como costumava a comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Ou seja, comunicar as instruções 
referente a supervisão, correção, acompanhamento das atividades. 
R: Durante a aula mesmo em si. Antes da aula eu também explicava. Claro! “- Hoje nós vamos trabalhar passe que é os 
fundamentos do handebol.” Na aula à seguir nós iamos passando para frente.  
1.6.1) Quando na aula você costuma fazer isto hoje? Em que momento na aula você realiza estas comunicações, estas 
instruções? 
R: Hoje é igual te falei, eu faço um cronograma anual da aula, eu faço na teórica antes, pois explico o que vamos fazer. “- 
Nós vamos trabalhar estes segmentos.” E durante a aula na execução do exercício. Durante a aula na execução do 
exercício eu corrijo cada aluno na hora que eles estão fazendo. Isso para eles assimilar mais a informação. 
Minha intervenção: Antes das atividades você costuma focar suas instruções em que? 
Professor: Foco na organização da atividade em si. Na organização em si, como formar filas, deles ficarem em silêncio, 
deles concentrarem na atividade, são mais nos procedimentos da atividade. 
1.6.2) Fazia assim no estágio? 
R: Era mais isto do que a correção em si. Eu me preocupava mais com a organização do que com a correção dos alunos.  
Minha intervenção: Para você antes uma aula organizada seria uma boa aula dada? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: O que é uma boa aula hoje para você? 
Professor: Hoje é o tempo que os alunos estão na atividade. E o tempo de aprendizagem dos alunos. O que ele esta 
fazendo na aula, aquilo que estou conseguindo corrigir. E que eu seja capaz de perceber que aquilo que estou corrigindo 
eles estejam entendendo e aprendendo. 
Minha intervenção: Professor esta próxima pergunta vou fazer com base na última aula que observamos, pois percebe um 
outro professor, percebe que você passou instruções mais específicas para o Aluno A. “- Aluno A não é assim que se faz. 
Aluno A não é assim.” Além de passar as instruções individuais e específicas, que é característico dos seus hábitos de 
específicar aquela correção no fundamento ensinado, você hoje direcionou muito as instruções focando nos alunos. Não 
sei se era para motivá-los, mas gostaria de saber: 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: Porque esta turma realmente é uma turma que exigia mais de mim. Entendeu! A gente percebe que é uma turma mais 
fraca. Eu fico tentando que esta turma consiga desenvolver-se. Porque eles não conseguem desenvolver. 
Minha intervenção: Eles já estão na 7ª série. 
Professor: Estão na 7ª série é um 8º ano. Você pode ver que já era para eles estarem desenvolvidos. 
Minha intervenção: Percebe que são uma turma diferenciada em relação as demais. 
Professor: É uma turma da escola de zona rural aonde não tem estrutura nenhuma. Escola da zona rural aqui funciona 
assim, tem a sala de aula aonde estuda a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série juntas. 
Minha intervenção: É uma escolinha lá no meio do nada. Eu tirei até foto de uma escola destas. 
Professor: Exatamente. Uma escola que é uma sala com quatro turmas e um professor. Uma escola que não possui 
estrutura nenhuma. Ela não tem uma quadra. Tem escola que não tem nem espaço para o aluno jogar uma queimada. 
Então dificulta bastante o desenvolvimento da turma na aula. 
Minha intervenção: E o que você costuma diferenciar nas aulas. O que você pode dizer que faria de diferente caso esta 
turma fosse mais uma turma habilidosa. Porque a estrutura de aula é a mesma. A atividade de aula foi complexa, mesmo 
este alunos não sendo muito habilidosos, mas eles fizeram. Não presenciamos nenhum aluno 
Professor: Fizeram com certeza. 
Minha intervenção: Eles fizeram. Mesmo não tendo nenhuma aluno se destacado, ter realizado um salto perfeito com um 
grande arremesso a gol, mas eles conseguiram realizar a atividade proposta em aula. Então como você costuma 
diferenciar a aula?  
Professor: A minha forma de trabalhar no caso destas duas turmas diferentes. No caso é isto que você quer saber? 
Minha intervenção: Éxatamente. O que diferencia nós seus procedimentos de abordagem, instrução. 
Professor: O que diferencia é o seguinte, inclusive eu procuro me dedicar mais a parte de instrução em turmas que tem 
mais dificuldade.  
Minha intervenção: Eu percebe que você dedicou mais tempo a instruir os alunos nas atividades e nos seus erros durante 
a execução. 
Professor: Estas turmas que tem mais facilidade procuro não dar muita instrução, aliás eu sempre dou instruções, porém 
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menos do que nas turmas que apresentam maior dificuldades. As turmas que tem mais facilidade procuro dar mais 
intruções durante o jogo coletivo. Mais durante o jogo. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Como já mensionei sua aula apresenta uma estrutura, alongamento, fundamentos técnicos e táticos, pré-desportivo e 
jogo. Você já diferenciou esta estratégia de ensino alguma vez? As suas estratégias de ensino. Sua maneira de gerir e 
organizar a aula. Tipo como você fez. “- A medida que vocês forem terminando vão encostando na lateral da cerca.” Então 
esta é uma estratégia que você realiza para ganhar tempo. Porque a seguir você ira dividir as equipes para realizar a 
atividade. Correto? 
Professor: Sim. Mas isto adiquiri a pouco tempo. Porque antigamente quando terminava esta atividade eu tinha que ficar 
um tempão para organizar eles novamente para fazer o coletivo e tal. Hoje esta mais fácil porque eles já sabem que tem 
que fazer isto para começarmos o coletivo e a aula fluir mais rápido. 
Minha intervenção: Então você criou rotinas nós seus alunos para facilitar o cotidiano da suas aulas? 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: Em que estas rotinas lhe facilitarão? 
Professor: Facilita a organização da aula e no tempo de aprendizagem dos alunos. Isso facilita muito. A turma que você 
não tem domínio dela perde-se 20 a 25 minutos da aula para organizá-los em cada atividade da aula.  
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Algumas coisas que já fiz para aumentar a participação e atividade dos aluno é a seguinte, por exemplo, algumas 
atividades que eu aplico inclusive na parte técnica eu jogo para competição. Eu coloco uma competição entre alunos, por 
exemplo, nós vamos treinar hoje arremesso, eu coloco o bambole aqui no meio do gol e monto fila 1 e fila 2. “- A fila 1, os 
alunos que acertarem e fizerem mais ponto, pois vale 3 pontos cada arremesso, os 5 alunos que fizerem mais pontos esta 
liberado o restante terá que correr 8 voltas ao redor da quadra. 
Minha intervenção: E eles fazerm Professor? 
Professor: Fazem. 
Minha intervenção: Agora Professor, a sua estrategia de motivação é uma punição para eles. 
Professor: É tipo uma punição, mas se você não trabalhar deste jeito, não tem jeito. Eles gostam de ver o outro correndo 
em volta da quadra. “- Eu to bem e outro ta correndo.” 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da turma? 
Professor: Regras? 
Minha intervenção: Quais são as regras que você utiliza para manter o controle, domínio do turma? É perceptivo que você 
tem o domínio e controle da turma. E a todo instante você coloca punições. Até sua motivação para os alunos 
participarem da aula é uma punição. O aluno que não acertar o bambole tem que dar 10 voltas na quadra. Não é? 
R: É lógico. Hoje não sei se você percebeu que teve uma queimada que os alunos estavam meio dispersos no jogo, eu 
falei: “- A equipe da queimada que perder terá que correr depois do jogo.” E depois do jogo teve dois alunos que me 
perguntaram: “- Eles perderam, não terão que correr não.” Eu responde: “- Hoje não, pois não foi o combinado.” 
Minha intervenção: E as regras para o controle da classe. Você possui que regras ou procedimentos que você já 
sistematizou para manter o domínio dos alunos? 
Professor: Nós temos algumas regras, não sei se você percebeu nos cadernos dos alunos, nós temos uma norma para 
Educação Física e cada ano nós passamos uma norma. A norma deste ano, por exemplo, os alunos que vierem três 
vezes sem o uniforme terá que fazer um trabalho bimestral com a orientadora da escola. Outras regras, o aluno que não 
esta participando da aula terá qeu permancer na sala de aula, terá influência no seu conceito do bimestre, permanecerá 
na sala de aula fazendo alguma tarefa teórica. 
1.3.1) No estágio fazia assim? Você tinha o controle que você possui hoje com os aluno? Porque não presenciei nenhum 
momento complicado ou difícil para você em relação ao comportamento dos alunos na aula. Este controle que você tem 
hoje, tinha no estágio? 
R: Não. Não tinha não. 
Minha intervenção: Como seria o comportamento destes alunos nas suas aulas no estágio? 
Professor: Provavelmente estariam mais dispersos. 
Minha intervenção: O que é os alunos estarem dispersos na aula? 
Professor: Gritavam, brigavam um com outro, dar tapa, chutar a bola um no outro. 
Minha intervenção: Estes comportamentos aconteciam mesmo? 
Professor: Acontecia. 
1.3.2) Você consegue me descrever procedimentos ou comportamentos que você possui, ja adquiriu e rotinizou para evitar 
estes tipor de comportamentos desviantes dos alunos, ou seja, para você chegar ao controle da turma como você possui. 
Porque não presenciei nenhum comportamento desviante. E você disse que no início os alunos chutavam a bola, 
gritavam, corriam pela quadra. Quais procedimentos você criou e quando estes procedimentos foram sistematizados 
durante a sua aula? 
R: Eu acho que no desenvolver fiquei mais autoritário. Entendeu! Eu fiquei com mais autoridade sobre os meninos. Então 
eles ficam até assim, entre aspas, com um pouco de medo de mim. Como eu falo um pouco mais alto e isto ajuda para os 
meninos acalmarem um pouco. Inclusive por isso, hoje sou mais respeitado, pois antigamente eles não me conheciam. 
1.3.3) Por exemplo, se acontecesse o fato de um aluno chutar a bola, ficar dispersso como você mencionou o que você 
faria no estágio? Você continuava a aula numa boa, não falava nada com o aluno? 
R: Algumas vezes no início algumas vezes eu continuei. Tem professor que tem medo de aluno. Aqui nesta escola graças 
a Deus não tenho este problema não. Mas já trabalhei em escola estadual em que o aluno ameaça o professor. 
Minha intervenção: Quando isto acontecia o que você fazia? 
Professor: Eu procurava levar a direção da escola, faz um ocorrência para o aluno e passava a situação para o pai do 
aluno. 
Minha intervenção: Se o aluno lhe ameaçar hoje. Você faz isto também? 
Professor: Faço. 
1.3.4) Para evitar estes comportamentos desviantes, caso você perceba que o aluno esteja desviando da finalidade da 
aula, o que você costuma fazer? 
R: Eu chamo a atenção individual dele e falo: “- Se você continuar atrapalhando a aula terei que lhe dar uma punição, se 
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ela não for cumprida vou te levar para a secretária e você conversará com a orientadora da escola para lhe explicar os 
motivos do porque você esta aqui.” 
Minha intervenção: Professor você me apresentou 3 situações diferentes quando ao espaço que você já trabalhou e 
trabalha atualmente. Antes você trabalhava numa quadra de asfalto que era piche onde tinha que andar 500 metros ou 1 
quilômetro para desenvolver a aula e hoje você possui uma estrutura de prática esportiva e de trabalho que invejável. 
Sendo assim: 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Minha intervenção: Como aquele espaço com asfalto e piche influenciava nas suas rotinas de planejamento? 
R: Eu não poderia estar passando qualquer atividade. 
Minha intervenção: Que tipo de atividades você planejava? 
Professor: Porque uma atividade como passei hoje, atividade de locomoção, de corrida lateral não tinha como passar 
neste espaço. Porque como era pedrinhas, eu iria colocar eles para correr e se caíssem, escorregavam, não dava 
aderência. Então com uma estrutura melhor posso estar fazendo este tipo de atividades sem problemas, pois se o aluno 
cair numa quadra destas não irá se machucar praticamente. 
Minha intervenção: Como você organizava e selecinava os materiais nestes espaço de piche e asfalto? 
Professor: Era mais complicado porque não tinha este alambrado aqui. Então os materiais é o seguinte, inclusive nós não 
tinhamos os materiais que tenho aqui hoje. Porque hoje eu peço materiais no início de cada ano e na medida do possível 
eles estão sempre comprando materiais. Antigamente nós não tinhamos, pois era uma bola de futebol de salão e uma 
bola de vôlei. 
Minha intervenção: Isto influênciava no planejamento das atividades? 
Professor: Com certeza. O rendimento das atividade com você trabalhando com X bolas é muito diferente de ter apenas 
uma bola. O rendimento é muito maior. 
Minha intervenção: O espaço que você deslocava com os alunos era semelhante a esta estrutura? 
Professor: Não. Era bem menor, uma quadra de cimento grosso também. 
Minha intervenção: Como este espaço influênciava no seu planejamento de aula? Considerando o fato de você ter que 
deslocar com os alunos. 
Professor: Eu não poderia estar dando... Eu tinha que planejar da seguinte maneira, ou eu passava o alongamento e uma 
parte de treinamento técnico, ou daria uma parte de recreação. Não teria como juntra as duas atividades, porque não 
teriamos tempo suficiente para fazer as duas coisas. Acho que foi isto que me influenciou. 
Minha intervenção: E hoje com este espaço? 
Professor: Com este espaço tem como eu montar uma aula mais diversificada, uma aula que já pode englobar as três 
atividades no caso. O início como se diz, alongamento e aquecimento, a parte principal da aula que é a parte técnica e 
uma parte de recreação depois no final ou a parte do coletivo em si. 
Minha intervenção: Então considerando estes três espaços e as formas de planejamento que você teve que adaptar com 
base no espaço. Quais são os aspectos do seu planejamento e da sua maneira de trabalhar que mais modificaram-se por 
influencia do espaço de aula? 
Minha intervenção: Que você possa dizer que criou estes procedimentos porque hoje o espaço tem esta estrutura. 
Professor: Porque o espaço melhorou no caso. Porque eu acho que tendo mais tempo de aula é mais fácil de estar 
juntando as atividades. Então eu planejei deste jeito. Antigamente não tinha como fazer uma aula diversificada. Hoje já 
estou montando uma aula mais diversificada. 
Minha intervenção: No estágio você perdia mais tempo na transição das atividades? 
Professor: Perdia porque antigamente não adotava estes procedimentos padrão que geralmente faço hoje. Os alunos hoje 
sabem o que é uma fila e o que é uma coluna. Antigamente não sabiam. O que é uma fila, uma aluno atrás do outro. O 
que é uma coluna, um aluno do lado do outro. Então isto virou uma rotina que é fácil deles estarem entendendo. Eu não 
tinha esta experiência para estar fazendo isto. Entendeu! 
Minha intervenção: Percebe que você passa poucas instruções, mas que são objetivas e claras aos alunos. Você fazia 
assim no estágio? 
Professor: Não. Eu acredito que é mais fácil. Menos informação e mais repetição é mais fácil de aprender. Porque se você 
jogar tudo de uma vez só, realizar um treinamento com tudo junto e fazer menos repetições de cada fundamento. Eu 
acredito que é mais complicado deles estarem desenvolvendo. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais atividades que você costuma planejar? 
R: Eu procuro dar algumas atividades, pois aqui na escola nós damos jogos pedagógicos, xadrez, dama. Quando esta 
chovendo geralmente são estas atividades. 
Minha intervenção: Observei que no caderno você ensinou nas aulas teóricas as regras do xadrez. 
Professor: Nós fazemos alguns jogos pedagógicos, fazemos torneio de xadrez, temos mesa de tênis de mesa, de ping 
pong lá embaixo. E quando esta chovendo eu aproveito para estar colocando eles a par das matérias teóricas, coisas 
sobre treinamento. 
Minha intervenção: Eles gostam das aulas teóricas? 
Professor: A maioria não gosta não. 
Minha intervenção: Eles fazem bagunça na sala de aula? 
Professor: Não. 
1.5.1) E no estágio você procedia assim quando chovia? 
R: Não. No estágio era o seguinte, nós tinhamos um salão lá embaixo aonde tinha um monte de colchões velhos, então 
quando chovia e não tinha como deslocar lá para quadra de baixo, eu procurava passar algumas aulas de ginástica 
olímpica. 
Minha intervenção: Você dá aulas de ginástica olímpica hoje ainda? 
Professor: Algumas vezes sim, mas hoje dou menos. No ano planejo umas 4 aulas por turma para passar alguma coisa 
sobre ginástica, mesmo para o aluno aprender a cair, queda. Nós fazemos mais é rolamentos.  
Minha intervenção: Percebe nas aulas algumas rotinas suas referentes aos seus comportamento, instrução e tarefas. E 
você mesmo disse que sempre costuma trabalhar com esta estrutura de aula. Sendo assim: 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? 
Minha intervenção: Quais são atitudes que você sempre adota nas aulas? Que são rotinas suas? Rotinas de abordagem 
dos alunos, procedimentos. 
R: Atitudes que sempre tomo em aula é a seguinte, a organização da aula, no início da aula sempre explico: “- Hoje nós 
vamos trabalhar em coluna. Vamos fazer colunas aqui rapidinho para passarmos para frente na parte de treinamento, para 
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entrarmos na parte pré-desportiva, para a gente entrar no coletivo. Procuro também uma rotina que é a correção dos 
alunos, sempre estar corrigindo alguns alunos que tem dificuldades. Entendeu! Isto eu sempre faço também. Eu procuro 
corrigir. 
1.6.1) E algumas tarefas, com base no handebol? O que você sempre planeja na aula quando trabalha o handebol? Uma 
atividade principal que você reune todos os fundamentos que você trabalha este conteúdo? Que atividades fazem parte da 
sua rotina de planejamento? 
R: Aquela atividade do passe e deslocamento que procuro fazer. Eu sempre faço nas turmas. Não o deslocamento com 
mudança de posição dos alunos, mas em algumas turmas que já estão mais desenvolvidas não sei se você percebeu na 
primeira aula, que os alunos tocam e vão em direção para onde você esta tocando a bola, você toca e corre em direção 
para onde você toca, então é uma aula para alunos mais desenvolvidos. Alunos menos desenvolvidos eu faço esta 
atividade andando em direção ao campo de ataque, eles tocam a bola e ficam no próprio local de toque. Toca e gira, toca 
e gira. Então esta é uma atividade de deslocamento que eu gosto bastante de passar porque é uma das principais coisas 
do handebol. Que é o deslocamento, defesa e ataque que sempre passou nas minhas aulas. 
1.6.2) Algumas dinâmicas que você utiliza seja para manter a interação dos alunos, para manter o controle da turma, 
independente dos alunos? 
R: Algumas vezes eu brinco com os alunos. Esta semana que fiquei um pouco mais retraído, mas eu faço algumas 
brincadeira. 
Professor: Dinâmicas você fala como assim? 
Minha intervenção: Dinâmicas para manter a interatividade da turma ou uma atividade que você rotinizou para manter a 
atenção dos alunos? Não percebe turmas dispersas, pelo contrário, presenciei os alunos fazerem aula e presenciei esta 
turma que é menos motivada e percebe que você motivou mais esta turma do que as outras. Então existe alguma 
dinâmica que você rotinizou e que funciona sempre para dar aquele clik nos alunos? 
Professor: Mais interativa, não estou lembrado não. Não posso te dizer não. 
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ANEXO 23 – Instrumentos referentes aos dados do 15º Professor 
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Anexo 23.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 

Profissional 

 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
571 

 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
572 

 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
573 

 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
574 

Anexo 23.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 19 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Quando eu praticava natação. Eu tinha uma admiração pelo esporte e pensei em trabalhar com ele. 
1.2) Quem o influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas referentes ao curso? Teve alguém 
que lhe influenciou diretamente ou indiretamente? 
R: Não, alguém assim em especial não. Foi eu mesma que desde criança sempre gostei de esporte. Fiz taekwondo, 
natação e gostava de jogar bola. Então foi eu mesma pela admiração ao esporte. 
1.2.1) Quais expectativas que você tinha Daniela quando começou o curso? 
R: Quando comecei o curso? A expectativa que tive a princípio foi só trabalhar com natação. Só que depois eu fui vendo 
que o campo já estava bem saturado. Isto fui ver só depois que já tinha terminado o curso. 
Minha intervenção: Motivação de ganha dinheiro o alguma coisa do gênero? 
Professor: Não! Foi por adorar o esporte mesmo, a natação em si. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? 
R: Emílio! A didática dele, a maneira como ele lidava com os alunos. Ele. 
2.1.1) Que caracteristicas ou aspectos você destaca deste professor e da disciplina que influenciaram na sua forma de 
trabalhar? 
R: Caracterísitca dele... 
Minha intervenção: Você disse a respeito da didática, ou seja, a forma dele trabalhar e desenvolver o contéudo. 
Professor: É! Ele desenvolvia de uma forma dinâmica. Ele tinha aquele dom de chamar a atenção para todo mundo. Ele 
prendia a atenção do pessoal. 
Minha intervenção: Como você utiliza este conhecimento hoje no seu trabalho? Ou você não possui este controle ou 
domínio? 
Professor: Não! Às vezes sinto dificuldades de prender a atenção dos alunos indisciplinados. 
Minha intervenção: Deve ser poque você é baixinha. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas ou cursos de formações? 
R: Fiz! Fiz dois ENAFEs. 
Você lembra às áreas? 
R: Fiz na área da natação e outro na área da Educação Física Escolar. 
2.3) Como cada um destes curso contribuiram para sua formação? Para complementar a sua formação. Você saberia me 
dizer? 
R: Em termos assim de aprendizagem? 
Minha intervenção: Sim! Em termos de aprendizagem. 
Professor: Aprendizagem, conhecimento, jogos e brincadeiras. E na parte de natação foi assim, adquiri conhecimento mas 
não utilizei. Porque não trabalhei com natação! 
Minha intervenção: Na época quando você realizou os cursos estes contribuiram para sua formação na Licenciatura? 
Professor: Contribuiram com certeza. Ajudou, pois quando tive natação eu já tinha visto bastante coisas que poderia 
utilizar na área se estivesse trabalhando com natação. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou seu percurso profissional? A sua formação em si? 
R: Influenciou de que forma? Como assim, você esta falando? 
Minha intervenção: Hoje você como professora! Como o Estágio Supervisionado contribuíu para você desta e desta forma, 
ou não contribuíu. 
Professor: Contribuiu de maneira significativa, pois nós fomos vendo o que podia estar acontecendo no dia a dia da 
escola, como poderia ser resolvido determinada coisa ou que você pode fazer quando alguma situação acaba dando 
errado. 
Minha intervenção: Teria alguma experiência que você vivenciou no início do Estágio que lhe marcou até hoje? Seja um 
fato de relacionamento com os alunos? Dificuldades? 
Minha intervenção: Você lembra-se de algum episódio que você não esquecerá nunca? 
Minha intervenção: Às vezes de relacionamento ou dificuldade de controle da turma? 
Professor: Que tenha lembrado... Pode até ter ocontecido, mas não vem a mente agora. 
Minha intervenção: Desentendimentos com os alunos ocorram alguns? 
Professor: Há já! Já! 
Minha intervenção: No início teria como me dizer algum episódio que tenha ocorrido? Olha Francis isto aconteceu comigo. 
Professor: Um aluno agressivo de 9 anos que veio com tapas e chutes para o meu lado. Veio! 
Minha intervenção: De 9 anos? Você estava fazendo estágio? 
Professor: Estava. 
Minha intervenção: Você passou a brincadeira na aula normalmente e... 
Professor: Dei! Ai ele agradiu um amigo, não foi uma coleguinha e quando fui chamar a atenção dele... Fui chamar a 
atenção dele e coloquei de castigo, sentadinho de castinho, porém ele disse que não iria ficar. Disse para ele ficar, mas ai 
ele levantou de onde estava e veio me agredir. 
Minha intervenção: O que você fez? 
Professor: Tentei segurá-lo e levei na direção. 
Minha intervenção: E quanto ao controle da turma? Já ocorreu com alguma turma o fato de não conseguir gerir a aula a 
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ponto de perder o controle literalmente? De chegar a pensar em não dar mais aulas? 
Professor: Foi numa escola particular que trabalhei. 
Minha intervenção: Você me relatou isto. Lembra-se? 
Professor: Eles eram... Nossa Senhora! Eu não conseguia manter o controle deles. Eles faziam de tudo. 
Minha intervenção: Como foi seu primeiro dia de aula? 
Professor: O primeiro foi tranquilo. Foi um Circuito Psicomotor que montei na quadra, mas foi tranquilo. 
Minha intervenção: Eram alunos de que Ano? 
Professor: Era uma 2ª série. Uma 2ª série. 
Minha intervenção: As crianças queria fazer aula. 
Professor: Não me recordo se era 2ª ou 3ª série. Não me recordo! Mas só que depois eles mostraram entre aspas às 
asinhas. 
Minha intervenção: Foi nesta escola o episódio com o aluno de 9 anos? 
Professor: Não! Não! O de 9 anos foi numa escola do Estado, ensino público. Está da particular cheguei a ouvir muitas 
vezes dos alunos: “- Não vou fazer. Mas porque você não vai fazer? “- Porque é meu pai que paga, então vou fazer o que 
eu quero.” Crianças! Cheguei a ouvir isto. 
Minha intervenção: Alguma experiência ou algum professor que você observou no estágio e que você nunca adotaria a 
postura ou comportamento dele? Ou talvez que você já tenha adotado? 
Minha intervenção: Teria algum professor que você poderia dizer que seja muito fraco ou que seja muito bom também? 
Professor: Comportamento que nunca adotei e que nunca adotaria. Foi uma Professora que eu já ouvi ela falar com o 
aluno assim: “- Vou te passar o reio.” 
Minha intervenção: É mesmo? 
Professor: Foi! 
Minha intervenção: É professora de Educação Física? 
Professor: É! Vou te passar o reio! 
Minha intervenção: São alunos de Ensino Médio ou pequenos? 
Professor: Alunos pequenos. Porque os pequenos já são mais controlavéis. 
Minha intervenção: Porque alunos de Ensino Médio revidam. 
Professor: Alunos de Esnino Médio dependendo da situação a gente não pode nem bater de frente. 
Minha intervenção: Eles revidam, ainda mais se forem as meninas no caso de você ser mulher. 
Professor: Nossa Mãe! No meu caso eu tento contornar a situação. Eu tenho alunos assim que são entre aspas como 
todo mundo fala, Barra Pesada, mas não bato de frente com eles não. 
Minha intervenção: Neste caso as estratégias tem que ser o diálogo e as brincadeiras. 
Professor: Eu não bato de frente não. Eu brinco! Eu tenho alguns lá na outra escola que consegui domar assim: “- O 
menininho bonitinho da titia!  
Minha intervenção: Domar! Domar? 
Professor: É! É! Menininho bonitinho da titia! Eu não acredito que você esta fazendo isto com a titia. Ai eles perdem a 
graça e começam a se comportar. 
Minha intervenção: Com os pequenininho? 
Professor: Não. São os maiores. 
Minha intervenção: Os maiores. 
Professor: Os alunos do PAV. 
Minha intervenção: Vai na brincadeira. Correto? 
Professor: Eu consegui domar assim. Nossa! O menininho bonitinho, brincando e pegando na bochecha. 
Minha intervenção: E no Estágio era assim? Ocorreu algum episódio de alunos, sejam do Ensino Médio a bater de frente 
com você? 
Professor: Que eu me lembre não. Que me lembre não! 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstaculos e/ou dificuladades ao longo do seu percurso profissional? Desde o momento que você optou 
por fazer o Curso de Educação Física? Desde o momento que você começou o curso até hoje, você conseguiria descrever 
os principais obstáculos e/ou dificuldades? 
R: Obstáculos a gente sempre tem com alunos. Obstaculo tem também na falta de materiais e na estrutura do local. 
Minha intervenção: Você acha isso difícil? 
Professor: Ah! Chega a ser sim! 
Minha intervenção: E durante a Licenciatura? 
Professor: Acredito que seja a mesma coisa, pois desde quando você começa a fazer um estágio ou começa a trabalhar 
na área e que você começa a ver os obstáculos. 
Minha intervenção: Dificuldade para conseguir trabalho no início da carreira você teve? 
Professor: Não! Eu dei foi sorte. Eu fui uma das poucas assim que pode falar que deu sorte por ter começado tão cedo e 
ter seguido. Comecei eu naõ tinha terminado o estágio. 
3.1.1) Teria algum epísódio ao longo deste percurso desde a Licenciatura que você acha ter influenciado a sua postura até 
hoje? Um obstáculo que realmente foi muito dificíl para você durante a Licenciatura ou após?. Alguma vivência real da sua 
história de vida profissional mesmo? 
R: Mas ostáculo como? 
Minha intervenção: Que lhe impediu às vezes de alcançar um objetivo. A questão da natação, por exemplo! 
Professor: É! É um campo saturado. 
Minha intervenção: Você sempre gostou e iniciou o curso por causa dele. 
Professor: E até hoje nada por causa do campo saturado. 
Minha intervenção: E até hoje você não desenvolveu seu trabalho. 
Professor: O obstáculo é o campo saturado, o fato de Barabacena ter aquela “panelinha”. Em Barbacena tem uma panela 
de natação. Teve um projeto social de natação lá agora, recente, pois eu nem me escrevi por saber já quem seria os 
professores que iriam entrar. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R:Não. 
3.2.1) Por quê? 
R: Talvés por falta de interesse em outra área. Agora estou com interesse no concurso público da PRF. 
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Minha intervenção: PRF é? 
Professor: Concurso da Polícia Rodoviaria Federal. Mas antes acomodei! 
Minha intervenção: É! 
Professor: É! Acomodei! A palavra certa seria acomodei. 
Minha intervenção: Você tem dois cargos no estado? 
Professor: É! Dois cargos e acomodei. A verdade é esta, pois você acomoda e não pensa em outra coisa. Acomodei!  
Minha intervenção: Boa! 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percursso profissional, mesmo dizendo que 
esta acomodada hoje, qual escolheria? Desde quando pensou em fazer o curso de Educação Física, seja um aspecto 
pessoal, motivacional ou vários aspectos. Qual você escolheria? 
Minha intervenção: Para chegar até aqui eu acho que mais motivou-me ou que me influenciou foi isto, o que é 
característico em mim é isto. Porque você poderia ter desistido no meio do Curso, mas não desistiu. 
Professor: Ah! Não desisti e levei adiante, tanto é que depois fui logo para Pós. Eu achei que conseguiria trabalhar na área 
da natação e na área da fisiologia em que fiz a Pós. Depois eu fui vendo que foram surgindo um monte de obstáculos e 
acabei desistindo fácil. 
Minha intervenção: Mas ainda esta em tempo de você trabalhar na área ainda Professora, pois você esta nova e recém 
formada. 
Professor: Dá! Dá! Dá tempo deu seguir em frente, começar a estudar e fazer um Mestrado. Só que agora me interessei 
pela área da PRF e pretendo... 
Minha intervenção: Por causa do salário? 
Professor: Também! Com certeza! É o maior. 
Minha intervenção: É o maior estimulo? 
Professor: Isso! É o maior. O estimulo maior é o salário, pois todo mundo cresce o olho. 
Minha intervenção: Tem quanto tempo que você esta estudando para este concurso? 
Professor: Três anos. 
Minha intervenção: Então praticamente é desde quando você formou? 
Professor: É! Comecei... Foi o ano retrasado fiz em Brasilia, o ano passado em Belo Horizonte e este ano estou 
estudando. 
Minha intervenção: Então qual seria este aspecto? Até você formar o que lhe motivou a concluir o curso? Um aspecto 
pessoal ou uma característica sua? Eu acho que porque sou assim e gosto das coisas desta maneira. 
Professor: Eu gostava do curso. Era um curso que prendia a atenção da gente. A pessoa que gosta de esporte e que tem 
admiração pela Educação Física começa e não termina não. Alías começa e não para. 
Minha intervenção: Então sou exceção, pois odeio esporte. Esta teoria sua não funciona muito bem não. 
Professor: Ah! Eu sempre gostei! O que me chamou atenção foi isto. O fato deu gostar, ter admiração por esporte, por 
uma bola e por artes marciais. Eu sempre gostei. 
Minha intervenção: Ta certo! 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Depois que conclui a Licenciatura quais foram os cursos de formação continuada que você realizou netes 4 anos após 
formada? 
R: Eu fiz a Pós-graduação 
Minha intervenção: Em qual área? 
Professor: Na área de Fisiologia e Cinesiologia. 
Minha intervenção: Foi a distância? 
Professor: Não. Foi presencial. 
Minha intervenção: Presencial. 
Professor: Presencial. Fiz um curso de Treinamento de Força e fiz um outro também que era uma extenção de Fisiologia 
do Exercício. Todos dois a extensão do Treinamento de Força e Fisiologia foram pela Editora Phorte. 
Minha intervenção: A distância ou presencial? 
Professor: A distância. 
Minha intervenção: Cursos de quantas horas? 
Professor: Um foi de 30 horas e outro 40 horas. Eu não me lembro direito. 
1.1.1) Você consegue me dizer qual contribuiu mais para sua formação e para seu crescimento profissional? 
Professor: O de fisiologia porque ele abrange um área de prescrição de exercício. 
Minha intervenção: Mais que a Pós-graduação Professora? 
Professor: Não. Não. Eu achei que você estava perguntando em relação aos dois cursos da Editora Phorte. 
Minha intervenção: Em geral dentre estes três cursos qual contribuiu mais para sua formação? 
Professor: Então foi a Pós-graduação. Foi a Pós. 
Minha intervenção: Como você utiliza o conhecimento da Pós hoje na sua prática docente? 
Professor: Aplico nas minhas aulas teóricas sobre Saúde e Qualidade de Vida. Da para aplicar bastante na parte teórica. 
Minha intervenção: Você aplica aulas teóricas? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Para todas as turmas? 
Professor: Não. É mais específico para o EJA na parte da noite. 
Minha intervenção: O que é o EJA? 
Professor: Ensino de Jovens e Adultos. 
Minha intervenção: No Ensino Médio você trabalha com este contéudo? 
Professor: Não. Às vezes a gente passa uma parte teórica também. Depende muito! Este ano não comecei com eles esta 
parte de Saúde e Qualidade de Vida, mas o ano passado foi dado. 
Minha intervenção: Você já tem uma Pós-graduação na área que você queria. Então assim, qual a razão de você tentar o 
concurso para Polícia Rodoviária Federal? 
Professor: Encasquetei! O olho cresceu no salário. 
Minha intervenção: É quanto o salário? 
Professor: R$ 7.300,00 mais as vantagens. 
Minha intervenção: No total de R$ 8.000,00 reais? 
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Professor: Chega aos R$ 9.000,00. 
Minha intervenção: Quantas aulas você teria que dar para ganhar R$ 9.000,00 por mês. 
Professor: Risos... Teria que morrer de trabalhar... Risos... Morrer de trabalhar. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua fontade de atualização continua? 
R: Como assim? Não entendi! 
Minha intervenção: Quais fatores que são caracteristicos de você, ou seja, assim que você formou quais os fatores que lhe 
motivaram realizar a Pós-graduação. Os fatores que considera importantes para sua vontade de atualização ou de estar 
buscando conhecimento. Você disse que acomodou-se! 
Professor: Acomodei. Acomodei logo em seguida. 
Minha intervenção: Não, pois você realizou uma Pós-graduação. Praticamente não! 
Professor: Logo em seguida à Pós... Antes de concluir a Pós-graduação eu já estava relaxada. Eu já estava... No 
finalzinho da Pós eu já estava... Eu acomodei e cheguei a me questionar: É isso mesmo o que eu quero? 
Minha intervenção: E antes da Pós-graduação? 
Professor: Antes da Pós eu tinha outros pensamentos. Pensei vou fazer Pós na área da Fisiologia, depois vou tentar 
Mestrado e cheguei a pensar em querer dar aulas em Faculdade. 
Minha intervenção: Boa. Bom pensamento e que é possível. 
Professor: Cheguei a pensar nisso, porém depois vieram outros pensamentos. Eu comecei a ler e realizar pesquisas em 
sites de concursos. Quando vi o da Polícia Rodoviária Federal eu lê o edital e percebi que não exigiam mais altura. Porque 
isto era uma burocracia danada. 
Minha intervenção: Você tem quanto de altura? 
Professor: Eu tenho 1,49 m de altura. 
Minha intervenção: Boa! Pensou assim! Este aqui já posso passar. 
Professor: Esse aqui se conseguir estudar e passar estou feita. Com um salário deste um servicinho deste “entre aspas” 
moleza. 
Minha intervenção: Exato! Até estou pensando em deixar os estudo para fazer concuros publícos. 
Professor: Quem não quer! 
Minha intervenção: Então para 2010 quais são seus projetos? 
Professor: Continuar estudando para este concurso. 
Minha intervenção: Quanto a área da Educação Física? 
Professor: Não! Por enquanto não! Por enquanto não! 
Minha intervenção: E caso você não passe desta fez neste concurso? 
Professor: Vou tentar o ano que vem novamente. Vou persistir. 
Minha intervenção: É! Até conseguir? 
Professor: Vou! Vou porque cheguei a fazer coisas diferentes que não estavam no meu planejamento por causa do 
concurso. Que é o curso de inglês, pois queria me dar bem na prova, independente da instituição que fosse colocar o 
concurso já com o objetivo de selecionar o nível, no caso seria nível superior, colocaria o inglês. Então, eu direcionei 
praticamente a minha vida para este concurso. 
Minha intervenção: Hoje se você fosse realizar um Mestrado em qual área você faria? 
Professor: Fisiologia! 
Minha intervenção: Porque você disse que gostaria de dar aulas em faculdade? 
Professor: Ai eu daria seguimento onde eu parei que é na Fisiologia. 
Minha intervenção: E aqui na sua região tem cursos de formação nesta área? 
Professor: Na região assim que você fala é em Juiz de Fora e Belo Horizonte. 
Minha intervenção: Na sua região aqui de Barbacena? 
Professor: Aqui não. Aqui não. 
Minha intervenção: Na sua opinião tem oferta de cursos de formação na área da Educação Física, seja cursos de 
atualização ou formação continua? 
Professor: Na região de Barbacena aqui só mesmo em Juiz de Fora. 
Minha intervenção: Na sua região mesmo... 
Professor: Aqui não. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: É no caso a Unipac que é a manda chuva da cidade e que não deixar vir outras concorrentes, deveria fornecer mais 
cursos. 
Minha intervenção: Não tem mesmo! 
Professor: Não. 
Minha intervenção: Todos os cursos que você realizou foram aonde? O curso da Pós-graduação foi aonde? 
Professor: Foi na Gama Filho em Belo Horizonte. Eu fiz no campus de Belo Horizonte. 
Minha intervenção: Você percorria quantos quilomêtros? 
Professor: Da 200 Km de trevo a trevo Barbacena à BH. 
Minha intervenção: Trevo à trevo. 
Professor: Trevo à trevo. 
Minha intervenção: Você dormia lá? 
Professor: Tinha que dormir, pois eu chegava lá na sexta-feira e voltava domingo a noite ou segunda-feira pela manhã. 
Minha intervenção: Dormia em hotel? 
Professor: Não, pois temos um apartamento de família lá. 
1.5) Qual área de formação gostaria de frequentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
Obs: Não realizei está pergunta à Professora pelo fato de estar direcionando seus objetivos profissionais para o Concurso 
da Polícia Rodoviária Federal, mas disse anteriormente que sua área de interesse é a Fisiológia. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? 
R: Não. O que gosto de fazer com eles é um trabalhinho diferente com às meninas que fiz o ano retrazado, porque o ano 
passado não teve 7 de Setembro, mas o ano retrazado fiz um trabalho com elas com fitas e bastão. Trabalhei com elas 
Ginástica Ritímica foi um trabalho com fitas, uma coreográfia com fitas no 7 de Setembro. Trabalho assim, poucas coisas. 
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1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Esta gostaria que vc se esforça-se 
para responder esta questão Professora. 
Minha intervenção: Após a Pós-graduação você disse que esta não era mais a sua área e resolveu estudar para Polícia 
Rodoviária Federal. O momento que foi mais difícil mesmo? 
R: Há teve! Foi quando trabalhei na escola particular, pois era um dos meus primeiros serviços, não tinha experiência e os 
alunos eram inquietos. Nossa Mãe! Não tinha nenhum domínio com eles. Acho que naquela época pensei e repensei 
comigo... Nossa! 
Minha intervenção: Você sentia-se precionada? 
Professor: Foi! É queria chamar à atenção, mas não podia chamar a atenção deles. A Diretora chegou um dia a me falar, 
não com todas estas letras... “Mas aqui é assim!” Eles fazem mas a gente praticamente tem que ficar subornada à eles. 
Minha intervenção: Você saiu da escola a muito tempo? 
Professor: Desta? Graças a Deus! Desta foi quando consegui meu segundo cargo em Barroso. Eu tinha o primeiro cargo 
aqui e trabalhava lá tarde. Trabalhava aqui de manhã em Barroso e na parte da tarde lá. 
Minha intervenção: Saia daqui e depois ia para lá? 
Professor: Eu vinha para cá de manhã às 11:30 saía daqui para Barbacena. Chegava em casa e almoçava e pegava na 
escola das 14:00 às 17:00. 
Minha intervenção: Isto foi em que ano? 
Professor: Isto foi em 2006. 
Minha intervenção: E não valia a pena pelo salário 
Professor: Não! O salário era bem melhor do que do Estado. Mas escola particular nunca mais, pois a experiência que tive 
lá foi péssima. 
Minha intervenção: Você sentia-se como uma empregada dos alunos e não professora? 
Professor: Nossa Mãe! 
Minha intervenção: Estou dizendo isto pelo que você colocou. 
Professor: Não! Verdade! Era isso mesmo. Às vezes por duas ou três vezes Eu saia de lá me sentindo um zero à 
esquerda e pensava assim: “- Nossa! O que eu fui fazer? Que curso eu fiz?” 
Minha intervenção: Você acha que isto influênciou para você fazer o curso da PRF? 
Professor: Às vezes influencia, pois quando você vai fazer alguma coisa e que não dá certo, um aluno indiciplinado que 
lhe responde e tal... Ai você pensa assim: “- Eu não vou ficar nisso!”. Algumas coisa assim que vão acontecendo e vão se 
acumulando, vão desanimando... 
Minha intervenção: Mas você terá problemas como Polícia  
Professor: Problema todo mundo tem! 
Minha intervenção: Mas com este salário vale a pena? 
Professor: Com certeza!... rsrsrsrs... Com certeza! 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Nossa! Sei lá! 
Minha intervenção: Esta gostaria que você me respondesse? Referente as suas relações na escola. 
Professor: Pelo menos lá já fui tachada de comunicativa e organizada. 
2.1.1) Como está tachação influencia na sua prática profissional? 
R: Motiva-me continuar sendo assim. 
Minha intervenção: Como professora? 
Professor: É! Motiva-me a continuar sendo assim enquanto estiver permanecendo nas escolas. Motiva-me a continuar 
sendo comunicativa e organizada. 
Minha intervenção: Você gosta de dar aulas nesta escola? 
Professor: Gosto! 
Minha intervenção: Você gosta do ambiente? 
Professor: Melhor do que aqui! 
Minha intervenção: Isso é normal Professora. 
Professor: O ambiente lá é melhor, pois são professores mais de idade e tranquilas. 
Minha intervenção: Não lhe cobram? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: Não lhe enchem o saco? 
Professor: Não! Lá ninguém me enche o saco não. 
Minha intervenção: Você quer ganhar bem e não fazer nada. 
Professor: Quem é que não quer? 
Minha intervenção: Já percebi! 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: A escola de lá? 
Minha intervenção: É! 
Professor: O dois últimos contatos foram sobre os Jogos Escolares que começam agora dia 21 de Maio. 
Minha intervenção: O JEMG? 
Professor: É! 
Minha intervenção: Você vai participar? 
Professor: A escola vai participar com 3 times a escola de lá. E a daqui com 4 times. 
Minha intervenção: A escola de lá você vai entrar com quais times? 
Professor: Futsal Masculino e Feminino. E a daqui com os 4 de volei. 
Minha intervenção: Aqui o volei é mais forte? 
Professor: Aqui o ano passado fomos para Guataguazes. Chegamos em Guataguazes. 
Minha intervenção: Você tem conhecimento de treinameto Professora? 
Professor: Não! Eles fazem escolinha. Eles fazem escolinha fora do nosso horário de aula. 
Minha intervenção: Então não é você que passa o treino? 
Professor: Não. Eles fazem escolinha. 
Minha intervenção: E lá na outra escola? 
Professor: Fazem escolinha. 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
579 

Minha intervenção: Também? 
Professor: A escolinha daqui é da prefeitura. É prefeitura que proporciona. 
Minha intervenção: Como professora de Educação Física. de zero a dez, qual a nota que você lhe dá? 
Minha intervenção: Está pergunta não esta no questionário de entrevista, mas gostaria de saber. 
Professor: Acabou ai? 
Minha intervenção: Acabou não! Esta pergunta você vai me responder. 
Professor: Mas porque... rsrsrs... 
Minha intervenção: Porque você disse que esta desistindo da área? Você quer achar um emprego que faz pouco e ganha 
muito. 
Professor: Isso é o que todo mundo quer na vida. Me fala qual pessoa quer ganhar pouco e trabalhar muito 
Minha intervenção: Eu não preocupo em ganhar muito não. Será consequencia, pois virá! 
Professor: Não! Você pensa diferente então, pois em 32 anos de idade nunca ouvi falar de uma pessoa que não quisesse 
ganha bem e trabalhar pouco. 
Minha intervenção: De zero a dez? Uma nota? 
Professor: Eu também naõ posso me desmerecer! 
Minha intervenção: Da uma notinha. Vamos lá! 
Professor: Sei lá! Vou ficar no oito. 
Minha intervenção: Oito! Boa! Isso é só para descontrairmos um pouco, pois hoje temos muito trabalho. 
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Anexo 23.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 23.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 21 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Tentar passar da melhor forma possível o conteúdo que foi escolhido pelos alunos da turma. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Porque esse conteúdo que eu trabalho com o 3º ano é o basquete. Porque no primeiro dia de aula eu ouvi a frase: "A 
gente vai sair da escola sem saber basquete e sem aprender o basquete". Então foi um conteúdo que eu tive bem no 
inicio da faculdade e que estava quase que guardado. Porque eu trabalhei muito com o vôlei, o handebol e o basquete 
ficou quase que guardado. Então a minha preocupação é atender as necessidades deles e passar para eles o conteúdo. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Eu avalio por aula. Eu avalio assim, observação e correção. Eu avalio de forma simples. Eu converso. A metodologia é 
mais na fala. Então, eu não uso recurso, até porque a escola não dispõe de recursos para eu estar mostrando ou estar 
indicando outro tipo de metodologia de avaliação. Então é mais na conversa e na demonstração de gestos durante a aula. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Eu levo em consideração a carência deles. São alunos bem carentes e até com a bola de basquete que eu leve foi uma 
novidade. Uma bola nova de basquete foi uma novidade para eles. Então eu levo em consideração que eles são carentes, 
são muitos atenciosos, questionam, tem uma boa vontade, uma força de vontade de aprender e querem a todo momento 
jogar. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Eu tive que arcar com todas as despesas. Todo material que eu tenho foi tudo comprado com meu dinheiro. A escola 
não dispõe de material. A escola esta passando por dificuldades, não sei se compensa até falar que o governo não 
fornece merenda para o ensino médio. A escola está com dificuldades para manter a merenda. Então o dinheiro que a 
escola tem ela investe na escola e compra de carteiras. Então para comprar material de Educação Física não tem. Eu tive 
que comprar tudo. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Todo planejamento a gente tem que levar em conta que pode ou não ser alterada a maneira de dar aula. Porque a 
gente nunca sabe o que vai acontecer na aula. Você faz um planejamento, de repente você chega lá e vê que não esta 
fácil assimilar a sua aula com sua metodologia. Então, você tenta mudar e passar para uma outra atividade que eles 
possam pegar o conteúdo de forma melhor. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O passe. Que é um dos fundamentos principais do basquete. Eles tem que adquirir esse fundamento para jogar 
basquete. É fundamental o passe na aprendizagem do basquete. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: É a dificuldade de trabalhar com poucos materiais. Isso dificulta. E o fato de meia dúzia de alunos que esta sempre 
dispersa e sempre querendo levar o restante da turma desviar a atenção da aula. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Tentar passar o conteúdo de forma que eu chame a atenção dos alunos. E tentar fazer uma atividade que eu possa 
usar menos material possível. 
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ANEXO 23.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 30 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Tentar passar da melhor forma o conteúdo. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Um melhor entrosamento entre eles. Um apanhado geral do que é o basquete e um início geral do jogo. No decorrer da 
aula vou vendo a dificuldade e tento contornar. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? Como? 
R: Eu sempre avalio da mesma forma. Que é observando e corrigindo os erros. Eu sempre avalio assim e nunca mudei a 
forma de avaliar. Sempre foi dessa forma. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Uma boa parte interessada e motivada. E uma minoria que não leva nada serio e brinca o tempo todo. Tem um bem 
obeso. Que eu vejo que ele é bem excluído na aula. Ele mesmo fala que não joga com ninguém porque não consegue 
correr. Então assim, eu vejo que ele não se interessa por timidez ou por exclusão mesmo da turma. Porque a turma 
debocha muito dele. Então levo um pouco em consideração isso para planejar a aula. Dependendo da atividade eu olho 
para ele, aí ele já me olha assim, da uma rizadinha e esconde. E acaba não fazendo. Eu chamo e brinco com ele: "- 
Tentou correr de mim!" A consideração é nessa parte em tentar planejar atividades que ele pode fazer. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Nessa aula eu já tinha planejado em cima da iniciação ao jogo. Eu coloquei o 21 e o mini-basquetinho. Eu não tenho 
preocupação nenhuma porque eles irão usar somente a bola de basquete. Esse material tenho. Em relação aos outros 
materiais eu não tive preocupação não. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Problema acho que não. Eu não posso dizer que foi um planejamento perfeito. Até porque sempre no decorrer das 
aulas você encontra alguns tipos de problema ou alguns tipos de dificuldade. Mas nada que não possa ser resolvido lá na 
hora ou então que possa agravar mais a situação. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O jogo do 21 e o mini-basquetinho. Esse conteúdo já tenho trabalhado com ele desde o inicio do bimestre. O basquete 
foi um conteúdo escolhido por eles. E no desenvolver das aulas eu já passei os fundamentos, passe e drible. Tudo que 
podia passar, então agora eu estou chegando à iniciação ao jogo. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Acho que não. Eu já revisei o conteúdo e planejei a atividade de acordo que pudesse explicar de forma bem objetiva. A 
dificuldade que eu vou encontrar é um aluno não entender bem a metodologia, o jeito ou minha forma de explicar a aula. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Demonstração dos gestos e a explicação de forma bem objetiva. 
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ANEXO 23.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 06 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Com o 2º ano eu falo que são as mesmas quando eu iniciei o estágio. Que é a falta de material. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Amanhã vou trabalhar com eles cortada e bloqueio. Planejei duas atividades para cortada. Aonde vou colocar duas 
garrafas pet, uma de um lado é a outra do outro com um barbante.  PlanejeiAssim, que você fala na hora que chegou, ai 
pessoa pula. essas. E para bloqueio, eu só planejei aquela de você passa na rede e conta 1, 2 e pula. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? Como? 
R: Da mesma forma. Eu só avalio por enquanto de uma forma que é observando e correção de erros. Houve algum erro 
eu falo na hora e demonstro. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Uma grande parte desinteressada. Não existe. Esse conteúdo eu escolhi bem de maneira aleatória. Agora com o 2º ano 
não foi assim, escolhi o vôlei porque certos alunos querem o vôlei. Escolhi bem de maneira aleatória. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: A preocupação foi primeiramente com a rede. Porque a rede que tem na escola e de uma outra professora e os meus 
horários não bate com o dela. O armário dela fica fechado. Então, eu tive que comprar a rede que fica no meu armário 
agora também. 
 

6) As suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não. O único problema na verdade com eles é quando vamos trabalhar um fundamento. Ainda mais no ensino médio 
que eles já acham que a Educação Física é so jogo em si. Então, a dificuldade que às vezes tenho é estar passando um 
fundamento e a maioria já quer ir direto jogar. Não levam nada a sério. O passado deles. Talvez os professores passados 
pela escola foram chamados de rola bola e deixava jogar a vontade. Não passavam técnicas, não passaram regras, não 
passava fundamentos. Era só o jogo em si e ficavam sentados deixando eles jogar. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Cortada e Bloqueio. Dando seguimento, desde o inicio do ano. No inicio do ano eu comecei com o saque depois eu 
passei para o toque por cima, manchete, to dando seguimento ao fundamento. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: A dificuldade que eu tenho lá bate sempre na mesma tecla, que é eles quererem só jogar e não realizar a aula. Se vou 
passar um alongamento eles reclamam muito, não querem participar. Aí eles olham uns para os outros e começa a 
zoação. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A alternativa é que não dou um alongamento técnico, não passo um exercício, não passo trabalho mas faço isso como 
se fosse uma brincadeira no aquecimento. Eu faço um pique dupla, pique de braço e tento inovar para não cair numa parte 
muito técnica. 
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Anexo 23.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 23.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 19 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Conseguir prender a atenção de todos. São crianças e na maior parte do tempo ficam dispersos. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Coordenação. Trabalho de coordenação com eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Avalio de forma que não é nota. Avalio o interesse de estar fazendo e corrijo a maneira como eles estão fazendo. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Meio termo eles. Têm alunos com boa coordenação, alunos já tem mais dificuldades e aqueles que não tem 
coordenação nenhuma. Existe alunos de inclusão. Eles tem esta dificuldade de inclusão. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Praticamente material não tenho nenhum. Então vou dar ginástica e eles vão utilizar o próprio corpo e o espaço. A 
estrutura espacial é o conteúdo. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: De repente pode porque alguns não gostam de fazer aula e acham que tudo é empecilho. Não quer fazer e tenho que 
estar obrigando a criança a fazer. Porque eles estão ali e tem que participar da aula. São crianças e por enquanto quem 
manda sou eu. Tem que fazer! 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Ginástica escolar. Porque oi a aula que programei para está semana. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A dificuldade de coordenação e interesse de alguns. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Tentar prender a atenção e que todos façam a aula. 
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Anexo 23.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 19 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
É rotina da Professor buscar os alunos na sala de aula e neste momento aguarda na porta da sala a autorização da 
professora regente de turma liberar os alunos para aula de Educação Física. É uma turma homogênea, alunos na mesma 
faixa etária, aparentam ser tranquilos, obedientes e carinhosos com a Professora, pois não há alunos de inclusão. O 
conteúdo planejado para aula é a ginástica e atividade lúdicas recreativas. 

2º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
A Professora pediu aos alunos para ficarem sobre o xizinho, ou seja, cada aluno posicionar-se sobre o ponto de encontro 
das linhas da quadra. Mantém-se à frente dos alunos sobre a linha lateral da quadra realizando as primeiras instruções 
referente a aula. Neste momento pediu aos alunos para andar ao redor da quadra em fila. Agora pede os alunos para 
correrem e realizar 2 voltas ao redor da quadra, sendo este o aquecimento da aula. Enquanto os alunos correm ao redor 
da quadra a Professor realiza as instruções referente a próxima atividade que será a ginástica. Até o momento todos 
alunos demosntram interesse e gostar de participar da aula da Professora que demonstra um bom sentido de humor com 
esta turma, pois esta constantemente prestando feedbacks de motivação aos alunos. As caracaterísticas da turma 
influenciam muito as rotinas de ensino, gestão e relacionamento da Professora com seus alunos. Constantemente a 
Professor esta a chamar atenção dos alunos que apresentam comportamento divergente durante a aula. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A atividade da aula será uma ginástica, onde a Professora orienta e demonstra como realizar os alongamentos aos 
alunos. No decorrer da atividade a Professora aumenta o nível de complexidade dos alongamentos, mas nenhum que 
ultrapasse a capacidade dos alunos. Até o momento não presenciei nenhum comportamento desviante por parte dos 
alunos, mesmo sendo um escola localizada numa zona social de risco. É rotina da Professora realizar instruções 
específicas e técnicas aos alunos, ou seja, menciona o nome de membro e muscúlos que estão sendo alongados. 
Exemplifica demonstrando como realizar o alongamento, ou seja, acompanha durante toda execução do alongamento os 
alunos. É rotina da Professora prestar feedbacks de instrução e supervisão individualizados aos seus alunos durante a 
atividade. Todos os alunos obedecem as instruções da Professora favorecendo um ambiente positivo para aprendizagem. 
O espaço de aula é muito favorável para aprendizagem por ser uma quadra coberta. É rotina da Professora utilizar uma 
linguagem adequada a faixa etária dos alunos, neste caso esta sendo uma linguagem mais infantil por serem alunos do 2º 
ano do Ensino Fundamental. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento a Professor esta organizando a segunda atividade, onde os alunos realizam três passos e pulam, realizam 
três passos e pulam e assim sucessivamente. Até o momento o roteiro de aula da Professora é composto de atividades de 
aquecimento no primeiro momento e no segundo são os alongamentos que estruturam a ginástica. É uma aula de 
caraterísitcas calistênicas. Neste momento uma aluna se machuca sozinha, pois bateu o cotovelo na boca por estar muito 
próxima da sua colega. Nisto a Professora dirigiu-se até a aluna para ver o que havia acontecido, retirou a aluna da 
atividade, depois foi até a cozinha da escola buscar gelo para colocar no ferimento. Neste meio tempo os alunos 
continuam a realizar a atividade sem a presença da Professora, porém com mais lúdicidade e recreação. Este fato 
demonstra que os alunos já estão rotinizados a realizar esta atividade, ou seja, conhecem a atividade, o método de 
trabalho da Professora e a sequência dos alongamentos a serem realizados na atividade ginástica. A Professora continua 
na lateral da quadra dando assitência a aluna que machucou a boca. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
É rotina da Professora na transição das atividade deixar os alunos beberem água, enquanto organiza a próxima atividade. 
Assim, que bebem água imediatamente voltam para suas respectivas marcas na quadra, ou seja, sobre o xizinho ou ponte 
de encontro das linhas da quadra. A Professora rotinizou nos alunos este comportamento para facilitar a gestão e 
organização nas atividades, pois após beberem água é rotina voltar para quadra e sentarem nós seus lugares para 
aguardar as orientações da próxima atividade. No geral o ambiente de aula é muito tranquilo e favorável para 
aprendizagem, pois os alunos são obediente, não aprentam comportamentos divergêntes ou hóstil e gostam de participar 
da aula. É rotina da Professor criar musicalidade nas suas instruções, por exemplo: “- 1, 2, 3, andou, pulou e agachou.” 
Depois os alunos vão repetindo as instruções ou ordens de comando que a Professora rotinizou para gerir a atividade. 
Este comportamento já estão rotinizado nos alunos. Porque 1, 2 e 3 são os passos que eles tem que andar, depois da um 
corridinha. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não ocorreram episódios durante a aula que 
permitisse considerar esta comportamento no perfil da Professora. Entretanto, a Professora é sensível a realidade dos 
alunos, pois a escola localiza-se numa região mais carente da cidade. A maioria dos alunos realizam aula descalços, 
chinelo ou sandálias. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, durante toda a atividade prestou feedbacks de instrução e supervisão referente aos 
diversos tipos de alongamento aos alunos. Até mesmo, porque a estrutura da atividade exige da Professora esta rotina, 
pois é uma aula de ginástica onde tem que exemplificar como realizar os diversos tipos de alongamentos aos alunos. 
Sendo assim, contantemente a Professora esta pretando feedbacks individualizados aos alunos, ou seja, dirige-se aos 
alunos pelos seus respectivos nomes próprios. É rotina da Professora demonstrar o alongamento, realizar a contagem até 
15 segundos e relizando o alongamento 3 vezes para cada posição. Constantemente a Professora presta feedbacks de 
correção e supervisão individualizados aos alunos referente aos gestos dos alongamentos. 
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Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a Professora 
mantém uma conduta seria e extrovertida ao mesmo tempo junto aos alunos. Como são alunos mais novos a Professora é 
atenciosa e carinhosa nas suas palavras e instruções, porém quando necessário sabe advertir os comportamentos 
desviantes da turma. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina da Professora utilizar uma linguagem adequada a faixa 
etária dos alunos. Neste caso é uma linguagem infantil, delicade e amigável, pois são alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental I. É rotina da Professor brincar, ajudar os alunos a realizar o alongamento, parabenizar suas prestações, ou 
seja, constrõe um ambiente amigável na aula. Esta rotina de relacionamento amigável favorece a gestão e controle dos 
alunos, pois não ocorreram episódios de divergência ou contigência durante a aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando o roteiro 
e atividade de aula serem adequado as características e limitações dos alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, nesta turma a Professor demonstra um relacionamento mais amigável, uma postura 
extrovertida, sorridente e brincalhona com os alunos. Entretanto, esta postura depende das caracterísitcas dos alunos da 
turma, ou seja, se forem alunos que apresentam comportamentos contigentes a Professora apresenta um perfil mais sério 
e severo. 
Tenta que os alunos participem da aula: Não é necessário, pois todos alunos participam e gostam de fazer a aula. Mas é 
rotina da Professora prestar feedbacks de motivação aos alunos durante a atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não presenciei esta rotina na aula, porém a atividade planejada é muito estruturada 
por ser uma ginástica. A Professora demonstra o alongamento, os alunos reproduzem enquanto a realiza a contagem dos 
15 segundos para cada posição. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas é rotina da Professora manter um relacionamento amigável, uma 
linguagem adequada aos alunos, uma postura extrovertida e alegre até mesmo nas suas advertências, entretanto quando 
necessário é enérgica e disciplinadora. Também é rotina da Professora tornar suas instruções músicas ou rimas, onde os 
alunos rotineiramente repetem enquanto executam os alongamentos. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, a Professora apresenta um roteiro de aula 
estruturado e simples, ou seja, não foi uma aula com fases ou etapas que demonstra-se uma progressão das atividades. A 
aula planejada foi a ginástica, pois segundo o diagnóstico da Professora são alunos que apresentam necessidade de 
trabalhar a coordenação. É rotina da Professora buscar os alunos na sala de aula, realizar as primeiras orientações 
referente ao contéudo e atividade planejada para aula aos alunos, pede aos alunos para organizarem uma fila na porta da 
sala, tráz os alunos em fila até a quadra. A primeira atividade foi o aquecimento, onde os alunos correram ao redor da 
quadra. A segunda atividade foi a ginástica, onde realizou alongametos, polichinelos, abdominais e outras atividades 
caracaterística de uma ginástica calisténica. É rotina da Professora de 15 em 15 minutos autorizar os alunos a irem no 
banheiro e beber água, pois os alunos já estão rotinizados com estes procedimentos de aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina da Professor realizar as instruções antes da aula e durante a atividade, onde 
são instruções coletivas e generalistas referente aos diversos tipos de alongamento. Quando necessário dirige-se até os 
alunos para realizar feedbacks individualizados referente ao posicionamento correto do alongamento. É rotina da 
Professora realizar este procedimento com todos alunos para evitar qualquer questionamento dos alunos, ou seja, trata 
todos da mesma maneira. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário, pois todos participam da aula. 
Entretanto, é rotina da Professor realizar feedbacks positivos referente as prestações dos alunos.  
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina da Professora realizar 
feedbacks visual, verbal e físico. É rotina da Professora interagir diretamente com seus alunos, ou seja, dirige-se até os 
alunos e demonstra como realizar o alongamento. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei episódios na aula que demonstra-se esta rotina no perfil 
da Professora, pois a atividade planejada foi muito bem estruturada e dirigida pela Professora onde os alunos limitavam-se 
a reproduzir os alongamentos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, porém o roteiro e estrutura da aula é simples, ou seja, pouca diversidade de 
atividades, sem progressão da atividade ou objetivos na aula. Mas não é uma aula criativa e diversificada quanto 
atividade, estratégias e objetivos. Entretanto, a Professora demonstra domínio e controle do contéudo e da turma. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, a Professora atravéz da sua voz de comando 
consegue gerir e controlar os comportamentos dos alunos na aula com isto ganha tempo na aula. Por exemplo, nos 
momentos quando os alunos vão beber água e retornam para quadra. 
Síntese: Referente a esta dimensão as rotinas da Professora limitam as suas instruções, organização dos alunos no 
espaço de aula, gestão e controle dos alunos durante a atividade. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, é rotina da Professora estabelecer um relacionamento conforme as 
caracaterísticas dos alunos da turma. Sendo bons alunos estabelece um relacionamento amigavél e extrovertido, mas 
qunado necessário é disciplinadora. Quando é uma turma bagunceira ou alunos difíceis de lidar a Professora assume um 
perfil energíco e disciplinador. É rotina da Professora chamar o aluno pelo nome próprio, bater uma palma e dizer que não 
irá ficar chamando a atenção mais dele. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Nesta aula não ocorreram episódios com alunos problemáticos ou 
atitudes hóstis entre alunos e Professora. Apenas episódios de comportamentos que são característicos da faixa etária e 
que a Professora sabe gerir e controlar utilizando apenas suas voz de comando. 
Trata os alunos com justiça: Sim, pois oportuniza e orienta individualmente todos alunos da mesma maneira durante a 
atividade. Ou seja, dirige-se a todos alunos explicando e demonstrando como realizar corretamente o alongamento ou 
tarefa. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, pois o contexto da aula foi organizado e tranquilo. Ainda, a 
postura extrovertida, alegre e amigavél da Professora favorecem um ambiente propício a aprendizagem. É rotina da 
Professora realizar instruções seguras que adequadas aos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Na aula de hoje a Professora apenas utilizou o espaço da quadra, onde os 
aluos realizaram os alongamentos. 
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O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, pois a Professora conseguiu transformar uma ginástica em uma 
brincadeira. Ainda, rotinizar nos seus alunos alguns comportamentos que favoreçam a organização e gestão da sua aula. 
Por exemplo, posicionarem-se nos xizinhos da quadra e saberem o momento de beber água e voltar para suas posições 
na quadra. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina da Professora prestar constantemente feedabck visual, verbal e físico aos alunos durante a atividade. É rotina da 
Professora realizar feedbacks com uma linguagem mais infantil e transformar suas instruções em musiquinhas ritimicas 
para os alunos repertirem durante a atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, a base deste respeito é a postura e conduta da 
Professora nas aulas, pois sabe o momento e turmas que deve ser energíca e disciplinadora para conseguir o controle e 
gestão da aula. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, a Professora possui uma voz de comando alta e forte que favorece 
o entendimento dos alunos. São instruções clara e adequadas as características dos alunos. É rotina da Professora tornar 
suas instruções músicas, onde os alunos repetem durante a execução do alongamento ou tarefa. Suas instruções ocorrem 
antes e durante a atividade referente as posições dos alongamentos. São instruções coletivas e individualizadas, onde a 
Professora dirige-se aos alunos para explicar e exemplificar como realizar o alongamento ou tarefa. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, mas como a atividade não é muito ativa, ou seja, ginástica os 
alunos ficam parado e não correm o risco de cair ou trombar uns nos outros. Mesmo tendo ocorrido o fato da aluna ter-se 
machucado batendo o cotovelo na boca, mas a Professora foi atenciosa e cuidadosa com o fato, prestando os socorros a 
aluna. 

7º MOMENTO: Considerações finais... 
A Professora apresenta um roteiro de aula estruturado e simples, ou seja, com pouca diversidade e criatividade nas 
atividades da aula. A Professora possui rotinas de instrução que são seguras e adequadas a faixa etária dos alunos. 
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Anexo 23.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 23.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 19 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Manter a atenção de todos. Tenho que dominar e tentar reunir todos ali na atividade. Porque a 5ª série é bem dispersa. 
Esta turma da tarde é bem dispersa. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Está aula é de manejo de bola e coordenação. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A 5ª série é avaliada só com a parte teórica. E na parte prática avalio quem está fazendo, quem tem a intenção de estar 
corrigir o movimento e quem participa. Desta forma que avalio eles. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Uma boa parte interessada. Tem meninas que gostam muito de fazer qualquer atividade. Fazem todas as atividades 
que proponho para elas. Já os meninos são mais ligados no futebol. Então, quando é futebol todos gostam e participam. 
Mas quando propomos outra atividade diferente eles ficam mais arredios e demoram mais a participar. São dois alunos de 
inclusão que tem dificuldade de aprendizagem e de coordenação motora. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais que vou utilizar é bola e cones. Já estão separados no armário. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Problema somente para aqueles que têm dificuldade de coordenação. Porque no caso será apenas o manejo de bola, 
quicar a bola no arco, quicar a bola entre os cones e lançar a bola no aro. Somente para quem tem dificuldade de 
coordenação, de manejo de bola, de dominar a bola quicando e andando que terá problema. Por ter dificuldade motora 
mesmo. Alguns têm dificuldades motora e outros têm dificuldades de aprendizagem. Você vai notar que a coordenação de 
alguns é bem diferente. Vou começar a atividade com eles ajoelhados, tem que levantar quicando a bola, progredir com a 
bola quicando dentro dos arcos, passar com a bola quicando entre os cones e lançar a bola no aro. Alguns vão fazer numa 
boa e outros já tem dificuldade de coordenação para levantar e andar continuando quicando a bola. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo é iniciação ao basquete, manejo e progressão com a bola. Já estava no planejamento. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: A dispersão deles. Eles são muito dispersos e na maioria os meninos. A dispersão deles é o aspecto mais crítico. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Impor uma liderança com eles. Tentando chamar a atenção para fazerem a atividade. Uma ludicidade para chamar a 
atenção deles. 
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Anexo 23.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 19 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Esta aula da Professora será realizada em dois horários com a mesma turma. O primeiro momento ocorrerá dentro da 
sala de aula, onde a Professora irá conferir os cadernos dos alunos para entregar na secretária. O segundo será na 
quadra, onde planejou uma aula de basquetebol. É uma turma de 6º ano, alunos na faixa etária dos 11 anos. O conteúdo 
da aula planejada é manejo de bola pela quadra. Neste momento a Professora esta entrando para sala de aula. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Na sala de aula a Professora apresenta um perfil mais energíco e disciplinador. A Profesora sentou-se na sua mesa e 
chama aluno por aluno para conferir os cadernos de Educação Física. A todo instante a Professora solicita aos alunos 
para fazerem silêncio, pois alguns estão constantemente a conversar, comportamento caracaterístico da faixa etária. A 
Professora é energíca nas suas advertência aos alunos. Pede aos alunos para fazerem silêncio e permanecerem 
sentados nas suas carteiras. A Professora ameaça dizendo que quanto mais tempo ela demorar na sala de aula, menos 
aula eles terão na quadra. São algumas rotinas de controle que utiliza para manter a disciplina na sala. Mas no geral é 
uma boa turma, onde os alunos encontram-se todos na mesma faixa etária. Neste momento a Professora finaliza o 
primeiro momento da aula que é conferir os cadernos. Sendo assim, pede aos alunos para permanecerem na sala de aula 
até que ela venha buscá-los para aula. 

3º MOMENTO: Organizando os materiais na quadra... 
Agora a Professora esta na quadra organizando os materiais no espaço que utilizará para aula. Será utilizado para as 
atividades bolas de basquete, cones e aros. Nesta segunda aula a Professora apresenta outra estrutura e roteiro de aula, 
talvéz pelo fato de serem dois horários de aula. A Professora demonstra estar preocupada em realizar uma boa aula, 
cumprir com o roteiro de aula, a organização dos materiais no espaço de aula, a própria organização dos alunos, a 
disciplina dos alunos e outros aspectos do planejamento da aula. A Professora demonstra ter um bom relacionamento 
com seus alunos, pois mantém o perfil extrovertido, comunicativo e brincalhão também nesta segunda aula. Há feedback 
por parte dos alunos referente as prestações da Professora durante a aula. Entretanto, como é uma turma de 6º ano a 
Professora apresenta uma postura mais energíca e disciplinadora, pois constantemente esta advertindo seus alunos 
quanto ao comportamentos desviantes. É rotina da Professora advertir seus alunos dizendo: “- Já falei para vocês pararem 
com isto! Não vou repetir!” A Professora é firme e segura nas suas advertências, ainda muito organizada na gestão e 
organização dos alunos no espaço de aula. Após organizar os materiais na quadra a Professora voltou a sala para buscar 
os alunos. A princípio são alunos agitados, pois há dois alunos de inclusão na turma que são mais velhos que geralmente 
influenciam o comportamento dos alunos mais novos, o que exige da Professora esta postura energíca e disciplinadora 
para manter a gestão e controle dos alunos na aula. Neste momento a Professora permanece na sala de aula, onde esta 
advertindo os alunos quanto ao comportamento que tiveram na sua ausência enquanto orfanizava os materiais na quadra. 
Mas a Professora possui controle dos alunos devido a sua postura disciplinadora, sua voz de comando firme e segura, 
ainda pelo fato de conhecer os alunos. 

4 MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
A Professora agora esta passando as instruções da primeira atividade aos alunos. Vou aproximar para estar registrando 
as suas orientação. 
Professora: Se chegar até aqui e errar vocês voltam. Não há problema! Você vão iniciar a atividade ajoelhados e quicando 
a bola do lado do corpo, levanta e continua caminhando, quica a bola dentro dos bambolês, quando chegarem aqui terão 
que caminhar quicando a bola em zig-zag entre os cones e depois do zig-zag vocês vão direto e arremessam a bola na 
cesta. A única dificuldade que tem hoje na atividade é o bambolê e começarem a atividade agachados.  
Aluno: O Professora é o seguinte! Estão muito perto isto aí! 
Professora: Eu vou arredar o bambolê porque estão muito próximos do cone. 
Aluno H: Esta muito perto os cones para nós passarmos entre eles. 
Professora: Para você esteja perto Aluno H, porém há muitos alunos menores que não irão conseguir passar entre os 
cones em zig-zag. 
Aluno H: Então vou arremessar da linha do penálti. 
Professora: Não! Você irá arremessar do local que marquei na quadra igual seus colegas. Então nós vamos começar 
ajoelhados, pois esta é uma dificuldade, além dos arcos que não tinham na outra aula. Na outra aula era apenas os cones. 
Então, vocês irão começar ajoelhados quicando a bola, levantar, seguir com a bola, quicar dentro dos aros desta maneira, 
vão empurrando a bola, quando chegarem aqui passem entre os cones em zig-zag e ao chegar nesta marca arremessem 
na cesta. Se errar voltem e entre a bola para o colega e entrem no final da fila. 
É uma atividade complexa que exigirá dos alunos trabalhar todos os fundamentos base do basquetebol como o manejo de 
bola, drible, deslocamento e arremesso. A Professora pediu aos alunos para formarem duas filas, onde organizou dois 
circuitos com arcos e cones para cada equipe ou fila realizar o trajeto e tentar arremssar na cesta. Sendo assim, os alunos 
iniciam a atividade ajoelhados quincando a bola na lateral do corpo, levantam e continuam quicando até atravessar os 
aros, ou seja, quicar a bola dentro dos aros, depois passa entre os cones em zig-zag e por fim arremessar na cesta. A 
Professora não é exigente quanto a execussão técnica dos fundamentos, mas exige que realizem todas as etapas do 
circuito. Neste momento um aluno realizou o circuto corretamente e conseguiu realizar a cesta e todos colegas aplaudiram 
e vibraram sua prestação bem sucedida. A atividade planejada mesmo sendo complexa é adequada a faixa etária dos 
alunos, ainda os mesmos já tinham realizado anteriormente a atividade, porém a Professora não tinha incluído os aros e 
os cones. O que transmite a segurança e desenvoltura dos alunos na execução da atividade, além de favorecer e 
contribuir para aprendizagem dos alunos. A Professora mantém a rotina de ficar na lateral da quadra prestando feedbakcs 
de instrução, supervisão e motivação aos alunos. São instruções referente as regras e fundamentos do basquetebol que 
estão sendo trabalhados na atividade. São feedbacks de instruções de natureza coletiva e generalista para todos os 
alunos e feedbacks individualizados dirigindo-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios. Nesta segunda aula 
conseguimos verificar outras rotinas da Professora referente a instrução, gestão e controle da atividade devida a estrutura 
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e organização desta segunda aula que é diferente da primeira onde a atividade planejada foi a ginástica. Nesta aula a 
atividade visa trabalhar os fundamento bases do basquetebol como manejo de bola, drible, delocamento e arremesso. 
Professora: O que aconteceu Aluno I? 
Aluno I: Foi o Aluno H que me bateu a bola no peito. 
Professora: Aluno H pelo amor de Deus!  
O Aluno H é um dos alunos de inclusão que descrevi no início da observação desta aula, então este aluno bateu a bola no 
peito de outro aluno menor da turma. Ele é realmente fora de faixa, possivelmente tem 14 anos, bem mais alto e forte em 
relação aos alunos desta turma que são de 11 anos de idade, além de desmonstrar um perfil agressivo e demonstra sua 
superioridade através da força sobre seus colegas. É rotina da Professora estar constantemente chamando a atenção 
deste aluno como forma de lembrá-lo que é o professor naquela aula. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Até o momento não presenciei a Professora explorar a estratégia da competitividade entre as equipes, pois nesta faixa 
etária é muito favorável para aumentar a interação entre os alunos. Talvez pelo fato de haver estes dois alunos de inclusão 
na turma. No geral é uma aula muito positiva, estruturada, organizada e favoravél a aprendizagem dos alunos. Os alunos 
já estão rotinizados ao roteiro e postura da Professora em aula. É rotina da Professora acompanhar os alunos que 
apresentam maior dificuldade para realizar o circuito, ou seja, mantém-se ao lado do aluno prestando feedbacks de 
instrução e supervisão até o final do trajeto. Antes de iniciar a atividade a Professora explica e demonstra como realizar a 
atividade. No geral a aula transcorre tranquilamente, sem episódios de contingência entre alunos. A aula é composta 
apenas de uma atividade principal, no caso o circuito com objetivo de trabalhar os fundamentos do basquetebol. As rotinas 
de gestão e controle da aula são focos do perfil da Professora, ou seja, a organização e disciplina dos alunos durante a 
atividade. É rotina da Professora estar contantemente chamando atenção dos alunos para organização da fila e do 
comportamento deles para com os colegas. É estratégia da Professora tratar os alunos de inclusão e principalmente o 
Aluno H com indiferença, ou seja, evita discutir e dar atenção as investidas do aluno, afim de evitar episódios divergentes 
no contexto da aula. Não é característico da Professora motivar os alunos através do estimulo da competição, ou seja, 
utilizar de regras ou estratégias que criem um contexto competitivo na atividade para aumentar a interação entre os alunos 
com a atividade. O foco das suas rotinas mantém-se na gestão e controle do comportamento dos alunos durante a 
atividade. Porém constantemente presta feedbacks de instrução e supervisão referente aos procedimentos técnicos dos 
fundamentos do basquetebol que estão sendo trabalhados na atividade. É rotina da Professora prestar feedback 
demonstrando como realizar corretamente os procedimentos dos fundamentos do circuito aos alunos. É rotina da 
Professora prestar feedbacks visual, verbal e físico individualizados a cada aluno, ou seja, acompanha os alunos durante a 
realização das etapas da atividade. Entretanto, a Professora não exige uma execução técnica dos fundamentos, mas 
apenas o envolvimento e participação do aluno na atividade. Os feedbacks da Professoras estão focados na gestão, 
controle e disciplina dos alunos, mesmo prestando feedbacks de instrução e supervisão referente aos fundamentos do 
basquetebol durante a atividade. O alunos realização inicialmente a atividade com a mão direita, então agora a Professora 
orienta para realizarem o mesmo circuito com a mão esquerda. Em síntese o manejo da bola de basquete é o foco da aula 
planejada.  

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A Professora apresenta um roteiro de aula básico e pouco diversificado, seja referente as atividades selecionadas ou 
número de atividades planejadas para aula. Não há exigência por parte da Professora quanto as prestações dos alunos na 
execução da atividade. Focando na gestão e controle do comportamento dos alunos durante a aula. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a dimensão Relações Humanas a Professora apresentou um perfil mais energíco e disciplinador, ou seja, exige 
um comportamento adequado dos alunos durante a aula, um respeito pelos professores da escola, pela direção e 
funcionários. Principalmente com os alunos de inclusão que são o Aluno H e B que estão acima da faixa etária dos alunos 
da turma. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhuma episódio que permitisse 
considerar estar rotina no perfil da Professora. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhuma episódio que 
permitisse considerar estar rotina no perfil da Professora. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina da Professora prestar feebacks de instrução e supervisão referente aos 
procedimentos dos fundamentos da atividade. Também realiza feedbacks de motivação quando os alunos realizam 
corretamente os fundamentos da atividade. Entretanto, os feedbacks de gestão e controle do comportamento dos alunos 
durante a atividade. Seus feedbakcs são individualizados, onde demonstra e acompanha os alunos durante a realização 
da atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é rotina da 
Professora adotar uma postura e conduta rígida e disciplinadora para conseguir manter a gestão e controle dos alunos 
durante a atividade. É estratégia rotineira da Professora agir com indiferença com os alunos que adotam comportamento 
contigentes durante a aula, principalmente com os alunos de inclusão. A disciplina, educação e respeito são base da 
relação entre Professora e aluno, pois todos respeitam suas orientações. Não presenciei nenhum episódio contigente 
entre Professora e alunos, apenas episódios característico do contexto de aula para alunos nesta faixa etária. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, é rotina da Professora utilizar uma linguagem adequada as 
característica da faixa etária e dos alunos. Trata os alunos conforme sua conduta e comportamento na aula, ou seja, é 
energíca com aqueles que apresentam constantemente algum tipo de comportamento contingente. Adotando uma postura 
firme e segura nas suas advertências com estes alunos, principalmente os dois alunos de inclusão. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhuma episódio que 
permitisse considerar estar rotina no perfil da Professora. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, pois a atividade 
planejada é adequada as características dos alunos da turma, além de ser uma continuação de atividades de aulas 
anteriores, pois já trabalhou o drible e manejo de bola anteriormente com os alunos. A Professora adequa suas instruções 
as características dos alunos, ou seja, conforme as características e habilidade dos alunos. É rotina da Professora deixar 
os alunos avontade para realizar a atividade, porém quando algum aluno adota um comportamento divergente ou 
disperssa da atividade imediatamente adverte mantendo o controle da atividade. É rotina da Professora manter um diálogo 
aberto com seus alunos. 
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Tem sentido de humor: Sim, porém é influenciado diretamente pelo comportamento dos alunos. Numa turma agitada, 
inquieta com alunos que apresentem comportamentos contigentes durante a aula a Professora adota um perfil energíco e 
disciplinador. Enquanto, que numa turma que os alunos são colaboradores e obedecem suas instruções e orientações a 
Professora apresenta um grande sentido de humor, sendo extrovertida e brincalhona com seus alunos nas suas instruções 
e orientações. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Não foi necessário, pois a faixa etária e características dos alunos da 
turma contribuiram na construção de um ambiente favoravél para aprendizagem, onde todos alunos colaboraram com a 
participação na atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, desde que as ideias e sugestões não modifiquem o planejamento das 
atividades. São ideias e sugestões relacionadas com regras ou procedimentos que colaborem e contribua para a 
organização e gestão da atividade planejada. Com excessão dos alunos de inclusão que muita das vezes questiona as 
regras e procedimentos da atividade planejada pela Professora com intuito de pertubar a aula, porém este comportamento 
é resolvido tratando estes alunos com indiferença e silêncio para evitar episódios de divergência no contexto da aula. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas a Professora apresenta rotinas que propiciam uma ambiente favoravél 
a aprendizagem dos seus alunos, pois estabelece um contato direto, extrovertido, respeitador e disciplinador com seus 
alunos. Sabendo quando e com quais alunos ser energíca e disciplinadora. Sabendo gerir e controlar os episódios 
contigentes durante a aula. Também mantém um relacionamento favoravél com a direção da escola, professores e 
funcionários. 

b) Ensino: 
A Professora apresenta um roteiro e estrutura de aula com pouca diversidade e criatividade. Entretanto, a atividade 
planejada é bem estruturada e adequada a faixa etária dos alunos e ao conteúdo a ser desenvolvido. A aula planejada 
resultou apenas de uma atividade, onde a Professora trabalhou o dible, manejo de bola e arremesso do basquetebol. 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, como a Professora disponibilizou de dois 
horários hoje para realização da aula foi tranquilo gerir o tempo e a organização dos recursos materiais. Cumprindo o 
planejamento da aula em dois momentos, onde no primeiro momento esteve corrigindo os cadernos dos alunos dentro da 
sala de aula. No segundo momento desenvolvendo apenas uma atividade, onde trabalhou os três fundamentos bases do 
basquetebol o drible, manejo de bola e arremesso. A Professora demonstrou uma boa gestão do tempo oportunizando que 
todos alunos realizassem o circuito três vezes. Todavia, prestando feedbacks de instrução, supervisão, motivação e 
correção individualizados aos alunos. É rotina da Professora buscar os alunos na sala de aula, realizar as primeiras 
instruções referente ao conteúdo, atividade planejada, importância da participação dos alunos, exigindo comportamento e 
disciplina durante a aula. 

8º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento a Professora organiza uma segunda atividade, onde pede as alunas que ao terminar o circuito organizem 
uma fila no outro lado da quadra para realizarem arremesso livre. A Professora organiza a atividade dividindo os alunos 
por gênero, ou seja, meninas de um lado e meninos do outro lado da quadra. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, a Professora apresenta uma voz de comando forte e disciplinadora. É rotina da 
Professora realizar suas instruções referente as regras e procedimentos antes das atividades exemplificando aos alunos 
como executar cada etapa do circuito. É rotina da Professora explicar e exemplificar os procedimentos da atividades aos 
alunos antes e durante a atividade aos alunos. Antes da atividade são instruções coletivas e durante a atividade a 
Professora mantém prestando feedbacks de instrução e supervisão individualizados referente aos procedimentos técnicos 
dos fundamentos do basquetebol. Quando necessário a Professora paraliza a atividade e demonstra ao aluno como 
realizar corretamente o fundamento, seja o drible ou arremesso do basquetebol. É rotina da Professora estar 
constantemente chamando a atenção dos alunos quanto ao comportamento e disciplina durante a aula, principalmente 
dos alunos de inclusão que pertubam os alunos mais novos da turma. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não presenciei rotinas da Professora para motivar 
os alunos a participar da aula, pois são participativos e gostam de realizar a aula. Inclusive os alunos de inclusão, mesmo 
tendo comportamentos contigentes durante a aula demonstram interesse e participam das atividades planejadas. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina da Professora interagir 
e participar diretamente das atividade com seus alunos, principalmente nas atividade lúdica de aquecimento no início da 
aula, por exemplo os piques. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei episódios rotineiros ou estratégias de improvisação que 
a Professora adotasse para aumentar a interação ou gerir o comportamentos dos alunos durante a atividade. Todavia, 
sendo o roteiro de aula da Professora muito estruturado e pouco flexível não ocorreram episódios que demonstra-se 
comportamentos ou estratégias de improvisação que pudessem caracterizar como rotina. Não é caracaterístico do perfil 
da Professora ser criativa ou improvisar estratégias que estimule a interação dos alunos durante a atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando a complexidade da atividade planejada e organização dos alunos 
durante a atividade. Entretanto, a Professora não demonstra entusiasmo em elaborar uma aula diversificada, criativa que 
exija dos alunos o máximo de comprometimento nas atividade planejadas. Ainda, a Professora explicitou seu interesse em 
desistir de atuar na educação devido a falta de reconhecimento da profissão e questões orçamentárias. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Não presenciei nenhuma episódio que permitisse 
considerar estar rotina no perfil da Professora. Entretanto, na transição da primeira para segunda atividade do arremesso a 
Professora demonstrou controle e geriu bem o tempo e organização dos alunos. Também a Professora disponibilizou de 
dois horários para realizar sua aula, o que permitiu organizar os materiais no espaço de aula primeiramente para em 
seguida buscar os alunos na sala de aula. Quanto trouxe os alunos da sala de aula para quadra também demonstrou ter 
controle e gestão dos alunos. 
Síntese: Referente as rotinas de ensino contatamos que a Professora apresenta um roteiro de aula simples como pouca 
diversidade e criatividade nesta segunda aula observada. Não é flexivél no sentido de aceitar a opinião e idéias dos 
alunos, ou seja, evita modificar sua estrutura planejada de aula para atender a necessidade dos alunos, apenas quando é 
extremamente necessário. As rotinas da Professora estão focadas no controle e gestão do comportamento dos alunos 
referente a disciplina durante a aula. É rotina da Professora realizar as instruções aos alunos durante a atividade. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, é rotina da Professora constantemente advertir os alunos referente ao 
comportamento durante a aula. A Professora é exigente quanto a organização dos alunos na realização da atividade e na 
conduta dos alunos durante a aula. 
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Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, é rotina da Professora advertir os alunos problemáticos da seguinte 
forma: “- Já disse para vocês pararem com isto! Não vou repetir. Agora!” 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina da Professora prestar mais feedbacks de motivação aos alunos menos 
habilidosos. Adequando regras e procedimentos que possibilite que estes alunos realizem a atividade com sucesso. 
Constantemente realiza feedbacks de orientação e acompanha estes alunos na realização da atividade. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, principalmente pela infraestrutura da escola, pois é uma 
quadra coberta. A escola disponibiliza de materiais para realização da aula. Entretanto, a Professora não demonstra 
rotinas que propície a criação de um ambiente favorável para aprendizagem dos alunos, mas esta presente e atenta aos 
alunos durante toda aula. Organiza e mantém os materiais bem dispostos no espaço de aula para garantir a seguraça e 
oportunizar todos alunos a participar igualmente da atividade. A disciplina e bom comportamento dos alunos é base na 
estrutura de aula da Professora. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, pois os alunos ajudam a trazer e recolher os materiais no espaço de 
aula. Nesta aula a Professora utilizou uma variedade de materiais como cones, arcos e bola de basquete. Oganizou os 
materiais na quadra antes dos alunos virem para aula, mas nesta aula a Professora disponibiliza de dois horários. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, seja pela atividade planejada, a variedade de materiais que utiliza para 
realização da aula e o próprio espaço de aula. Quanto a segurança não presenciei episódios que demosntra-se esta 
caracaterística no perfil da Professora, mas também os alunos não adotaram atitudes ou comportamento que exigisse 
esta postura por parte da mesma. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina da Professora realizar feedbacks visual e verbal advertindo os alunos diretamente pelos seus nomes próprios. 
Quando necessário a Professora paraliza a atividade e demonstra ao aluno como realizar corretamente os procedimentos 
da atividade. É rotina da Professora prestar feedbacks aos alunos durante a realização da atividade. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, mesmo adotando uma postura firme, energíca e 
disciplinadora todos alunos tratam a Professora com respeito e carinho. Entretanto, é rotina da Professora diferenciar sua 
maneira de tratar os alunos conforme o comportamento destes, por exemplo, sendo mais energíca e disciplinadora com 
aqueles que adotam comportamentos contigentes durante a aula. Entretanto, é rotina da Professora tratar os alunos com 
muito respeito, brincar e demonstra muito sentido de humor com os alunos mais obedientes. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina da Professora realizar instruções claras e explícitas, sendo 
firme e direta nas suas palavras. É rotina realizar as primeiras instruções aos alunos na sala de aula, referente ao 
conteúdo e atividades planejadas para aula. Realiza instruções antes da atividade referente as regras e procedimentos, 
sendo direta, especifíca e generalista nas suas orientações. E durante a atividade é rotina da Professora prestar 
feedbacks individualizados aos alunos, onde demonstrou a cada aluno como realizar corretamente os fundamentos que 
estruturavam a atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei nenhuma episódio que permitisse considerar estar 
rotina no perfil da Professora. Entretanto, quando um aluno de inclusão, principalmente o Aluno H agride outro colega 
menor imediatamente a Professora adota uma postura energíca e disciplinadora. 

9º MOMENTO: Considerações finais... 
São rotinas da Professora estabelecer um relacionamento amigável, extrovertido e com certo sentido de humor, porém 
não deixa de ser disciplinadora e com os alunos que demonstram comportamento contigente é extremamente energíca e 
disciplinadora. É rotineiro o planejamento de aula da Professora, onde esta estruturado em fases com aquecimento, uma 
ou duas atividades e coletivo. Entretando, o roteiro de aula é básico, com pouca diversidade, uma ou duas atividades de 
pouca complexidade, mas adequada a faixa etária e características dos alunos. Suas rotinas são mais focadas na gestão 
e controle dos alunos para manter a disciplina durante a aula. 
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Anexo 23.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 23.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 20 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Continua sendo a mesma que é prender a atenção de todos. É uma turma difícil que tenho esta. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Coordenação. Trabalho de coordenação e manejo de bola. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Da mesma forma. Com a execução da atividade, se conseguem fazer ou não. Avalio desta forma. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Turma difícil. Porque mais ou menos 50% da turma são alunos de inclusão. Relevo especial no sentido de maior 
atenção faço destaca ao Weverton. É um aluno muito carente que veio da APAE. Têm muitas dificuldades. Praticamente 
entre aspas, penso que ele deveria estar em uma escola especial para atender todas as suas necessidades. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais a escola fornece. Deste mal não posso me queixar. Ficam todos guardados no armário e sempre que 
preciso de alguma coisa a Diretora me atende. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Colocam para aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Alguns que tem dificuldade de coordenação motora e 
acham a atividade difícil. Pela própria dificuldade que eles têm de aprendizagem. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Basquete, manejo de bola e coordenação. Já estavam previstos no planejamento anual. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Indisciplina dos alunos. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Geralmente chamo atenção no máximo duas vezes. Se permanecer a indisciplina retiro da quadra. 
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Anexo 23.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Terça-feira, 20 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Neste momento a Professora busca os alunos na sala. Será uma aula para alunos do 6º Ano na faixa etária dos 12 anos, 
porém na sua maioria são alunos de inclusão que estão fora desta faixa etária. Considerando as caracaterísticas dos 
alunos, o perfil apresentado pela Professora nas duas aulas anteriormente observada possivelmente as rotinas marcantes 
estarão relacionadas a disciplina, controle e gestão dos comportamentos contigentes dos alunos. Ao chegar na sala a 
Professora ficou aguardando todos alunos entrar na sala para iniciar a aula, ou seja, adota um comportamento 
disciplinador. O roteiro de aula é semelhante a segunda aula observada, ou seja, no primeiro momento será a correção 
dos cadernos dos alunos e no segundo ocorrerá na quadra as atividade planejadas para aula. A Professora continua na 
sala de aula olhando os cadernos dos alunos, a princípio percebo ser um comportamento para passar o tempo disponível 
de aula que são dois horários. De modo, que aguardarei a Professora concluir este primeiro momento de aula para estar 
realizando suas rotinas no segundo momento que ocorrerá na quadra. 

2º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
A princípio observo que alguns alunos são muito engraçadinhos que constantemente intervem e adotam comportamentos 
contigentes atrapalhando a Professora. É uma turma muito heterogênea, onde há alunos de 11 anos com características e 
comportamento infantil com alunos de 14 a 15 anos já adultos, com comportamentos e atitudes maliciosos com seus 
colegas mais novos. Sendo assim, as rotinas de gestão e controle da Professora serão marcantes na aula para manter a 
disciplina desta turma. 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Agora a Professora pede aos alunos para subirem para quadra, porém aguardarem do lado de fora até bater o sinal, pois 
neste horário a aula é do outro professor de Educação Física da escola. Finaliza a aula do outro professor, neste instante 
os alunos da Professora aguardam na lateral da quadra enquanto ela busca o material de aula na secretária. O professor 
demorou para sair da quadra com sua turma e percebi que a Professora não é empatica ao seu colega de trabalho. Assim 
que a quadra foi liberada pelo professor imediatamente a Professora começou a organizar os materiais na quadra. A 
atividade planejada é semelhante a da segunda aula observada, onde o objetivo é trabalhar os fundamentos do 
basquetebol como manejo de bola, drible e arremesso. Entretanto, mesmo sendo uma turma de inclusão a Professora não 
preocupou-se em diferenciar a atividade. Mas os alunos demonstram interesse em realizar a aula, pois a medida que a 
Professora organiza os materiais na quadra eles acompanham ajudando e questionando como será a atividade. Assim, 
nesta aula a Professora organizou os materiais juntamente com os alunos, mas devido ao fato de haver outra aula antes 
de outro professor da escola. Após organizar os materiais na quadra a Professor pediu os alunos para formarem duas filas 
logo a frente do circuito. Os alunos formaram uma fila de meninos e outra de meninas, o que demonstra já estarem 
rotinizados a este comando da Professora. A Professora não demonstra o interesse em diferenciar ou adequar a atividade 
as características dos alunos. É rotina da Professora organizar os alunos por gênero, ou seja, fila de meninos e meninas. 
Os materiais serão os mesmos utilizados na segunda aula observada como 4 cones, 4 arcos e duas bolas de basquetebol. 
Neste momento a Professora começa a passar as instruções referente as regras e procedimentos da atividade mantendo 
sua rotina de orientar os alunos antes de iniciar a atividade. Sendo suas instruções antes da atividade generalistas e 
coletivas, ou seja, instruções para todos alunos. A Professora orienta aos alunos que deverão iniciar a atividade 
agachados e driblando a bola, levantar e continuar driblando a bola dentro dos arcos, driblar a bola passando entre os 
cones e depois realizar o arremesso primeiramente com a mão direita e depois com a esquerda. A Professora mantém a 
rotina de exemplificar passo a passo cada etapa do circuito, ou seja, as regras, procedimentos e técnicas dos 
fundamentos que compõe a atividade. É rotina da Professora instruir individualmente os alunos no primeiro momento que 
realizam o circuito, onde aproxima-se e descreve especificamente como realizar cada fundamento e etapa da atividade. A 
Professora mantém a rotina de pedir os alunos para voltar ao inicio da fila quando não conseguem realizar o arremesso. 
Mesmo sendo uma turma de inclusão não ocorreram episódios de alunos com comportamentos contigentes até o 
momento, mas como estamos no início da atividade há uma expectativa pela maioria dos alunos em cumprir com a tarefa. 
Mesmo realizando instruções especificas e individualizadas, às vezes dispersa-se focando no controle e gestão dos 
alunos, ou seja, em manter a disciplina durante a realização da atividade. É foco da Professora manter os alunos com 
comportamentos corretos e certinhos, ou seja, foca seus feedbacks na disciplina dos alunos. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Como esperavamos os alunos de inclusão estão constantemente a provocar e perturmar os alunos mais novos, 
principalmente as meninas com atitudes maliciosas referentes a sexualidade. São alunos mais velhos a ter atitudes 
maliciosas com alunos muito mais novas que ainda não dispertaram sua sexualidade, sendo assim a Professora é 
energíca com estes quando presencia alguma atitude ou comportamento desta natureza. A Professora mantém a rotina de 
realizar instruções especificas referente a relização técnica dos fundamentos do basquete que estão estruturados no 
circuito. A atividade planejada pela Professora exige dos alunos algum conhecimento básico dos fundamentos do 
basquetebol, pois ele deverá saber driblar, ter coordenação para deslocar com a bola pelo trajeto e ter força para 
arremeçar na cesta. A Professora possui rotinas de controle e gestão que já rotinizou nos alunos, pois todos obedecem e 
reconhecem sua ordens de comando referente a organização da atividade. Como os alunos já acostumaram com minha 
presença na aula e sendo este o último horário de aula, percebo que adotam constantemente comportamentos 
contigentes durante a aula, o que exige da Professora estar constantemente advertindo os alunos. Por exemplo, alguns 
alunos de inclusão estão neste instante deitados do lado de fora da quadra, outros já saíram da aula e foram embora sem 
avisar a Professora e aqueles que estão fazendo aula são alunos mais novos que estão na faixa etária normal da turma. O 
roteiro de aula é semelhante a aula anterior, onde a primeira atividade é um circuito com três fundamentos do basquete o 
drible, manejo de bola e arremesso. Atividade de realização complexa que exige dos alunos conhecimentos básico destes 
fundamentos, porém o roteiro e estrutura da aula nao é diversificada e criativa. A Professora demonstra possuir domínio 
do conteúdo e mantém a rotina de realizar feedbacks de instrução e supervisão individualmente enquanto os alunos 
realizam a atividade. 
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5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A medida que os meninos concluem o circuito a Professora orienta para estarem realizando uma fila do outro lado da 
quadra para trabalharem o arremesso livre, enquanto as meninas terminam de realizar o circuito. Percebo que os alunos 
estão rotinizados a maneira como a Professora realiza suas instruções, pois basta apenas direcionar a localização na 
quadra e a formação que deseja que estes executam sem problema. O objetivo desta segunda atividade é trabalhar o 
arremesso. A Professora demonstra uma grande preocupação com os materiais, pois em todas as aula, assim que finaliza 
a atividade imediatamente recolhe todos os materiais e leva para o armário que fica na secretaria da escola. Neste 
momento a Professora mantém a rotina de orientar os alunos durante a realização da atividade, porém como organizou as 
filas em lados opostos da quadra, enquanto a Professora orienta as meninas pediu ao Estagiário que acompanha-se os 
meninos da execução do arremesso do outro lado da quadra. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio na aula onde 
demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio na aula onde 
demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. A Professora não exige ou esforça para os alunos realizarem sua aula, 
ou seja, realiza a aula para aqueles que querem e respeitam suas decisões na aula. No caso dos alunos de inclusão a 
Professora é indiferente a participação destes na sua aula. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina da Professora prestar feedbacks de instrução, supervisão e motivação aos 
alunos durante a atividade. Entretando, não exige uma participação e execução perfeita dos fundamentos ou da própria 
atividade. É rotina da Professora prestar feedbacks de instrução e supervisão individualmente aos alunos enquanto 
realizam a atividade. Quando necessário paraliza a atividade e demonstra a todos alunos novamente como realizar 
corretamente a atividade ou o fundamento que compõe o circuito. Entretanto, é rotina da Professora constantemente 
prestar feedbacks de controle e gestão dos comportamentos contigente dos alunos durante a aula, principalmente dos 
alunos de inclusão em relação as meninas. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é perfil da Professor 
uma postura firme, disciplinadora e energíca para manter o controle dos alunos de inclusão. Entretanto, com os aluns mais 
novos e comportados adota uma postura mais amigavél e extrovertida. Porém, não perde o foco nas suas instruções 
referente a atividade, apenas quando ocorre um comportamento contigente entre algum aluno de inclusão. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, esta postura energíca e disciplinadora da Professora mantém o 
respeito sob os alunos de inclusão que muito das vezes são maiores e mais fortes do que ela. Assim, através da voz 
firme, energica e disciplinadora adverte constantemente estes alunos quando adotam um comportamente contigente. Mas 
é característico do perfil da Professora ser extrovertida, brincalhona quando os alunos são mais comportados e 
obedientes, porém não gosta de perder o controle da turma. É rotina da Professora ser indiferente com os alunos de 
inclusão, ou seja, ignorar seus comportamente contigentes. Exceto quando estes comportamentos interferem na aula ou 
esta diretamente relacionado a outro aluno mais novo da turma. Sendo assim, imediatamente adverte e dirige-se ao 
alunos com firmeza e segurança nas suas palavras, às vezes é até hóstil. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio na aula 
onde demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando o 
próprio roteiro de aula, pela atividade planejada e sua capacidade de gestão e controle dos alunos. Por exemplo, a 
Professora conseguiu desenvolver a mesma estrutura de aula para alunos muito mais velhos e com características bem 
discrepantes quanto a disciplina, pois esta é uma turma de inclusão onde encontram-se alunos na faixa etária entre 11 até 
15 anos. Alguns alunos já deveriam estar finalizando a escolarida básica, porém encontram-se em turma de alunos que 
apresentam caracaterísticas físicas e psíquicas de crianças. Este contexto é muito complexo de ser gerido e adequado a 
uma estrutura de aula, mesmo sendo uma aula de Educação Física. 
Tem sentido de humor: Sim, mesmo adotando um perfil energíco e disciplinador durante a aula com aquelas turmas 
tipicamente contigente a Professora fora do contexto de aula, seja durante o intervalo, na chegada ou saída da escola 
demonstra um senso de humor muito positivo. É rotina alguns alunos acompanhá-la pela escola durante o intervalo ou na 
saída da escola. Este sentido de humor é mais visivél nas turmas com alunos na faixa etária normal, onde a Professora 
adota uma postura mais extrovertida e brincalhona. Entretanto, nas turma de inclusão este perfil é mais energíco e 
disciplinador para que consiga gerir e controlar os comportamentos de contigente dos alunos de inclusão. 
Tenta que todos alunos participem da atividade: Também nesta aula não foi necessário, pois todos alunos são 
participativos e gostam de realizar a aula. Até os alunos de inclusão que muita das vezes motiva e impulsiona a 
participação dos menores, porém constantemente adotam comportamentos contigentes que são imediatamente 
controlados pela Professora. Aqueles alunos de inclusão que não quiseram participar da aula inicialmente a Professora 
não fez questão, ou seja, foi indiferente a decisão dos alunos. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não, pois as aula observadas foram muito estruturadas. Não é caracaterístico da 
Professora aceitar a opinião dos alunos referente a regras ou mudanças na organização da atividade, ou seja, criar um 
ambiente de interativo e criativo que possibilite os alunos adequar as regras da atividade ou intervir nas questões do 
contexto da aula. Talvez seja pelos alunos de inclusão que constantemente tentam intervir e quebrar a rotina da atividade 
pertubando os alunos mais novos e se a Professora permitir que intervenham nas decisões da atividade pode vir perder o 
controle da aula. Na primeira aula observada o conteúdo foi a ginástica, onde a Professora passava os alongamentos e os 
alunos repetiam. As duas últimas aula foram realizada para turmas de 6º ano, porém uma turma homegênea e outra 
heterogênea com muitos alunos de inclusão, onde trabalhou um circuto com fundamentos do basquetebol como manejo 
de bola, drible e arremesso. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas é rotina da Professora manter um perfil energíco e disciplinador. 
Entretanto, quando leciona para turmas menos problemática ou que os alunos sejam todos da mesmas faixa etária a 
Professora assumi um perfil extrovertido e brincalhona, mas não perde a postura disciplinadora. Enquanto que nas turma 
de inclusão a Professora é extremamente energíca e disciplinados com os alunos de inclusão que estão participando da 
aula. A Professora chama os alunos pelos apelidos, brinca, tira sarro dos alunos que tem intimidade com ela. Já com os 
alunos mais velhos de inclusão que adotam comportamentos contigentes contantemente, a Professora é indiferente com 
estes, afim de evitar que cresçam e apareçam no contexto da aula. 

b) Ensino: 
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Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, o roteiro de aula é básico, porém estruturado. É 
rotina da Professora planejar uma ou duas atividades apenas para aula. Não é um contexto de aprendizagem criativo e 
diversificado, mas as atividade selecionadas são adequadas a faixa etária dos alunos. Apenas a primeira aula observada 
que constatamos uma diversidade de alongamentos, mas devido a atividade da aula ser uma ginástica. Onde 
constatamos que esta atividade ginástica é rotineira no repertório da Professora, pois os alunos identificavam-se com a 
organização da atividade, no reconhecimento dos alongamentos e do tempo disponivél para realização dos alongamentos. 
Mas o roteiro de aula é estruturado, pois é rotina da Professora buscar os alunos na sala de aula, realiza as primeiras 
instruções referente ao conteúdo e atividade da aula dentro da sala aos alunos, lembra aos alunos da importância de 
colaborar com a aula e evitar adotar comportamentos contigentes, trás os alunos para quadra, em seguida busca os 
materiais na secretária, organiza os materiais na quadra para realização da atividade, organiza os alunos na quadra, 
transmite as primeiras instruções referente as regras e procedimentos da atividade, mantém durante a atividade prestando 
feedbacks de instrução, supervisão, motivação e controle aos alunos e quando necessário demonstra aos alunos como 
realizar o fundamento ou a atividade corretamente. Referente aos recursos materiais a Professora utilizou os mesmos da 
segunda aula como 4 cones, 4 aros e 2 bolas de basquetebol. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina da Professora realizar instruções clara, especifícas e com termos técnicos da 
execução correta dos fundamentos do basquetebol. Nas duas aulas para os 6º anos, onde realizou a atividade do 
basquetebol a Professora não preocupou em adequar a linguagem as características dos alunos. Entretanto, na segunda 
aula a Professora foi mais extrovertida em relação a terceira aula que realizou para turma de inclusão. Não é rotina da 
Professora justificar os objetivos das aula ou da atividade, tão poucos dos resultados que espera alcançar com os alunos 
na atividade planejada. Temos que levar em consideração o perfil dos alunos que a Professora leciona, mesmo sendo 
alunos particpativos não demonstram o interesse em aprender ou entender a finalidade da atividade. É rotina da 
Professora realizar as instruções referente as regras e procedimentos antes da atividade aos alunos, onde são instruções 
coletivas e generalistas. Durante a atividade a Professora constantemente presta feedbacks de instrução e supervisão 
referente aos fundamentos do basquetebol. Estas instruções durante a atividade são individualizadas, ou seja, a 
Professora realiza feedbacks para cada aluno enquanto realiza a atividade. São instruções referente o manejo da bola, o 
drible, como arremeço ou deslocar com a bola. E feedbacks de controle, afim de manter a disciplina dos alunos, 
principalmente os alunos de inclusão. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não presenciei muitos episódio na aula onde 
demonstra-se esta rotina no perfil da Professora. Como não eram atividades coletivas, mas atividade mais estruturadas a 
Professora mantinha-se prestando feedbacks positivos quando os alunos realizava o circuito. É rotina da Professora 
manter-se ao lado dos alunos e acompanhá-los na execução da atividade prestando os feedbacks necessários de 
instrução e supervisão. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não presenciei episódios que a 
Professora interagisse diretamente com os alunos, ou seja, participasse da atividade com os alunos. Apenas na primeira 
aula, onde a atividade foi ginástica em que a Professora explicava e demonstrava como realizar o alongamento. Já a 
atividade das duas aulas posteriores a Professora apenas prestou feedbacks e demonstrava aos alunos como realizar os 
fundamentos do basquetebol que estruturavam a atividade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não presenciei rotinas de improvisação devido a estrutura das 
atividades planejadas e a própria postura da Professora com os alunos por ser energíca e disciplinadora. É estratégia de 
controle da Professora gerir a pulso firme a atividade para evitar qualquer tipo de intervenção dos alunos de inclusão, ou 
seja, planeja as atividades para os alunos mais novos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando ser uma aula planejada, estruturada e organizada, mesmo não 
sendo uma aula diversificada e criativa que exija muito das habilidades dos alunos. Entretanto, a atividade planejada é 
complexa e exige dos alunos conhecer os fundamentos básicos do basquetebol, pois iniciavam a atividade agachados e 
driblando a bola, depois quicavam a bola dentro dos aros, passavam entre os cones para depois arremessar a cesta. E 
quando terminavam o circuito a Professora apenas orientava os meninos ou meninas para irem para o lado oposto da 
quadra treinar o arremesso livre. Todos alunos reconheciam as instruções da Professora, ou seja, estavam rotinizados 
com suas instruções. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, a Professora possui voz de comando devido o 
perfil energíco e disciplinador para gerir e controlar a aula. Considerando o contexto da escola e perfil das turmas que a 
Professora leciona esta postura é favoravél para gestão dos comportamentos contigentes dos alunos de inclusão, também 
da própria aula planejada. De modo, que os alunos não chocam de frente com a Professora, o que favorece na transição 
das atividades. 
Síntese: Referente a dimensão Ensino são rotinas de instrução, gestão e controle do comportamento dos alunos. Um 
roteiro de aula básico, pouco diversificado e criativo, mas bem estruturado e organizado. As atividades planejadas são 
adequadas a faixa etária dos alunos, mesmo tendo nas turmas alunos de inclusão e rotina da Professora selecionar e 
planejar as atividades para os alunos menores que estão na faixa etária normal da turma. É rotina da Professora ser 
segura, objetiva e clara nas suas instruções, porém não adequa as características dos alunos. Apenas nas turmas mais 
homogêneas que a Professora demonstrou adequar suas estratégias. Entretanto, nas turmas de inclusão manteve o perfil 
firme, energíco e disciplinador. É rotina da Professora estar presente em todos episódios da aula, seja de aprendizagem 
ou de disciplina. Principalmente com os alunos de inclusão, pois quando adotam um comportamento contigente em 
relação a um colega menor, imediatamente a Professora adverte e adota uma atitude disciplinadora. É rotina da 
Professora exemplificar e demonstrar aos alunos como realizar os fudamentos, procedimentos e regras da atividade. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, a Professora adota uma postura energíca e disciplinadora com os alunos, afim 
de evitar qualquer tipo de comportamento contigente e brincadeiras de mal gosto dos alunos de inclusão em relação aos 
aluns menores da turma. É rotina da Professora dizer: “- Eu não irei voltar aqui novamente, pois já avisei vocês que não é 
para continuar com esta atitude.” 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: É rotina da Professora tratar os alunos de inclusão mais problemáticos 
com indiferença, ou seja, evita discutir ou dar atenção aos comportamentos destes alunos, desde que não ofenda ou 
agrida os alunos menores. 
Trata os alunos com justiça: Sim, mesmo a Professora sendo energíca e disciplinadora com os alunos trata todos com 
muito respeito, brinca e faz piadinhas com os alunos mais novos, os alunos educados ou que tenham certa intimidade 
com ela. Planeja e organiza as atividades levando em consideração os alunos mais novos e que encontram-se na faixa 
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etária norma da turma. É protetora e mantém a segurança física destes alunos em relação aos alunos de inclusão. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, considerando que a Professora possui um planejamento de 
aula, pelas atividades selecionadas serem adequadas a faixa etária dos alunos, por conseguir gerir e controlar os 
comportamentos contigentes dos alunos de inclusão. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos tem acesso os materiais durante a execução da 
atividade. Entretanto, é rotina da Professora organizar os materiais somente quando os alunos estão na quadra e 
imediamtamente quando termina a aula quarda todos na secretária para evitar que desapareça ou algum alunos estrague-
os com brincadeiras fora do contexto da aula. Os alunos ajudam a Professora a trazer e recolher os materias da quadra. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o aspecto físico é atraente devido a aula ser realizada numa quadra 
coberta, com marcações, a utilização de materiais diversos, atividades adequadas a faixa etária dos alunos e a própria 
capacidade de gestão e controle da Professora no contexto da aula. A Professora é organizada quanto a gestão dos 
materiais. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, mas 
não é necessário exigir que os aluns participem da atividade, pois a maioria gosta de realizar a aula. Quanto aos alunos de 
inclusão a Professora não faz questão que participem da aula, pois a maioria apenas costuma atrapalhar ou incomodar os 
alunos mais novos da turma. Todavia, é rotina da Professora constantemente prestar feedbacks visual, verbal e físico 
durante a realização da atividade pelos alunos. É rotina permanecer ao lado dos alunos orientando como realizar 
corretamente os fundamentos do basquete que compõe a atividade. Quanto necessário interrompe a atividade e 
demonstra como executa correta o fundamento. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é recíproco o respeito o respeito entre Professora e 
alunos. A base deste respeito no que refere-se aos alunos de inclusão esta relacionada a sua postura firme, energíca e 
disciplinadora. Entretanto, esta postura não impede que a Professora seje extrovertida e brincalhona com os alunos mais 
novos e comportados. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina da Professora realizar instruções claras, objetivas, com 
boa voz de comando, porém não adequa a linguagem as caracaterísticas dos alunos. A Professora em todas as aulas 
utilizou uma linguagem técnica para orientar os alunos na realizalização dos alongamentos e no circuito do basquete que 
planejou para duas últimas turmas. É rotina da Professora realizar instruções coletivas e generalistas aos alunos antes da 
atividade referente as regras e procedimentos. E durante a atividade constantemente presta feedbacks instrução aos 
alunos. Estas instruções são individualizadas e especificas referente aos procedimentos técnicos dos fundamentos do 
basquetebol. E antes de iniciar a atividade a Professora demonstra como realizar a atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Não presenciei muitos episódio na aula onde demonstra-se esta 
rotina no perfil da Professora. Apenas em relação dos comportamentos hóstis dos alunos de inclusão com os alunos 
menores da turma. É rotina da Professora esta atenta a todos estes episódios, pois imediatamente adota uma atitude 
hóstil e energíca com os alunos de inclusão, se necessário pede o aluno para retirar-se da aula. 

7º MOMENTO: Considerações finais... 
A Professora mantém rotinas de Relações Humanas que são estratégicas e adequadas as características dos alunos da 
turma, ou seja, se colaboram com a aula demonstra um perfil mais amigavél e extrovertido, mas se adotam 
comportamentos contigentes é hóstil, energíca e disciplinadora nas suas advertências com os alunos. Quanto a dimensão 
Ensino são mais rotinas de instrução, gestão e organização dos materiais no espaço de aula. As atividade são adequadas 
as características dos alunos ou são atividades que os alunos já estejam rotinizados a executar algumas das etapas ou 
dos procedimentos. Quanto a dimensão Gestão é rotina da Professora gerir e controlar os alunos pela sua voz de 
comando, ou seja, atravéz da disciplina impõe o comportamentos dos alunos na aula. Esta postura estabelece um 
ambiente de aula organizado e controlado, mas pouco flexivél e favorável a interação dos alunos. 
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Anexo 23.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 

 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
600 

Anexo 23.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Terça-feira, 20 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

15º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
Professora: Roteiro que você fala é um roteiro individual de aula? 
Minha intervenção: Isso. 
R: O roteiro individual eu realizo por atividades com base no livro. Eu entrego na escola um planejameto anual. Eu focalizo 
assim, primeiro bimestre é uma certa disciplina, eu vou e olho no livro certas atividades e no decorrer das aulas vou 
aplicando aquelas atividades, mas roteiro do dia a dia eu não faço. 
1.1.1) Você conseguiria me descrever como é sua aula? Desde o momento que você vai até a sala de aula até o fim. Um 
descrição da estrutura básica da suas aulas. Você possui esta estrutura básica de aula? 
Professor: Sendo as duas aulas germinadas. Você quer que eu explique as duas? 
Minha intervenção: Sim, pois observamos as aulas de cariz germinadas. 
R: Como na escola que trabalho as aulas são germinadas, eu tenho um horário que é horário teórico, aonde entro dentro 
da sala e passo a parte teórica para eles, faço a avaliação com os alunos da parte teórica e no segundo momento que é o 
momento da quadra é o conteúdo do primeiro bimestre. De acordo com o planejamento que entrego, vejo qual o conteúdo 
do primeiro bimestre, depois dou uma pesquisada nos livros para saber qual atividades e escolho qual as atividades que 
irei trabalhar no dia. Vou para quadra com eles no segundo momento, que é o segundo horário, chegando lá eu explico, 
exemplifico e cobro a atividade. 
1.1.2) Considerando ser horário germinado o tempo de aula é maior, sendo assim, porque estruturou a aula com estas 
atividades teóricas e práticas? 
R: Não é que eu tenha estruturado, mas como o horário é determinado pela direção da escola, então eu tenho que seguir 
conforme os dois últimos horários que você observou hoje, um horário de sala e um horário de quadra. Este horário de 
quadra e sala já vem determinado pela direção, por causa do outro professor, assim não batemos o horário com o outro 
professor quando a utilização da quadra e não darmos com duas turmas na quadra. Só o espaço que é meio limitado. 
Então não sou eu que determino o horário que vem de sala eu fico com eles na sala e o horário que vem de quadra é o 
que vou para quadra. 
1.2) Costuma seguir à risca o planejamento? 
R: Não. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca seu planejamento? 
R: Não. No estágio era mais difícil. Eu não tinha experiência, ficava meio que áerea quanto ao seguir o planejamento, 
então muitas das vezes falhou. 
1.2.2) Cosegue me descrever quais as principais diferenças do seu planejamento hoje com o planejamento do estágio? Eu 
me refiro a estrutura do seu planejamento. Hoje planejo assim e no estágio planejava desta forma. 
R: No estágio eu tinha tudo direitinho, pois fazia as aulas estruturadas, tinha aquecimento e as atividades de aula. Hoje já 
não faço mais o aquecimento porque o tempo é limitado. Hoje a aula é diferente, pois já cheguei a trabalhar duas 
atividades, hoje eu passo apenas uma atividade por aula e a recreação no final. 
Minha intervenção: Mas hoje você tem dois horários. Tudo bem, que um destes é quadra. 
Professor: Mas eu tenho somente um horário na quadra. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
1.1) No estágio comunicava os objetivos aos alunos? 
R: 
1.2) No estágio justificava os objetivos da aula aos alunos? 
R: 
1.2.1) Comparando com hoje, consegue identificar as principais diferenças? 
R: 
1.2.2) Como você costuma realizar hoje estes procedimentos durante a aula? 
R: 
1.3) Referente a turma (x), tem objetivos diferentes para os alunos na mesma aula? Exemplifique. 
R: 
1.3.1)Quando começou a diferenciar os objetivos das aulas? Porque? Você cosegue descrever quais as principais 
diferenças? 
R: 
OBS: As perguntas acima não foram realizadas ao Professor, pois não constamos tais atitudes nas aulas observadas. 
1.4) O que costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados para sua aula? 
R: Eu tento chamar a atenção deles para atividade. Tento de certa forma, entre àspas obrigar eles a fazerem a aula, não é 
bem uma obrigação concreta, mas de qualquer forma eu chamo a atenção de uma maneira mais severa para que eles 
possam estar focados na atividade. 
Minha intervenção: Professora percebe você utilizar a seguinte expressão: “- Não vou avisar de novo. Já falei!” Você 
utilizava esta expressão para manter o controle dos alunos e não dispersarem na fila. Principalmente com os alunos 
maiores que são aqueles alunos de inclusão, pois percebe que você esta sermpre chamando a atenção deles. Se estes 
episódios ocorressem no estágio como você procederia? 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: No início ocorreu muitas vezes, eu chamava a atenção, chamava e chamava. Só que ainda, acho que não tinha 
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chamado a atenção de uma forma mais severa. De uma forma assim, com uma expressão facial mais fechada e enérgica. 
Eu acho que no início por falta de experiência e acho que tinha até medo, eu não chamava a atenção de uma forma mais 
brusca. Hoje não. Hoje eu chamo a atenção, fecho a expressão facial para eles verem que estou falando sério. Porque 
não é que antes não falava sério, mas não conseguia o domínio, acho que era falta de experiência, não tinha aquele 
controle de turma total. Porque de qualquer forma você tem que saber chamar a atenção do aluno. Você não vai chamar a 
atenção do aluno: “- Não faça isto não. Por favor!” De uma maneira mais branda. 
Minha intervenção: Agora com os alunos da 4ª série você era mais carinhosa nas suas instruções na aula de ginástica. “- 
Vamos esticar os bracinhos, as perninhas.” 
Professora. Foi! Mas é assim, hoje em dia esta turminha exige mais carinho. Não é que o adolescente não exija carinho, 
mas as crianças já lhe trata de forma carinhosa, a criança é carente de carinho. Então, se você trata de forma carinhosa 
ele se envolvem mais com você e nas suas aulas.  
Minha intervenção: Nós observamos três aulas. A primeira aula foi a 4ª série onde você trabalhou ginástica. A segunda 
aula foi com uma turma semelhante, porém com menor número de alunos de inclusão, apenas com o Aluno A que 
acredito que foi o que deu mais trabalho na aula. Hoje tinhamos uma turma com bastante alunos de inclusão, porém não 
consegui percebe o diagnóstico que você realizou da turma, pois já percebe uma turma mais interativa que se envolveu na 
sua aula. A segunda atividade com eles foi super bem controlada e na sua transição você pediu: “- Gostaria de uma fila 
naquele garrafão realizando o arremesso enquanto as meninas terminam.” ‘Não teve problemas nenhuma no decorrer da 
aula. Sendo assim, referente a esta última turma que têm mais alunos de inclusão, que você já vinha me descrevendo as 
características da turma desde o primeiro dia que realizamos o planejamento da coleta de dados.  
1.4.2) Você conseguiria me descrever as principais diferenças se realiza-se a mesma aula nesta mesma turma na época 
do estágio? Se a Professora encontra-se esta turma no estágio com estes alunos de inclusão como seria a sua aula? 
R: Eu acho que seria catastrófica. 
Minha intervenção: Porque professora? 
Professor: Hoje eu não sei o que se passou, se foi a sua presença, pois não sei o que se passou com eles, mas me 
surpreenderam. Até o Dé! Hoje eles me surpreenderam, porque eu tenho dificuldades com aquela turma, eles são muito 
dispersos mesmo. Pode até ter sido a sua presença, mas hoje fiquei surpresa, porque é uma turma problemática, é uma 
turma que não se concentra, não faz a aula. As meninas, você deve ter percebido a dificuldade motora que algumas 
possuem, elas não gostam de fazer porque os meninos ficam rindo, os meninos ficam debochando e tal. Então assim, eu 
me surpreende, se fosse no início eu ficaria até perdida no meio deles. 
Minha intervenção: O que é você ficar perdida no meio deles? 
Professor: É sem saber o que fazer no exato momento que eles estiverem dispersos e eu ali tentando, tentando e 
tentando trazer eles para aula e eles não querendo nada. 
Minha intervenção: Isto ocorria no estágio? 
Professor: Ocorreu algumas vezes no início. Até eu aprender a chamar atenção doa alunos ocorreu muitas vezes.  
Minha intervenção: Aprender a chamar atenção? Como se aprende a chamar atenção dos alunos? 
Professor: Ah! Tem que ser severa. Chega um momento... Eu brinco, dou certa liberdade, mas chega um momento que 
você tem que impor. Você tem que mostrar que brincadeira tem hora e a aula tem hora também. 
1.4.3) Eu não presenciei nenhum momento nas aulas você justificar os objetivos das atividades. Com exceção da 
ginástica para os alunos de 4ª série que sõa mais novinhos, também disse o porque eles tinham que fazer, mas percebe 
que eles já estavam acostumados com a aula. 
Professor: Já estavam acostumados a fazer. 
Minha intervenção: Já esta rotinizados nesta atividade. Já chegaram na quadra, sentaram cada um no lugar deles em 
cima das linhas da quadra, obedeceram as suas instruções e pronto. Já sabiam onde se posicionar. 
Professor: Eu já ensinei eles isto. 
Minha intervenção: Você já criou esta rotina nos alunos. 
Professor: Isso. Porque a ginástica é uma vez por mês. 
Minha intervenção: Como você criou esta rotina de comportamento nos alunos? No início como que foi? 
Professor: No início a criança é mais fácil de lidar. Porque tudo que falamos eles obedecem. Então é mais fácil criar 
rotinas com eles. Vamos fazer assim, assim e assim. E eles seguem. Na verdade eles seguem. 
Minha intervenção: Eles querem é fazer a aula. 
Professor: Criança faz. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das 3 aulas observadas, qual das atividades ou modalidades onde você sente possuir mias rotinas ou 
comportamentos rotinizados relativos às tarefas, exercícios ou situações de aprendizagem? 
Minha intervenção: Em qual das turmas você apresentou mais comportamentos que são próprios e habituais do seu 
trabalho? Na primeira turma de 4ª série ou nas turmas de 5ª série? 
R:Nas de 4ª série. Eu acho que gosto mais das crianças. Eu domíno mais as crianças. Dominar no sentido de me 
relacionar bem, pois eles me respeitam, eu consigo lidar melhor com eles. 
1.2) No estágio como você selecionava as tarefas de aula nesta atividadde? Po exemplo, a aula foi uma ginástica, mesmo 
você dizendo que seria simples, foi complexa devido o grande número de exercícios que você passou para os alunos. 
Assim, você faria desta forma no estágio ou não? 
R: Eu fiz no estágio, mesmo com as primeiras turmas que era em escolas diferentes noutro município que foi em 
Barbacena, sempre passei uma ginástica para crianças, eles sempre fizeram e sempre gostaram. Às vezes quando não 
era ginástica já aconteceu de algumas turmas me cobrarem. “- O tia hoje é ginástica?” Eles gostam. Crianças gostam. 
Minha intervenção: Como seria a sua aula no estágio para um turma na qual você trabalhou o basquete? A mesma 
estrutura de aula que você planejou para hoje, seria semelhante no estágio quanto a seleção das atividades e tarefas? 
Porque foi uma atividade complexa, não a aula, mas a atividade em si foi complexa. O aluno sair do local ajoelhado 
driblando a bola, manter o drible, levantar, andar briblando até os aros, passar entre os cones driblando e realizar o 
arremesso. Esta foi a atividade de hoje. Correto? 
Professor: Foi. Não é que seja complexo, porque eles já haviam seguido a atividade antes com os cones. Então você deve 
ter achado complexa, mas porque você não presenciou as atividade que foram passadas anteriormente. Teve atividade de 
só quicar a bola, depois somente com os cones. Você esta presenciando um atividade que é continuação de outras. Então 
eles já vizeram as anteriores. 
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Minha intervenção: Então esta atividade da aula de hoje você já executou ela anteriormente, porém separadamente cada 
etapa da atividade? 
Professor: Sim. Esta atividade é a complementação de outras atividade que já passei. Então ela não surgiu do nada ali 
não! As primeiras atividades de basquete que iniciei eles quicaram bastante a bola e brincaram com a bola debaixo das 
pernas. Depois que eu incluí o cone, eles passaram em zig zag nos cones. Depois que eu incluí o arco. Você esta 
presenciando as atividade no final, porque nós já estamos quase no final do primeiro bimestre, você esta pegando o final 
das atividade. Então não é que ela seja complexa. 
Minha intervenção: No estágio como seria a sua aula de basquete no primeiro bimestre? 
Professor: Eu trabalhei basquete no estágio. 
Minha intervenção: Era a mesma estrutura de aula de hoje? 
Professor: Estrutura que você fala é? 
Minha intervenção: Porque você disse que estabelece uma relação de aulas anteriores com aulas futuras. 
Professor: Tem que evoluir. Tem que evoluir. Você tem que ir adicionando dificuldades em cada aula. 
Minha intervenção: Nestas atividades do basquete você fez assim no estágio? 
Professor: Sim. Não com tanto sucesso, mas fiz sim. 
Minha intervenção: O que é com “não tanto sucesso”? 
Professor: Não com tanto sucesso, porque no início não conseguia a participação de todos alunos. 
Minha intervenção: Não? 
Professor: Não tinha aquela... Porque é igual estou te falando, chamar a atenção e impor a atividade para os alunos 
fazerem, no início eu tinha medo. Eu acho que tinha medo. 
Minha intervenção: Então saber chamar a atenção dos alunos ajuda aumentar a participação dos alunos? 
Professor: Ajuda. Eles fazem. Você viu que eles fazem. Eu chegar e impor: “- Olha! Não vou falar de novo não. Vamos 
ficar na fila e fazer a atividade.” Antes, praticamente assim, era aqueles que estavam na aula e queriam fazer, então não 
obrigava eles. Eu não ficava falando: “- Vamos lá para fila. Vamos fazer.” No início aqueles alunos que não queriam fazer 
ficavam sentados. Eu não me importava com aquilo, hoje eu já me importo. 
Minha intervenção: Mas percebe que existem alguns alunos que para você é indiferente estar na suas aula? Eu percebe 
na aula de hoje. 
Professor: É indiferente porque eu já coloquei na cabeça não ficar debatendo com aluno. Não debato. Vou até meu limite. 
“- Vamos fazer a aula. A aula é esta. A atividade é esta. Vamos fazer, vamos fazer.” Agora se ele insistir que não vai fazer 
não irei ficar batendo de frente com o aluno. 
Minha intervenção: Porque são turmas bem diferentes. Isto é perceptivo. 
1.3) Como você assegura a sequência e continuidade das tarefas nessa atividade? 
Minha intervenção: No caso da aula do basquete, como você assegura que os alunos conseguirão realizar a atividade 
planejada, para isto você tem que planejar uma primeira atividade no primeiro dia de aula, na segunda aula, na terceira 
aula até chegar ao nível da atividade que reúne todas as outras. Você mesmo disse que há uma progressão desta 
atividade, uma evolução da atividade. Como você assegura este procedimento? Como são os seus passos até chegar a 
atividade mais complexa? Porque depois você treinou o arremesso na cesta que é um fundamento básico, mas complexo 
para realizar por exigir muita coordenação do aluno. 
R: No caso eu deixo o arremesso como recreação mesmo. Porque eu não ensinei a técnica do arremesso, então eu deixo 
só como recreação. Mas a parte de fundamento para assegurar a aprendeizagem dos alunos costumo repetir a aula. Eu 
costumo repetir. A aula de cones, eles devem ter feito umas duas vezes. Foram umas duas vezes que eles fizeram a aula 
de cones para terem mais firmeza no manejo de bola. Eu costumo repetir a aula. Eu percebe que não foi legal a aula, eles 
fizeram mas não tiveram aquela habilidade, aquele manejo de bola eu repito a aula. Eu costumo repetir. 
1.3.1) Este costuma repetir era assim no estágio? 
Professor: Não. Eu não pensava desta forma. Eu não pensava assim: “- Eu vou repetir porque desta vez eles vão 
interessar fazer melhor a atividade, vão ter um pouquinho mais de habilidade, vão querer trabalhar a habilidade deles.” Eu 
não pensava desta forma, então não repetia. 
1.4) Você me disse que estabelece relação das aulas anteriores com as aulas futuras. No caso da atividade do basquete, 
você fazia assim no estágio ou chegava e passava uma determinada atividade, na próxima aula era outra atividade 
independente da aula anterior? 
Professor: Já! Eu já fiz isto. Por isso, que eu te falo que é com a experiência que vamos adquirindo que muda nosso 
comportamento. No início eu passava uma atividade hoje e na aula seguinte eu passava outra atividade. Eu não dava 
continuidade naquela atividade da aula anterior. Num dia trabalhava passe, no outro dia já trabalhava drible, então já 
aconteceu isto. Eu não dava seguimento numa outra atividade de passe ou de drible. 
Minha intervenção: O que é mais difícil em trabalhar aulas mais abertas, eu digo, sem relacionar aulas anteriores com 
aulas futuras? O que você acha que dificulta? 
Professor: O que dificulta? 
Minha intervenção: A finalidade do planejamento é você organizar uma aula de modo que os alunos aprendam e facilite o 
seu trabalho, ou seja, eles fazendo a aula como planejada facilita o seu trabalho. 
Professor: O que dificulta é que quando você não dá seguimento em determinado fundamento o aluno fica para trás. Ele 
pode até conseguir jogar, mas ter habilidade em realizar todos os fundamentos fica falha. 
1.5) Como distribuía e organizava estas atividades para os alunos no basquete no estágio? 
Profesor: Como eu distribuo? 
Minha intervenção: Eu digo, como você distribuía os conteúdos e atividades. Por exemplo, na primeira aula passe, na 
segunda drible, na terceira manejo de bola. 
R: Isto é na rotina mesmo de aula, porque geralmente eu coloco 2 ou 3 aulas para cada fundamento. Esta aula do manejo 
de bola com o quique, primeiro foi uma aula para tentar passar a bola por debaixo das pernas e que eles ficam 
empezinhos, duas aulas de cone e três de manejo de bola, três com esta. 
Minha intervenção: Três aulas? 
Professora: Quatro com estas. Uma atividade com a bola passando por entre as pernas para eles terem o manuseio da 
bola, duas aulas com os cones já são três, e esta aula agora com o arco são quatro. 
Minha intervenção: Nesta última aula você incluiu o arco. 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: E qual será a próxima atividade a incluir na evolução desta aula? 
Professor: Agora vou para o arremesso para finalizar. Só finalizar os fundamentos do basquete. Porque o tempo é curto e 
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no próximo bimestre será outro conteúdo.  
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos no estágio referente a supervisão, 
acompanhamento e correção das atividades? Como você fazia estes procedimentos no estágio? 
Professor: Como eu comunicava? 
Minha intervenção: Como você comunicava a consecução das tarefas, como você explicava, instruía os alunos nas 
atividades? 
Professor: Para eles? 
Minha intervenção: Sim. 
R: Quando comecei no estágio eu explicava a atividade, mas errava em não exemplificar e não mostrar como se faz. Às 
vezes eu exigia alguma coisa, eu queria que eles fizessem determinada coisa, mas não mostrava antes como se fazia a 
atividade. Então eu já errei assim! Hoje eu falo com eles: “- Vocês irão fazer desta forma a atividade, mas antes vou fazer 
para vocês verem com se faz.” Então, agora eu passo o que eu quero e demonstro o que eu quero para eles tentarem 
fazer. Antes não! Já aconteceu deu falar assim: “- Vocês irão quicar a bola por entre os cones e quando chegar lá 
arremessar.” Eu não chegava a mostrar. Então tinha alunos que quando chegava a vez dele me perguntava: “- O Tia o que 
é mesmo para fazer?” E quando eles vêem você fazendo parece que eles assimilam melhor e fazem. Chegam a fazer. 
Minha intervenção: Referente ao tempo de instrução. Percebe que você não demorou muito tempo para passar as 
instruções aos alunos. Não podemos considerar a aula de ginástica, onde você dava a voz de comando, a primeira parte 
foi aquecimento. “- Todos sobre a linha e vamos formando as linhas.” E nisto você passava as intruções e exemplificava. “- 
Vamos mexer os ombros. Agora o braço.” E eles repetiam os movimentos. Agora na aula de basquet você passou as 
instruções dos procedimentos referente a atividade, exemplificou e depois você acompanhava. O seu tempo de orientação 
dos alunos nas atividade era maior ou menor no estágio? O tempo para passar as instruções dos procedimentos das 
atividades? 
Professor: Era menor. Agora como você falando, eu lembro que... Eu não sei se você notou, dependendo do aluno eu vou 
com ele do início da atividade até o final acompanhando e orientando: “- Controla a bola mais perto do corpo, empurra a 
bola.” Eu não fazia isto antes. Eu ficava só lá no final da atividade esperando o aluno ir e voltar. O tempo de informação 
era menor. 
Minha intervenção: Professora bom você ter dito, pois não considerei este procedimento realizado por você, apenas as 
orientações que você realizava antes da aula. Esta orientação que você descreve é realizada durante a aula, ou seja, outra 
fase da aula que é durante a realização das atividades. Existe a orientação antes da atividade, onde percebe que você 
passa a orientação, exemplifica e acompanha, ou seja, é a supervisão da atividade. 
Professor: E pelo que eu lembro no início não acompanhava os alunos até o final da atividade, ou seja, orientando os 
erros que ele tinha durante a execusão. Você deve ter percebido que alguns alunos batiam na bola. Então não é bater, é 
você empurrar a bola, ter o manejo de bola até que você aprenda. E quando você coloca um pouquinho mais de força a 
bola ira subir até altura do seu corpo. Porque tem alguns que vão lá embaixo busca a bola. Então assim, eu não 
acopanhava eles fazerem a atividade e nem orientava, pois ficava lá no início da atividade só olhando eles fazerem. 
1.6.1) Quando você costumava fazer esta comunicação das atividades no estágio? 
Professor: Das que estava errado? 
R: Para te falar a verdade não lembro quando eu falava no início do estágio. 
Minha intervenção: Quando você explicava as atividades no estágio? 
Professor: Só no início da aula. Eu colocava a turma na quadra e falava: “- Nós vamos fazer isto e isto.” O conteúdo eles 
já sabiam porque no início do ano somos obrigados a passar para os alunos. “- Hoje é basquete e nôs vamos fazer esta 
atividade, eu quero que vocês façam esta atividade.” A falta de experiência faz isto com a gente. “- Eu quero que vocês 
façam isto.” E daí eu ficava ali esperando eles fazerem. 
Minha intervenção: Era assim Professora? 
Professor: Eu não me identificava! Depois com o tempo que foi caindo a ficha. Eu falei assim: “- Pode melhorar eu fazendo 
assim. Eu podendo mostrar o que é para fazer vai melhorando aos poucos.” Foi assim que eu consegui e aos pouco fui 
crescendo e pensando: “- Assim vai ficar melhor, se eu mostrar, se eu ajudar, se eu orientar.” Foi assim!  
Minha intervenção: Professora não percebe nas suas aulas a realização da diferenciação das tarefas por alunos. Eu 
observei duas turmas que são muito heterogêneas, que são as 5ª séries. Nesta turma de hoje temos alunos de inclusão 
que na sua maioria são homens e meninos e meninas que são crianças ainda, percebe-se que as meninas são mesmo 
criancinhas. Aonde percebe que os mais velhos podem influênciar no comportamento destas crianças. Sendo assim: 
1.7) Costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas caracterísitcas dos alunos da turma? 
R: Não. A atividade é para todos. A mesma atividade para todos. Eu ainda não pensei nesta questão de diferenciar uma 
atividade de um aluno para o outro. A princípio não penso que deva ser diferenciada não. 
Minha intervenção: E para aqueles alunos que são mais habilidosos em relação aos menos habilidosos? 
Professor: Para os mais habilidosos a atividade é a mesma. Eles fazem e vou lá dou o parabéns, incentivo e tal. Aos 
menos habilidosos vou incentivando, incentivando. Então eu acompanho mais estes alunos. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
R: 
1.2) Sobre a participação dos alunos na sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar par aumentar a participação da turma? 
Professor: Não entende? 
Minha intervenção: Sobre a particiapação dos alunos quais são os procedimentos e estratégias que você poussui para 
aumentar a participação, a interação, para manter o pique e o ânimo dos alunos estarem fazendo a aula? 
R: O que já aconteceu é dos alunos falarem que não iriam fazer, que não iriram fazer porque não conseguem fazer, então 
o que eu posso fazer e faço é incentivar, motivar, falar que ele saber fazer e que irá conseguir. E quando ele faz, por mais 
que tenha feito errado eu digo: “- Você conseguiu. Joia! Da próxima vez será melhor.” 
Minha intervenção: Teve uma aula que não foi referente a entrevista pré-aula, mas observei que você participou de um 
pique com os alunos. 
Professor: Foi, pois geralmente com as crianças eu participo. Com as crianças eu participo até mais do que com os alunos 
de 5ª a 8ª série. Mas eu tenho uma turma da 5ª série da quarta-feira que todo finalzinho de aula pedem para eu jogar 
futebol com eles. “- Vamos jogar futebol Professor. Deixa a gente jogar futebol.” Eu jogo com eles porque a turma é 
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pequena quanto ao número de meninos e fica faltando meninos, então eu jogo com eles que ficam se sentindo assim. “- A 
Professora é do meu time. Não a Tia hoje será do meu time.” E gosto de participar. 
Minha intervenção: Você participava das atividade com os alunos no estágio? 
Professor: Não. No início não. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: No início eu nem consigo lhe responder o porque. 
Minha intervenção: Suas preocupações estavam relacionadas com o quê? 
Professor: Eram mesmo chegar ali e dar a minha aula. Não era chegar e participar daquela brincadeira ou daquela 
atividade. Era passar para eles o conteúdo planejado e pronto. Eu não pensava em participar da aula com os alunos, hoje 
eu já gosto até. 
Minha intervenção: E o tempo de aula. Um questão importante é o tempo de aula. E perceber que você tem tempo de aula 
e não vi nas suas aulas nenhuma atividade complexa quanto a isto. Como era a questão do tempo de aula no estágio. Já 
ocorreu de você não conseguir cumprir o planejamento de aula? 
Professor: Já sim. Já porque no início ocorreu a seguinte situação, eu queria passar duas atividades, onde a primeira foi 
perfeita todos os alunos fizeram e no meio da segunda atividade deu o horário de terminar a aula e, ainda tinham alunos 
que não tinham feito a atividade. Foi por isso que eu optei, por mais que seja uma atividade simples ou que seja ela 
complexa, mas que seja apenas uma por aula. E o tempo restante que sobre, seja 20 a 25 minutos, é a recreação do tema 
da aula. Se for o basquete a recreação é deixar eles brincarem de arremessar na cesta, igual você observou. Se for futsal 
eu deixo pênalti de um lado e do outro. Então assim, é uma atividade só. 
Minha intervenção: Uma coisa engraçada que observei professora foi a “fila”. Quando você estava organizando os 
materiais na quadra eles já faziam a fila. A questão é o “controle” da fila, assim os alunos se dispersava, mas para mim 
não tanto, pois já observei aulas que os alunos dispersavam muito mais. 
Professor: O que aconteceu hoje com esta turma me deixou surpresa, pois eu fiquei surpresa com a fila da última turma.  
Minha intervenção: Sai perfeita a aula, os meninos ficaram deitados no chão para descanssar quando estavam na fila, 
mais nada do que isto observei. 
Professor: Eu fiquei surpresa! Porque ali já aconteceu do Aluno D bater em algum menina e puxar o cabelo de menina, do 
Aluno W bater no menino. Um dia antes, eu não sei onde eles arrumaram aquela pedra, mas jogaram na cabeça do Aluno 
W e deu um galão na cabeça dele, isto aconteceu na fila. 
Minha intervenção: Só ocorreu um probleminha deste gênero ontem com o Aluno H que bateu a bola no peito do outro 
aluno. 
Professor: Sim. Mas eu fiquei surpresa, pois para mim com toda a sinceridade e do fundo do coração, hoje eu fiquei 
surpresa com aquela turma. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da turma? 
R: Não. O controle na aula ali, poruqe eles sabem que tem 5 pontos de comportamento, então quem não tem 
comportamento ali na aula fica com zero. Então, às vezes não é que ameaço, mas falo que eles já perderam os 5 ponto 
de comportamento e vão ficar com nota vermelha neste bimestre. Eu cobro assim. 
Minha intervenção: Você acha que aqueles meninos mais bagunceiros estão preocupados com a nota? 
Professor: Estes alunos de inclusão que estão ali, não sei fazendo o que, vamos dizer assim entre aspas, eles não ligam 
para esta ameaça não. 
Minha intervenção: É realmente discrepante a questão da idade dos alunos de inclusão para. 
Professor: É! Muito, mas muito mesmo. A diferença de idade é muito grande. 
Minha intervenção: O Aluno D tem quantos anos? 
Professor: O Aluno D deve estar na faixa dos 16 anos. 
Minha intervenção: Numa turma com crianças de 11 anos. É uma diferença muito grande quanda falamos de crianças. Era 
para ele estar saindo do 2º grau para realizar um vestibular. 
Professor: Ele saiu da APAE este ano. Ele era aluno de APAE. Ele precisa precisa de uma atenção especial. E o Aluno W 
também esta na mesma sitação coitado. 
1.3.1) Referente as regras. Você não possui determinadas regras para o controle da disciplina? 
R: É só mesmo chamar a atenção do aluno. 
1.3.2) Quais são as abordagens e procedimentos rotineiros que você utiliza para chamar a atenção dos alunos e previnir 
os comportamentos desviantes? 
Minha intervenção: O que você costuma fazer, quais os seus procedimentos, para evitar que os alunos cheguem a causar 
uma atitude de agressão ou quando isto acontece o que você costuma fazer? 
R: Agressão física, quando é uma coisa grave, vamos dizer assim entre aspas, eu repasso aos superiores. Porque quando 
é uma coisa grave... Já aconteceu um vez, quando o menino correu e lançou uma voadora no pescoço do outro aluno que 
caiu no chão na mesma hora. Ele levantou e tal, mas ficou com o pescoço todo vermelho. Então eu falei: “- Não. Isto é 
uma agressão que já tenho que passar para direção.” Porque isto é caso de morte, pois o menino poderia ter quebrado o 
pescoço do outro. Ele correu mesmo, pois pegou uma distância e vôou com o pé lá no pescoço do outro. Eu falei assim: “- 
Eu vou chamar a atenção aqui, mas tenho que passar para direção.” Porque aquele aluno irá ter um hematoma no 
pescoço, ao chegar em caso o pai irá ver e dizer que a professora não viu o que se passou na aula. Então eu vi, chamei a 
atenção, mas passei o caso para um superior caso o pai dele queira ir à escola.”- Ah não! A Professora já nos passou o 
que aconteceu em aula e nós já tomamos as providências.” 
Minha intervenção: E para evitar estes tipos de comportamentos, discussões na fila, o empurra empurra dos alunos, 
agressões, brigas. Quais são seus comportamentos que você já rotinizou? Como você procede? 
Professor: Para evitar? 
Minha intervenção: Sim. 
Professor: Para evitar eu falo sempre antes de sair da sala de aula mesmo. “- Lá fora quero que vocês sejam obedientes, 
vocês vão mostrar que são educados. Então a gente previne antes, a gente tenta orientar antes para quando chegar lá na 
quadra não fiquem com brincadeiras bobas. Acontece, mesmo que você oriente acontece. 
Minha intervenção: Tem um procedimento que você repete sempre. 
Professor: “- Eu não vou falar de novo.” “- Eu já vim aqui.” 
Minha intervenção: Tem até alunos que brincam com você. “- Você já veio aqui umas três vezes Professora.” 
Professor: Na verdade eu faço somente para tentar intimidar um pouquinho mesmo. 
1.3.3) E como era este procedimentos no estágio? 
R: Às vezes eu cansava de falar sempre a mesma coisa, a mesma coisa. 
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Minha intervenção: Você já chegou a discutir com aluno? Bater de frente com o aluno? 
Professor: Já! Foi no ensino médio aqui nesta escola mesmo. 
Minha intervenção: Como Professora ou no estágio? 
Professor: Não. Não estava mais no estágio não. 
Minha intervenção: No estágio você tinha o receio de corrigir os alunos? 
Professor: Tinha um pouco. No estágio tudo que você começa, você tem receio de tudo. Até mesmo quando você vai 
trabalhar com a criança e acontece da criança cair. Nossa! Quando você chega perto da criança e ela esta chorando e tal. 
Você acha que aquilo é o fim do mundo. Hoje não; Hoje já controlo melhor. 
Minha intervenção: Você trabalha com criancinhas? 
Professor: Tenho três turma na quarta-feira. Porque quando você esta começando a trabalhar e a criança cai, esfola o 
joelho ou então o braço, ela começa com aquele berreiro e chora como se estivesse acontecendo uma coisa assim das 
piores. E quando você vai abordar a criança e tal, para ver o que aconteceu, e ela esta lá chorando e que ela não te fala 
nada, você fica preocupada, você perde a noção que você tem que fazer. Hoje não. Hoje já chego, peço para falar para 
mim o que aconteceu. “- Fala para a Tia o que aconteceu, vem cá e deixa a Tia ver.” Hoje já cuido melhor da situação. 
Antes eu ficava com medo. “- Nossa, deixa eu ver o que aconteceu.” Levava correndo na secretaria e falava: “- Alguém me 
ajuda aqui que ela caiu.” 
Minha intervenção: Com os alunos pequeninos era o receio de machucar ou algo do gênero. E com os alunos do ensino 
fundamental de 5ª a 8ª série? Quais eram os receios que você tinha no estágio? Porque percebe que você é uma 
professora muito energica e disciplinadora, pois às vezes me parece que você preocupasse mais com a disciplina do que 
com a aprendizagem dos alunos. 
Professor: É! De certa forma sim, mas acho que foi até pela minha vivência, pois me formei em escola militar. 
Minha intervenção: Você preocupa-se muito com a disciplina. 
Professor: Eu tive uma disciplina que era incomparável. 
Minha intervenção: Mas também digo que você se relaciona bem com os alunos, pois eles brincam, conversam com você, 
chamam você para ver eles realizar a atividade. 
Professor: Sim, eu converso e brinco com eles. O meu maior receio no início era de bater de frente com o aluno. Hoje 
assim, acontece até de chamar a atenção do aluno e ele rebater. Você falar novamente e ele continua rebatendo. E 
acontece normalmente. 
Minha intervenção Isto ocorreu com o Aluno H quando você pediu a bola no final da aula de ontem e ele não quiz lhe 
devolver a bola. 
Professor: Foi. Neste caso eu conto até 10, porque a paciência da gente tem limites. Infelizmente tem! 
Minha intervenção: E se o Aluno H resolvesse ir para cima de você naquele momento? 
Professor: Você acredita que uma vez ele falou comigo assim: “- Parte pra cima, parte pra cima.” Eu virei e falei: “- Ah, 
menino!” e foi justamente por causa de bola. 
Minha intervenção: Porque eles são maiores que você Professora. 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Professor: O espaço influência? 
Minha intervenção: Professora estou a trabalhar com você desde domingo. E desde domingo você faz mensões a respeito 
desta escola aqui que não possui infraestrutura, não lhe apoia nos seus projetos. Porém você trabalha numa outra escola 
onde realizamos as observações de aula que apresenta uma boa estrutura e lhe dá apoio nas suas aulas. Admito que 
realmente percebe duas Professora. Nesta escola, serei franco, aqui você não leciona, apenas cumpre seu horário. 
Professor: Eu já tinha lhe falado a respeito disso. 
Minha intervenção: Aos alunos do ensino médio você joga a bola 
Professor: Eu já havia te falado isto. 
Minha intervenção: Na outra escola onde estivemos a realizar a observação, você planejou uma aula, não é complexa, 
mas uma aula estruturada, vai a sala buscar os alunos, cobra a disciplina. Até sua roupa de trabalho é de professor de 
Educação Física lá na escola. 
Professor: É! 
Minha intervenção: Aqui nesta escola você entra como uma professora tipo sala de aula. 
Professor: Como é de manhã e costuma estar muito frio venho geralmente com uma roupa de tectel. Naquele dia 
aconteceu de vir trabalhar de jeans. 
Minha intervenção: E o espaço de aula? 
Professor: Mas em relação ao espaço ele influencia assim, quando eu programo uma aula quero uma quadra direitinha, 
quero um espaço adequado. Lá quando é vôlei, naquela quadra de futsal que você viu, nós colocamos o mastro lá, ou 
podemos colocar do outro lado do pátio que é um espaço maior. Aqui o espaço que eu tenho aqui de vôlei fica entre a 
parede e a pilastra do prédio, ali dá uns 2 metros para cada campo de vôlei. Se eu tivesse que trabalhar aqui com umas 6 
bolas de vôlei, se eu tivesse que trabalhar com os alunos naquele espaço para o vôlei, como iria passar uma atividade tipo 
de toque onde é uma aluno para um lado e outro para outro para fazerem as fileiras e um tocar um para o outro. Como 
coloco os alunos naquele espaço? A aula toda iria dar o que? A aula toda iria dar uns 50 minutos eu tendo que tirar aluno 
para os outros fazerem a atividade. Você vai e você vem. Você vai e você vem. Eu não tenho espaço adequado aqui não. 
Então influencia sim no planejamento da sua aula. 
Minha intervenção: Em relação a organização dos materiais, na primeira aula teórica quando você estava dando o visto no 
caderno dos alunos e disse assim: “- Dez minutos para mim.” Então você subiu, buscou o material na sala dos 
professores, organizou o circuto, voltou e buscou os alunos. Hoje você já não fez isto. Hoje você já subiu com os alunos, 
foi a secretária e organizou os materiais e a medida que realizava as atividade planejadas foi organizando os materiais. “- 
Duas filas para mim aqui.” Os alunos já sabiam que tinham que realizar as filas. Você disse: “- Meninos e Meninas.” Eles 
já organizaram as filas. E era a turma que você disse que eles não iriam fazer fila. Sendo assim: 
1.4.1) Se tivesse que realizar a mesma aula como seria a organização dos materiais lá no estágio? 
R: No início eu já tive problemas de estar montando circuito com os alunos lá na quadra. Enquanto estava terminando de 
montar o circuto, lá do outro lado da quadra um aluno ia e chutava o cone que estava lá na frente. Então eu já tive 
problemas deste jeito. 
Minha intervenção: Porque? 
Professor: Ele ia brincar com o cone e chutava o cone, então eu tinha voltar lá no início para arrumar o circuito. 
Minha intervenção: Você não corrigia o alunos? 
Professor: Corrigia. Corrigia, mas acontecia mais de uma vez. Eu estar terminando de montar o circuito e do outro lado o 
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aluno tirar algum material do lugar. Porque quando é criança pequena eu planejo um circuto assim, com muitos arcos, 
coloco um poste de uma lado e outro do outro e amarro um barbante, numa desta estação ele tem que pular e na outra 
passar por baixo é um circuito psicomotor mesmo. Então eu utilizo o retângulo da quadra todo. Geralmente eu falo na linha 
branca e marco a linha branca toda. Então, já acontenceu de estar aqui no final montando o circuito e aluno vir aqui e 
atrapalhar o que estava montado aqui na frente. 
Minha intervenção: Professora percebe que você recolhe os materiais imediatamente após os alunos concluirem as 
atividades. 
Professor: Recolho porque já aconteceu de não recolher os materiais imediatamente e alguns alunos chutarem os arcos 
para um lado, pegar o cone e colocar na cabeça. Isso já aconteceu no início. Pegar o cone e colocar na cabeça de 
brincadeira, de bobeira mesmo, porque a gente sabe que criança faz isto mesmo, então se eu não recolher imediatamente 
ele vão e pegam os materiais para brincar. 
Minha intervenção: No estágio como você fazia as transições das atividades? Por exemplo, organização dos materiais, dar 
voz de comando. “- Quero duas filas. Masculino e feminino.” Como os meninos terminam o circuito sempre primeiro que as 
meninas por serem em números menor você já dizia: “- Meninos do outro lado da quadra para fazer o arremesso e quero 
fila. Enquanto as meninas terminam aqui o circuito.” Eles já vão correndo para o outro lado da quadra para fazer o 
arremesso e doidos para acertar a cesta. Estas foram as suas instruções em aula. Correto? 
Professor: Foi. 
Minha intervenção: Terminando o circuito você recolhe os materiais, guarda na caixa e enquanto isto os alunos estão 
realizando o arremesso. O que realmente quero saber é se esta capacidade de realizar a transição das atividades, este 
comando, este controle que você possui de organização das atividades e tarefas de aula. 
1.4.2) Como seria isto no estágio? 
Minha intervenção: Passar instruções para os alunos realizarem a próxima atividade, finalizar uma atividade, recolher os 
materiais, guardar os materiais e passar uma nova foz de comando para os alunos continuarem a atividade. Você tem 
noção que para adquirir estes hábitos requer tempo e não é fácil? 
R: Mas eu acho que foi mesmo assim, adquirindo experiência com o tempo. Porque antes eu deixava as duas filas 
formadas ainda e em pé. Já aconteceu deu fazer isto no estágio que é deixar as duas filas formadas em pé, e lá e recolher 
o material e deixar lá dentro da sala, voltar e depois comandar a segunda atividade. 
Minha intervenção: Quando que surgiu estas estratégias de gestão da atividades? 
Professor: Acho que foi tentando mesmo, eu fui fazendo certas coisas assim, digo de supetão e acaba vendo que 
funciona, vê que dá certo e você dá continuidade. E continua fazendo aquilo. 
Minha intervenção: Quais atividades que você costuma sempre fazer quando o conteúdo da aula é basquete? Você 
consegue me descrever? Que estão sempre no seu planejamento? 
Professor: É atividade com o cone para eles fazerem zig zag. 
Minha intervenção: Você utiliza estes materias para montar o circuito das atividades? 
Professor: Eu utilizo o cone, arco, às vezes eu improviso no circuito psicomotor, onde coloco uma madeira que são dois 
cabinhos de vassoura com uma base de madeira que amarramos o barbante na altura que a gente quer. Porque podemos 
determinar assim, dois passam por baixo e dois teram que pular. Então é assim, vamos improvisando como pode. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: Quando esta muito frio e a quadra chega a molhar, por mais que ela seja coberta, ou quando é chuva de vento e que a 
quadra fica molhada, eu prefiro não lebar os alunos para lá. Porque criança é assim, corre e escorrega, e não adianta você 
falar porque quando você vira as costas eles já estão correndo. Então, eles mesmo gostam. “- O Tia eu trouxe um filme.” “- 
O Tia pega um filme na secretária.” Eles gostam de desenho. Porque eles não tem uma aula específica para eles 
assitirem um desenho ou filme, então geralmente no tempo de chuva eu vou para sala de vídeo com eles. 
1.5.1) E quando chovia no estágio, como eram suas aulas? 
R: Eram atividades dentro de sala. Eu lembro que tinha até um livrinho chamado “Dias de Chuva”. E se não me engano 
este livro esta com a Professora 2. São dinâmicas dentro de sala de aula, brincadeiras com crianças mesmo. Porque os 
adolecentes do ensino médio e ensino fundamental é filme, pois eles gostam de filme. Agora para crianças tem um monte 
de brincadeirinhas, cantigas, tem um monte de coisas que eles gostam. 
Minha intervenção: Você utiliza estas brincadeiras hoje? 
Professor: Pouco, muito pouco, raramente. Eu utilizei somente algumas brincadeiras de quadro, de borboletinha que já vi 
no livro, mas porque a sala de vídeo estava ocupada. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas nas aulas, gostaria que você me descrevesse durante a sua ação 
pedagógica algumas rotinas que você sempre faz, independente da turma, independente do conteúdo, que sempre você 
irá fazer. 
1.6.1) Algumas atitudes que são rotineiras suas? 
Professor: Mais ou menos em que sentido assim? 
Minha intervenção: Para você adotar uma atitude, alguém tem que ter uma ação, para isto você gerar uma reação. 
R: Atitudes é tentar manter a disciplina mesmo, a baderna infelizmente não dá para tulerar não. 
Minha intervenção: “- Já vim aqui e não vou voltar de novo não.” Sendo que você estava ao lado dos alunos. 
Professor: É! A gente fala para intimidar. Porque se você não continuar chamando a atenção deles a baderna vai 
progredindo. 
1.6.2) Tarefas? Algumas tarefas e atividades que você sempre desenvolve independente da turma e que você sempre 
gosta de fazer.  
R: Desde quando comecei trabalhar que eu costumo desenvolver mesmo é um pouquinho da ginástica. Eu gosto!  
Minha intervenção: É uma vez por mês? 
Professor: Sim. É uma vez por mês aula de ginástica. 
Minha intervenção: Você passou para os alunos apenas pelo o fato de estar observando as aulas? 
Professor: Não. Não. Por incrivél que pareça já estava na semana da ginástica. E a próxima semana se você pudesse 
estar aqui você veria que é para eles brincarem. E eles cobram, pois sabem direitinho qual é já a rotina. 
Minha intervenção: Sim. Eu percebe que eles sabem. Chegam na quadra e fazem a corridinha em cima da linha. Alguns 
alunos corrigem os outros. 
Professor: Na próxima semana eles irão brincar. Então eu tiro o vai-vêm, eu tiro a corda, eu tiro tudo do armário para eles 
brincarem. Na outra aula que eles já sabem qual é a atividade eles perguntam: “- O Tia hoje é atividade né? “- O Tia o que 
é hoje?” Eles já sabem, pois a rotina deles já esta assim. Eles já sabem que uma aula é atividade na outra brincadeira. 
Minha intervenção: Você acha que é possível estabelecer estas rotinas nas turmas de 5ª a 8ª série? 
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Professor: Não. Complicado. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Ah! É complicado. Se você não planejar na aula uma parte esportiva. Focalizar aquele esporte, os 
fundamentos. De 5ª a 8ª série eles gostam muito de esporte. Eu vou admitir, pois não tentei passar ginástica para 5ª e 6ª  
série, mas pelo o que eu conheço dos meus alunos não seria aceito. Não seria bem quisto. 
1.6.3) Algumas dinâmicas com os alunos Professora? Digo, forma de brincar com eles para os aproximá-los de você. 
Dinâmicas de relacionamento que você sempre faz? 
R: Às vezes eu brinco assim, eu pego alguma coisa e digo: “- Ninguém me toma!” E sai correndo pela quadra, ai vem 
aquele monte e me abraça. Já aconteceu deles me derrubarem no chão e todo mundo em cima. Com criança é gostoso. 
As dinâmicas são brincadeiras mesmo. 
Minha intervenção: Uma pergunta que será específica para você e que preciso fazer. Como as rotinas da Instituição de 
Ensino influenciam nas suas rotinas de aula? Você consegue me descrever? 
Minha intervenção: Porque nesta escola você não quiz que lhe observasse. Mas percebe uma Professora que me 
intristeceu, pois já lhe adianto isto. Entretanto, percebe outra professora na escola B que me tranquilizou e percebe que a 
rotina desta escola teve reflexos na sua postura na outra escola. 
Minha intervenção: Como as rotinas da Instituição de Ensino, a cultura da Instituição influenciam nas suas rotinas de aula? 
Professor: Lá na outra escola, vamos dizer assim, se eu chegar na direção e falar assim: “- Este mês vou levar meus 
alunos para caminhar lá no Bedesque. Este mês vou lá na quadra do João Vigia, Este mês vou fazer isto.” Eu terei o 
apoio. O que eu faço, o que eu falo que vou fazer tenho apoio da Direção. “- Pode fazer a vontade que a gente te ajuda.” 
Igual quando chega a época do 7 de Setembro. O ano passado, o ano retrasado aliás, porque o ano passado não teve 
devido aquela gripe suína. O ano retrasado eu realizei um projeto com as meninas de ginástica ritímica, com os 
pequenininhos, com fita e bastão. Montei uma coreográfia. 
Minha intervenção: Para desfilar na frente da banda de 7 de setembro. 
Professor: Não. Primeiro eu fiz para a escola, só que assim, utilizei cabo de vassoura e sem as fitinhas, aquelas coisas. 
Só que eu pensei assim: “- Elas gostaram do movimento da fita, do bastão. Então isto pode dar uma coreográfia para o 7 
de setembro.” E como eu já estava aqui na escola uns 2 ou 3 anos e nunca tinha visto nada de diferente no desfile do 7 de 
setembro. Porque se você ver o desfile de 7 de setembro aqui, eles não tem aquelas evoluções que se vê nós desfiles de 
Barbacena. As escolas fazerm coisas diferentes para mostrar tipo evoluções, pirâmides humanas, as escolas fazerm 
coisas diferentes. E quando eu cheguei aqui não. As escolas só caminham, não tem nada de diferente, eles não fazem 
nada, a única coisa que tem de diferente é o pelotão das bandeiras. Então pensei assim: “- Vou fazer uma coisa diferente 
nesta escola.” Como é criança e eles vem primeiro no desfile, vou fazer primeiramente com elas. Então eu fiz e o primeiro 
7 de setembro que trabalhei, eu trabalhei com arcos, eu encapei os arcos com fita cola. Primeiro pedi a Diretora, disse o 
que iria fazer, eu sei que na época ela comprou 32 arcos, pois foram 32 meninas que participaram. Encapei com as cores 
da escola, tive ajuda das secretárias da escola que me ajudaram encapara os arcos. Fiz uma coreográfia com arco que 
aqui em Barroso nunca teve. O que eu não poderia ter feito aqui nesta escola. Mesmo que eu chegasse na Direção e 
dissesse: “- Eu quero fazer isso.” “- Ah! Vamos ver se dá e tal.” Aqui é assim! Eu conheço. E quando foi o ano retrasado 
como tinha feito o trabalho com a ginástica ritímica com as meninas eu falei assim: “- Isto aqui vai fazer o diferencial.” E eu 
fiz! E te digo, não foi porque eu fiz, não estou falando me gabando não, mas ficaram lidas as minhas menininhas. Nós 
fizemos roupinhas para elas, com camisetinhas vermelhinhas, shortinho da escola azul, as menininhas de coquezinho 
com florzinha no cabelo, tudo assim com o cabelinho esticadinho. Ficaram lindinhas as de bastão e as de fita. Então tudo 
que eu chego e falo: “- Eu vou fazer isto.” Eu tenho o apoio da escola. E já falei com a Diretora lá este ano: “- Agora apartir 
de Maio eu já quero começar a mexer com o meu 7 de setembro.” 
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Anexo 24.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 24.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Quarta-feira, 21 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Foi quando eu jogava bola aos meus 15 anos de idade. Na época jogava no America Mineiro um time profissional, pois 
eu era categoria de base. Eu adorava aquelas atividades de preparação física, aquela coisa tudo doida, eu achava muito 
bonito também aquilo. Passou-se dois anos depois, estava com 17 anos, eu para formar no 3º Ano. Já tinha saido 1 anos 
atrás do futebol. Então aquilo me despertou! 
Minha intervenção: Você morou em Belo Horizonte? 
Professor: Eu morava lá internado. Eu ficava internado lá no America. 
Minha intervenção: Você morou lá dos 15 aos? 
Professor: Fois dos 15 aos 16 e poucos anos. Foram 11 meses! Nâo foram nem 1 ano. Ai completei 16 anos e fiquei lá 11 
meses lá no sistema de interno nas categorias de base disputando Campeonato Mineiro. Adorei aquilo! A coisa mais 
chique do mundo! E gostava muito daquilo que eles não gostavam, que era preparação física. Eu achava aquilo bonito 
cara, aquilo interessante, o planejamento de atividades que iria ser e o roteiro da semana que iria ser. Ai chegou nos 17 
anos eu para formar, então decidi fazer Educação Física. Acho interessante, gostava muito da minha Professora. 
Minha intervenção: Era boa professora? 
Professor: Era uma ótima professora! Hoje ela esta na Aeronaútica, chama-se Dona Rosana. Que foi minha melhor 
professora, pois passei por vários professores aqui em Ibertioga também, mas a única que me dispertou aquela vontade 
foi ela. Pelo entusiasmo e pela empolgação dela. 
Minha intervenção: Como se chamava seu preparador físico no America? 
Professor: Hiiii! Não sei cara! Era Adir aguma coisa. Não sei o sobrenome, mas era Adir alguma coisa. Mas aqui foi a 
Dona Rosana que me incentivou também a isto! “- Professora o que você acha deu fazer Educação Física? – Faz sim, 
pois é muito bom o curso!” Mas ela me alertou que não teria um retorno financeiro tão grande. Entretanto, fazer aquilo que 
você gosta lhe dá um retorno psicológico e emocional muito grande.  
Minha intervenção: Da primeira vez que você prestou vestibular foi onde? 
Professor: Não! A primeira vez que fui pensar no vestibular mesmo, eu antes disso fiz um curso técnico de informática. Sai 
um pouquinho da área! Mas por quê? Antes de fazer este curso técnico eu tentei em Viçosa Educação Física, mas não 
passei. E eu tinha que ter grana para poder pagar o meu cursinho e tudo mais, minha família estava passando um 
pouquinho de necessidade em Ibertioga aqui. Não necessidade, mas dificuldades! Meu pai estava numa transição, pois os 
fazendeiros estavam quebrando por causa do leite e tudo mais, ai meu pai quebrou por causa do leite. Minha mãe 
começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem aqui em Ibertioga e fazendo curso em Barbacena, então ela ia todo dia 
e voltava. 
Minha intervenção: Sua mãe estava estudando? Você tinha... 
Professor: Eu uns 16 para 17 anos. 
Minha intervenção: Tudo isto influênciou nas suas tomadas de decisões? 
Professor: Sem duvida! Então antes de realizar aquele meu sonho eu tinha que primeiro ter uma estrutura financeira para 
pagar o meu cursinho para mim poder prestar o vestibular. 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Ai eu pensei no técnico que hoje esta mais barato. E tudo mais! 
Minha intervenção: O mercado estava favorável? 
Professor: Super! Super favorável! Porque informática na época era a coisa do momento. 
Minha intervenção: Estava morando aqui em Ibertioga? 
Professor: Estava em Barbacena na casa da minha avó. Sai daqui aos 17 anos fui morar com minha avó em Barbacena. 
Ai falei assim: “-Vou fazer este curso técnico!” Fiz o curso técnico de 6 meses, que foi um curso super rápido pelo SESI, 
também tinha uma bolsa que colaborou com isso também. Fiz o curso técnico, pagava o cursinho e fiz o cursinho a noite 
para mim fazer o vestibular. Tentei Juiz de Fora na Federal e tentei Viçosa de novo. Fiquei 2 anos por conta de tentar só 
Federal. Meu negócio era só Federal! Passar numa Federal! Ai chegou no terceiro ano, falei assim: “Vou tentar algumas 
faculdades particulares e seja o que Deus quiser!” Fui e passei na Unipac em Lafaiete. Foi ai que começou, mas o que me 
manteve na faculdade também foi o Técnico de Informática. 
Minha intervenção: Durante a faculdade até você iniciar o estágio? 
Professor: Até o primeiro dia de aula lá na escola eu era Técnico em Informática No dia que eles me contrataram em 
Santana eu larguei a empresa que estava em Barbacena. 
Minha intervenção: Então você tem um conhecimento em informática significativo? 
Professor: Eu fui... Comecei como vendedor de informática, passei a trabalhar como técnico de manutenção em 
informática, depois passei a ser chefe de manutenção, depois passei para linha de montagem e manutenção, eu era chefe 
de montagem, a gente montava as máquinas para poder vender e depois fui gerente de loja de informática. 
Minha intervenção: Na mesma loja? 
Professor: Não! Em duas lojas diferentes. 
Minha intervenção: Duas lojas? 
Professor: Duas lojas diferentes. 
Minha intervenção: Entretanto, o conhecimento que você adquiriu neste percursso possibilitou você subir nesta hierarquia 
dos cargos quanto a informática? 
Professor: Exatamente! Dentro das empresas que trabalhei. 
Minha intervenção: Porque depois como gerente de loja você largou para dar aula? 
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Professor: Ai eu tirei umas férias, pois eles estavam me devendo férias lá na loja. Tirei as férias e fui para Santana. Para 
eles me contratarem, eles me pediram umas duas semanas de experiência para conhecerem meu perfil, aquele négocio 
todo, pois eu era novo na época, estava com 23 anos e tinha acabado de... Como se diz assim... De pegar uma escola 
que era coisa nunca tinha pego. 
Minha intervenção: Porque quando você estava fazendo curso, você estava fora do ramo? 
Professor: Eu nunca tinha trabalhado na área. 
Minha intervenção: E têm mais! Não são mais máquinas, mas sim seres humanos. 
Professor: E o professor era efetivo! Então eu não podia ser contratado, pois o professor que estava antes em Santana 
era efetivo. Faltava ainda um mês para o professor da baixa. Então enquanto ele não desce baixa no cargo eu não podia 
ser contratado. Então fiquei naquela, ferias lá e trabalho lá. No dia que iria voltar para a gerência da loja, eles falaram 
assim: “- A desistência do professor já está toda concluída e o cargo é seu. Você vai querer? E tudo mais...” Eu vou em 
Barbacena para finalizar meu contrato lá loja. 
Minha intervenção: Que bom! 
Professor: Então sai enganjado de um trabalho para o outro, mas foi tudo assim... Foi tudo pensado! 
Minha intervenção: Isto em 2005? 
Professor: Em 2005. Isso foi em agosto de 2005. 
Minha intervenção: Você formou em agosto de 2006? 
Professor: Não! Em janeiro... Em janeiro de 2006. 
Minha intervenção: Depois de 6 meses assumido o cargo você formou. Você formou no final de 2005, onde já tinha 
cocluído a grade de Licenciatura. 
Professor: É! 
Minha intervenção: Então sua prática letiva na escola de Santana foi o seu estágio? 
Professor: Foi o meu estágio. 
Minha intervenção: Foi o seu estágio. 
Professor: Com certeza foi o meu estágio! 
Minha intervenção: Foi seu estágio na escola onde você preencheu a pasta, entregou os documento e tudo. 
Professor: É. 
Minha intervenção: Quando você começou a fazer o curso já tinha um trabalho que era informática. 
Professor: Eu formei em janeiro de 2007. Então foi em dezembro de 2006 que terminei as minhas aulas. Então eu fiquei 
mais um ano nisso ai  
Minha intervenção: Um ano? 
Professor: Um ano e meio! Porque eu fiquei de agosto de 2005 até dezembro de 2006. 
Minha intervenção:Um ano e meio. 
Professor: Foi isso mesmo! 
Minha intervenção: Quando você começou a fazer o curso, já tinha uma noção do mercado de informática. Você poderia 
ter optado por fazer o Curso de Ciências da Computação. Não poderia? Um curso superior em Ciências da Computação. 
Professor: Poderia. Com certeza! 
Minha intervenção: Então você decidiu empreender na área da Educação Física. Você é um empreendedor da Educação 
Física... 
Professor: Que já era o meu sonho de 15 anos! 
1.2) Quais foram as suas principais motivações e expectativas, ou seja, vou fazer o curso de Educação Física para poder 
fazer isso ou ser isso? 
R: Meu sonho não era entrar em sala de aula. Eu falei isto minha licenciatura inteira minha. “- Eu não vou dar aulas!” 
Minha intervenção: Mas você é um bom professor! Não preocupe-se! Só de ler seu planejamento e vê-lo já estou feliz com 
você. 
Professor: Mas é aquele negócio que você faz assim... Faz aquelas questões de metas... Sabe! Aquele negócio tudo... 
Minha intervenção: Você é competente. Dá conta do recado! 
Professor: Eu não vou ser professor do ensino fundamental e médio. Não queria dar aulas deste tipo não. Meu objetivo era 
ser preparado físico, por causa do futebol. Por causa do futebol! Meu négocio era entrar em algum clube. Hoje estou no 
Olímpic. Beleza! Preparação Física e tudo mais. Só que desde que entrei na faculdade já trabalhava com preparação 
física para molecadinha aqui em Ibertioga numa escolinha, pois não tinha preparado físico. Então assim a minha vivência 
no futebol já me dava muita coisa do que tinha apreendido de preparação física, porém sem entender muito dos 
procedimentos do treino. 
Minha intervenção: Dos passos pedagogicos e da evolução do treinamento. 
Professor: Sim! Como planejar e estruturar aquilo ali. Mas já dava aquilo ali! Aquilo ali era o meus sonho! Era entrar dentro 
de campo e dar uma preparação física. Beleza! E academia. Meu négocio era academia! Não! Que saber! Eu vou me 
estruturar, comprar minha academia e ser personal training. Eram estes meus dois objetivos. Era... Eram três objetivos! 
Era ser docente do ensino superior, que era dar aulas em faculdade e que esta até hoje. É meu sonho! Academia que já 
consegui. E a preparação física. 
Minha intervenção: É uma boa academia. 
Professor: Meu eixo principal não era entrar numa sala de aula de ensino fundamental e médio. 
Minha intervenção: Mas normalmente é o que trás segurança para os professores. 
Professor: Mas foi o que me abriu as portas primeiro para mim. Eu não gostava e não queria porque não sabia como que 
era. Eu nunca tinha entrado na sala de aula para dar aulas. Foi paixão a primeira tentativa! 
Minha intervenção: Mas você queria ser professor universitário? 
Professor: É! Mas justamente por causa disso. Aquele perfil de diferença que tinha das aulas de Educação Física de 
ensino fundamental e médio e a docência no ensino superior. 
Minha intervenção: Tem muita diferença. 
Professor: É! Tem muita diferença. E! Eu queria aquilo. Eu queria chegar na frente e ser um Francis, ser um Cleverson e o 
Emílio! Foram os três professores que me espelhei! 
Minha intervenção: Fico feliz por isso Oscar, pois realmente gosto do que faço. 
Professor: É dominar aquilo que faz! Chegar com uma aula estruturada, pois você sempre chegou com o power point bem 
elaborado e tudo mais. Com aquela aula gostosa de se ver e que prendia atenção da gente. 
Minha intervenção: Tinha um planejamento. 
Professor: Não é facil não! A gente naquela idade, você têm praticamente quase a nossa idade, nós na faculdade e tudo 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
615 

mais, com um barzinho logo ali em baixo no pátio. “- Pó! Vou assistir aula do Francis!” Se não for uma aula boa o cara não 
vai. 
Minha intervenção: E o conteúdo era chato!. 
Professor: E o conteúdo era pesado. 
Minha intervenção: Era pesado! Eu sabia que era pesado. 
Professor: Era pesado! E você conseguia chamar atenção em cima disto. O Cleverson também, que era 
empreendedorismo, mas sempre gostei daquele négocio. 
Minha intervenção: Por causa da academia. 
Professor: É! De gestão, de ser um empreendedor e ter seu próprio négocio. 
Minha intervenção: Estas aulas te influenciaram? 
Professor: Influenciaram totalmente! 
Minha intervenção: Eu percebo até mesmo pela sua academia que já estive. Mesmo sendo simples quanto a estrutura da 
aparelhagem, você explora a questão da sua marca, divulga a marca da academia, pois esta até no seu carro e diversos 
lugares da cidade. 
Professor: Camisa! Eu só uso camisa da academia. Tenho 3, 4 camisas diferentes da academia. A população tudo tem a 
camisa, pois até mesmo quem não faz academia compra a camisa. Compra! Tem a camisa! Torneios! Eu patrocino 
torneios. 
Minha intervenção: De maneira que o conhecimento que você trouxe da faculdade você utiliza no dia a dia? 
Professor: Exatamente! Então, têm trouféus ali que patrocínio. Eu patrocínio eventos, depois vou te mostrar várias coisas 
que já realizei. Hoje também sou promoter aqui em Ibertioga. 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
Minha intervenção: Entretanto, esta seria a próxima pergunta. 
2.1) Quais eram os professores e/ou disciplinas que te marcaram positivamente, e quais características destes 
professores e de suas respectivas disciplinas que você destacaria que influenciaram no seu percurso profissional. 
R: É! Foi você pelas suas atitudes dentro da sala de aula e pelo fato de conseguir prender a nossa atenção numa matéria 
que não é fácil de fazer. Então, você tinha todo o domínio disto, ou seja, de segurar uma turma pós-recreio. Pós-recreio! 
Que é uma coisa dificilima, pois tinha um barzinho logo ali em baixo e que nós poderiamos ir para lá e ficar. Mas não! 
Vamos voltar que temos aula do Francis. Pó! E a matéria horrível!  
Minha intervenção: Era! Até para ensinar é difícil! E poucos dão a devida atenção! Sendo que é fundamental para você 
trabalhar no ensino e como professor. Dá um diferencial no contexto de uma reunião de professores, termos o domínio 
das Leis e Diretrizes referentes à Educação. 
Professor: Era horrível. Eu vou te mostrar depois alguns slides das minhas aulas que mais ou menos parecidos com seus. 
Mais ou menos parecidos com seus! Para quê? Para quê? Para chamar atenção a respeito daquilo ali e chegar no final da 
aula fazer uma brincaderinha para quebrar um pouquinho do gelo. Aquela tensão que estava da aula, pois você sempre 
fazia uma brincaderinha, alguma coisa assim, tudo muito saudavél. Então, isto me chamou muita atenção nas suas aulas. 
O Cleverson pelo... Por eu querer ser empreendor, então aquelas aulas me chamavam muita atenção. Era uma aula 
gostosa! 
Minha intervenção: Tinha um bom domínio do contéudo, didática boa e o contéudo da aula era muito interessante. 
Professor: As aulas dele eram muito gostosas. Porque ele passava aquilo que a gente queria. 
Minha intervenção: Como ser bem sucedido na sua profissão? 
Professor: É! Às vezes ele falava assim. Vocês querem montar uma academia? Então, ele mostrava passo a passo. Os 
projetos que ele mandava a gente fazer como uma pesquisa de mercado. Eu fiz tudo isso que ele me pediu! Eu tenho 
minha pesquisa de mercado até hoje aqui da academia com 100 pessoas. Uma amostra de 100 pessoa. Eu fiz isto passo 
a passo, preenchendo papel por papel para ver se era viavél ou não abrir uma academia. Porque aqui já tinha uma 
academia. Então sabe o que é que coloquei no anúncio. “AGORA É PARA VALER! UMA ACADEMIA DE VERDADE EM 
IBERTIOGA!” Entrei com um marketing mais pesado um pouquinho. 
Minha intervenção: Então, este foi o primeiro “fly” que você lançou? 
Professo: Foi! Foi o primeiro “fly” meu. 
Minha intervenção: Posso ficar com ele? 
Professor: Pode! Pode! 
Minha intervenção: Boa! 
Minha intervenção: E o Emílio? 
Professor: O Emílio Cara! Pela “praticidade” como ele passava as coisas para a gente. 
Minha intervenção: No caso do Basquete? 
Professor: Do Basquete. Um esporte lotado de regras. Lotado de regras, porém ele mostrava para gente de uma forma 
simples. “- Polegar virado um para o outro...” Aquela praticidade dele passar as coisas, pois ele não ficava falando muitas 
coisas difíceis lá na hora. Então ele passava as coisas rápidas, fácil e de de total domíno. Pó! Eu sabia que o basquete 
era assim... Era assado... Mas a gente não sabia aquele tanto de regras minuciosas que tinha, para a gente ser aquele 
cara aprofundado no basquete. Ele passava aquilo numa naturalidade. Impressionante! 
Minha intervenção: E você utiliza estas caracteristicas hoje como professor? 
Professor: É igual estou te falando! Eu monto meus slides em cima das aulas que você passava. Minha academia é em 
cima daquilo que o Cleverson me orientou. E o Emilio naquela praticidade que é. 
Minha intervenção: Isto vêm pela experiência. O Emilio é pela experiência, é um professor mais velho, pois são muitos 
anos trabalhando com a mesma área. Então ele domina o contéudo! Eu penso que estas são uma das características de 
um bom professor, ou seja, a capacidade de transmitir o contéudo em menor tempo possível e ao aluno compete a 
capacidade de captar e guardar as informações! 
Professor: Pratico, rápido e eficaz! 
Minha intervenção: É! Isso é eficaz! Ser eficaz! Quando você chega a este ponto, você já apresenta domínio e no seu 
perfil atributos de um professor eficaz. 
Professor: E isto a gente precisa ser. Como lhe mostrei no meu roteiro de aula, eu tenho apenas 30 minutos para passa a 
atividade, explicar, ver as deficiências que eles estão tendo ou não, se a turma esta melhor ou se não esta e colocar isso 
tudo neste “roteiro avaliativo das aulas” que temos aqui na escola. Então é isto! É isto que a gente tem que ver. Porque é 
muito pouco tempo! São apenas ½ hora de aula que a gente têm! Porque o resto a gente perde mesmo. Não é que a 
gente perde, mas é que não temos como passarmos mais que aquilo na atividade. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividade extra-acadêmicas? Alguns cursos de formação? Em que áreas? 
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R: Fiz curso de Nutrição pela nutricionista do Minas Tênis Clube, pois achei que era interessante. 
Minha intervenção: Entretanto você trabalhava com computação nesta época ainda? 
Professor: Trabalhava com computação. Trabalhava com computação, manutenção, montagem e tudo mais. Mas fiz curso 
de Nutriçâo, fiz curso de Treinamento de Futsa, de Voleibol e... Isto tudo antes de terminar a faculdade. 
Minha intervenção: Carga horária de 30 ou 40 horas? 
Professor: 40 horas! A maioria de 40 horas 
Minha intervenção: Têm outros curso além destes de Voleibol , Futsal e Nutrição? 
Professor: Inglês! 
Minha intervenção: Inglês tem um peso significativo na formação. Você domína bem o Inglês? 
Professor: Muito mal! Eu fiz foi o curso pela Internet, onde eles enviam o CD pelos correios e tudo mais. 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Então que dizer que precisava de muito mais tempo para poder fazer aquilo ali. Eu tinha pouquíssimo tempo 
porque chegava à 1:00 da manhã e saia às 5:00 da manhã. Então minha casa era para mim dormir nela só e mais nada. 
2.3) Como estas formações de Nutrição, Futsal e Voleibol quer realizou contribuiram para a sua formação hoje? Porque? 
R: Demais só! A Nutrição na área da academia. Fundamental! 
Minha intervenção: Você utiliza este conhecimento até hoje? A noção que você conseguiu? 
Professor: Uso! Com certeza! Além que fiz o curso de Nutrição Esportiva. Então quer dizer que para preparação física, 
Olimpic estes négocios que trabalho... 
Minha intervenção: O que é Olimpic? 
Professor: Olimpic Clube de Barbacena. Que de onde saiu a Fafá do Volei... A Fafá do Volei saiu de Barbacena do 
Olimpic onde trabalho, porém não trabalho com o volei lá. Trabalho com o futebol de campo na categoria de base. Sou 
preparado físico do mirim e treinador do infantil. 
Minha intervenção: E como surgiu esta oportunidade do Olimpic? 
Professor: Surgiu através das escolinhas de Santana onde trabalho. Eu tenho 18 finais em regionais que estão no sul de 
Minas, na região do Rio de Janeiro em Arantina... É no sul de Minas Gerais. E fomos jogar um dia no Olimpic, só que fui 
para o America Mineiro com 15 anos idade através do Olimpic. Eu era jogador do Olimpic! Então foi interessante que na 
minha apresentação... Eu até me emocionei muito no dia. Porque o Presidente lembrou disto Cara! Ai ele falou: “- Há 13 
anos atrás este menino que esta aqui sentado hoje para tomar posse da preparação física e do time infantil como 
treinador, ele era um de vocês. Estava lá a meninada toda. A 13 anos atrás ele era jogador! 
Minha intervenção: Que bacana Oscar! São historias! Historias de vida Oscar... 
Professor: Então através do bom trabalho que ele está exercendo na região e que ficamos sabendo... Eles marcaram 
amistosos contra os meus times, gostaram e tudo mais. E através disto estamos contratando ele hoje para ser um 
funcionário do Olimpic Club de Barbacena e vai disputar o Campeonato Internacional com a gente. 
Minha intervenção: Hoje com o time do Olimpic você está onde? 
Professor:Como assim? 
Minha intervenção: Com o time do Olimpic você está em algum campeonato regional? 
Professor:Agora não temos campeonato. Agora vai ter a taça Minas Gerais em julho, pois a gente começa a preparação já 
para o mês que vêm. Já para pegar peso, ritmo e tudo mais. 
Minha intervenção: Qual a idade dos garotos? 
Professor: Eu mexo com sub-16. O sub-16 que é meu Infantil, onde sou o técnico deles. E dou a preparação física desde 
os 12 anos até os 16 anos. Eu dou duas preparações físicas lá. 
Minha intervenção: Então todos seus objetivos, com exceção do ensino superior, você alcançou até agora? 
Professor: Graças a Deus Francis! Graças a Deus! Os dois objetivos já! Só falta este agora que é a docência no Ensino 
Superior, pois já fiz até uma pós-graduação em cima disto para ver como é. 
Minha intervenção: Você fez uma Pós-graduação? 
Professor: Fiz uma pós em Docência em Ensino Superior. 
Minha intervenção: Em que ano? Depois que você formou foi em que ano? 
Professor: Foi o ano passado. 
Minha intervenção: A distância ou presencial? 
Professor: A distância pela Gama Filho. 
Minha intervenção: Gama Filho. 
Professor: 420 horas. 
Minha intervenção: O Estágio Supervisionado! O Estágio foi o início da sua prática letiva. Então... 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou? 
R: Na Licenciatura? 
Minha intervenção: O Estágio que você realizou teve alguma influencia na sua postura como professor hoje? 
Professor: O meu Estágio foi praticamente o meu trabalho. Sabe! Então eu não tive um professor assim do meu lado para 
acompanhar aquilo que fazia. Então até as minha primeiras aulas eram o “planejamento cópia”. 
Minha intervenção: O que o “planejamento cópia”? 
Professor: Eu peguei o planejamento do Prof. Hélio Dias de Barbacena que já tinha todo seu planejamento de aula 
elaborado. Então eu copiei o planejamento dele. Em cima daquilo que já tinha. 
Minha intervenção: Mas você já foi com um planejamento. 
Professor: Já fui com um planejamento.  
Minha intervenção: O Hélio só não estava lá. Então, você teve um professor supervisor de estágio. Foi a distância, mas 
você teve também, pois você foi com o planejamento dele. Foi uma supervisão a distância, mas teve. 
Professor: A distância! Sem dúvida! Então! Beleza! Peguei, mas só que assim, a gente pegar um trabalho no meio do ano 
e que já estava sendo exercida por outro professor. Quando cheguei na escola era uma bagunça danada. Desculpe até a 
falta de ética e tudo mais, porém o cara chegava e sentava na arquibancada. Tinha uma sala de bolas lá, aonde os 
meninos mesmo que pegavam as bolas e jogavam o que eles queriam. Então a maioria eram os meninos, que já desciam 
correndo, naquela correria danada, chegavam lá pegavam as bolas, entravam para dentro da quadra, dividiam os times e 
jogavam. Então esta era a aula dele. As meninas ficavam lá trocando figurinhas, brincando de outras coisas lá e tudo 
mais. Assim, eram as aulas do professor.  
2.4.1) Você consegue relatar alguma experiência deste percurso que te marcou até hoje? 
R: Marcou uma! Primeiro dia de aula! Meu primeiro dia de aula ficou marcado até hoje. No caso, estava descendo com 
uma 7ª série. Na primeira aula! Primeira aula que fui descer com eles para quadra. Porque antes eu fiz um anamnese com 
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os meninos para conhecer um pouquinho deles. 
Minha intervenção: Referente a altura? O peso? Estas coisas? 
Professor: Não! Foi mais questionário mesmo, para saber quem é, como que era, saber como eram as aulas do outro 
professor. Para ter tudo isto escrito para mim conhecer o perfil, assim mais ou menos da turma, porque individualmente 
como já era Agosto não tinha como planejar tanta coisa em 6 meses. Então, olhei mais por turma, ou seja, o perfil de 
turma. 
Minha intervenção: Mas você queria ficar no cargo? 
Professor: Queria! 
Minha intervenção: O que te obrigou ter um planejamento e realizar um trabalho melhor que outro professor. 
Professor: Exatamente! Na hora que eu cheguei e vê como é que era.Eu falei: “- Nossa Senhora! Isto tem que ser mudado 
muita coisa.” Ai já fiz o planejamento e levei um “planejamento cópia”. 
Minha intervenção: Boa! Planejamento cópia é Boa! 
Professor: E fui pegando o perfil de cada turma. Implementava aquele planejamento em cima de cada turma. Mas era 
igual estou te falando... 
Minha intervenção: No primeiro dia de aula com os alunos o que aconteceu? 
Professor: No primeiro dia de aula cheguei lá com meu planejamento cópia. E falei assim: “- Eu sempre começo minha 
aula com alongamento, com aquecimento, expliquei para todo mundo. Então é? É!” Então agora vou ensinar alguns 
alongamentos para vocês e tudo mais. Alguns super satisfeitos! Nossa que legal! Que legal! Não sei lá o que! Não sei lá o 
que!.... Um menino virou para mim e falou assim: “- Professor! Faz o seguinte! Senta lá na arquibancada igual o outro 
professor, pois hoje é dia de futsal e nós vamos jogar bola é agora. Um lasca de um moleque repetente. 
Minha intervenção: Repetente é fora da faixa etária? 
Professor: É! Fora da faixa etária, aquele rapaz com a cara estranha olhando para mim. Opá! E primeira aula minha cara! 
Dentro de uma quadra, porque antes foi na sala. 
Minha intervenção: Aula mais ou menos planejada. 
Professor: Mais ou menos copiada! Rsrsrs... Porque os outros foram somente dentro da sala de aula para conhecer o 
perfil das turmas e tudo mais. Na primeira aula na quadra, prática e no final do alongamento ia passar uma atividade para 
eles de futsal. E esse menino fala isso comigo. “Senta na arquibanca que hoje é dia de futsal e quem vai jogar bola é a 
gente agora.” 
Minha intervenção: E você? 
Professor: Ai a turma estremesseu um pouquinho. Ai ficou todo mundo assim. Qual será a reação dele? Falei assim: “- 
Qual o seu nome mesmo?” Pois não tinha guardado o nome de todo mundo ainda. Ele falou assim: “- É Cleberson!” Eu 
falei: “- O Cleberson faz o seguinte, senta você na arquibancada lá, dá uma olhada nesta minha aula que vou dar para os 
demais alunos aqui e depois você me fala se foi melhor ou não em relação às aulas daquele professor que deixava vocês 
fazerem o que queriam na aula dele. Esta aula é minha! Eu vou seguir o planejamento que esta aqui, se você quiser pode 
ficar sentado lá na arquibancada, pois estes alunos que querem fazer aula, vão ter uma aula de Educação Física. Passado 
isto! 
Minha intervenção: Você ganhou a turma! 
Professor: A turma ficou super empolgada com aquilo. Porque ele era aquele menino que mandava, manipulava a turma 
por ser o mais o maior, o mais velho e tudo mais. Ele não ficou na arquibancada, ele saiu chutando o portão do 
poliesportivo, chingando, falando que iria me pegar na hora da saída. 
Minha intervenção: E você é grande em Oscar, imagina um professor baixinho como eu. 
Professor: Mas era um rapaz grande. O rapaizinho era grande! Muito grande! 
Minha intervenção: E você querendo ficar no emprego. 
Professor: Eu querendo ficar no emprego. É depois... 
Minha intervenção: É a aula não é na área da escola. É longe! 
Professor: É longe da escola! Eu vou sair, ele vai estar com a turminha dele do lado de fora lá, vai querer me matar nesta 
cidade aqui. Falei assim: “- Nossa Senhora!” Ai já fiquei... Mas dei minha aula. Beleza! 
Minha intervenção: Saiu bem a aula depois? 
Professor: Sai! Sai muito bem na aula, mas fiquei um pouco assim né... 
Minha intervenção: Você lembra quias foram as atividades da aula? 
Professor: Foi o alongamento. Eu expliquei o que era o alongamento para eles, pois eles não sabiam o que era um 
alongamento direito lá. E dei o passe no futsal com duas bolas de handebol e duas bolas de futebol de campo que tinha 
lá. A aula foi só isso! 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos e/ou dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: A dificuldade acho que foi quando não passei na federal. Já começou as dificuldade, pois você pagar o cursinho e 
trabalhar durante o dia para poder passar numa particular. Acabei passando numa particular! Então tive que trabalhar 
durante o dia e estudar a noite. Este foi já meu primeiro obstaculo. 
Minha intervenção: Dê exemplos de situações reais que tenham ocorrido. 
Professor: Foi perder varios amigos na estrada, pois pegavamos estrada todos os dias. A gente perdeu um Cara que 
estudava com a gente na VAN de Outo Preto, onde moreram 12 pessoas. 
Minha intervenção: Teve outros colegas que descreveram o fato e disseram que foi muito difícil mesmo. 
Professor: Foi dois colegas que a gente... Inclusive a gente utilizava as VANs para irmos à Lafaiete, porém descartamos 
VANs. Eram três VANs que iam, nos descartamos às três VANs e contratamos um ônibus que era considerado mais 
seguro que às VANs. Porque estava tendo muitos acidentes de VAN. Então a gente contratou o ônibus, foi a hora que 
coloquei se valia a pena correr este risco todo. Porque eram todos os dias! 
Minha intervenção: Porque são todos os dias. Todos os dias! Estou percebendo isto ao longo do desenvolvimento deste 
trabalho Professor. Tem professores que deslocaram 180 Km para ir e mais 180 Km para voltar, chegavam à 00:00 e 
tinham que andar mais 7 Km a pé até o local onde ele mora, por não ter mais transportes, como faziam o pessoal de 
Cachoeira de Brumado. Do trevo até a casa de alguns professores eram mais 10 Km, isto a noite e de madrugada, faziam 
este percursso a pé ou deixavam as bicicletas escondidas no mato para voltar.  
Professor: E assim, outro trajeto difícil que tive foi quando comecei em Santana de Garambéu, pois era estrada de terra. 
Quantas vezes eu ficava garrado! Garrado mesmo! Não tinha como vir, pois vinha de carona porque não tinha nem uma 
moto para vir, era médico que me dava carona, era o carro da prefeitura que vinha buscar outros funcionários e que 
acabava me levando também. Então, os três primeiros meses lá... Nossa! Foi para falar assim: “- Vou largar!” Porque 
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andava 180 Km de ida e 180 Km para voltar. Eu saia de Santana estrada de terra chovendo, aquela lameira de garrar, pois 
a gente empurrando carro. Chegava aqui e entrava dentro do ônibus lotado de barro para chegar em Barbacena e tomar 
um banho, porque morava em Barbacena, e já pegar um ônibus para Faculdade. Eu comia na estrada, dentro do ônibus, 
porque não tinha tempo nem para se alimentar. Então chegava lá, às vezes a gente até cochilava mesmo em algumas 
aulas. Mas não era por querer não! 
Minha intervenção: Hoje sou muito sensível a isto! 
Professor: Era necessidade fisiologica mesmo ali, porque a gente já não estava aguenta mais, pois o corpo pedia 
descanso. 
Minha intervenção: Com o trabalho e depoimentos vamos ficando mais sensível as historias de vida. 
Professor: Sem duvída! 
Minha intervenção: E dificuldades para se estabilizar, para conseguir... Vamos dizer assim! Hoje você é Técnico no 
Olimpic Esporte Clube de Barbacena, tem uma academia e leciona em Santana. Em Santana você já explicou-me como 
aconteceu referente às escolinhas de esporte e à escola. Você teve que dificuldades para chegar até esta estrutura e para 
manter esta estrutura. 
Professor: Até chegar foi um passo de cada vez Francis, pois não consegui nada da noite por dia. Então, primeiro comecei 
só com minha aulas. 
Minha intervenção: Mas você formou em 2006. Isto já se vão para 3 anos e meio. 
Professor: É! Com certeza!  
Minha intervenção: Você esta bem estruturado hoje. 
Professor: Vou te falar que a academia foi um coisa precoce, pois antes de formar eu já tinha comprado os aparelhos da 
academia. Eu fiz um emprestimo! Fiz o emprestimo e comprei, surgiu a oportunidade da academia, gostei dos aparelhos, 
achei interessante e que daria certo em Ibertioga. Então fui lá e comprei porque não poderia perder esta oportunidade! 
Enquanto a oportunidade estava no rádio, eu peguei o ônibus aqui fui para Barbacena e olhei a academia. A mulher falou 
assim: “- Eu vendo, divido para você e meu marido mexe com financiamento e pode até arrumar um financiamento para 
você”. Falei assim: “- Fechei!” Vou trazer! Vou levar ela! Ai conversei com o marido da mulher lá. 
Minha intervenção: A academia é esta que esta aqui? 
Professor: A academia é esta ai! Só reformei os aparelhos, coloquei meu logo em todos, eram todos aparelhos preto, 
preto e branco, eu que coloquei tudo azul e branco, pois achei que era uma cor mais leve. 
Minha intervenção: Aquela estrutura do galpão foi vocês que construiram? 
Professor: Fomos nós que construimos, pois não tinha local para a gente fazer a academia aqui. Então colocamos os 
aparelhos aqui em casa, ficamos com eles parados um ano no fundo da garagem. Depois contruimos aqui ao lado. Assim 
que construímos, no dia 1º de Abril à 3 anos atrás. 
Minha intervenção: No dia da mentira? 
Professor: No dia da mentira eu abri as portas da academia. 
Minha intervenção: “- Agora é para valer! Uma academia de verdade em Ibertigoga!” 
Professor: Ai já abrimos com concorrência! Nós demoramos tanto a abrir que chegou uma mulher aqui de Barroso e abriu 
uma academia.  
Minha intervenção: Então tem outra academia aqui? 
Professor: Não! Ela ficou três meses só, pois eu tinha 150 alunos. Abria ás 6:00 da manhã e fechava às 10:00 da noite. 
Era eu e o Hélio Dias, aquele menino que formou também comigo e que foi teu aluno, nós trabalhavamos juntos aqui. 
Tinha aula de capoeira, tinha dança e tinha de tudo aí. Só que ele foi embora para Barbacena, casou aqui e foi embora 
para Barbacena. Assim, começou as escolinas em Santana e achei mais viavél dedicar mais tempo lá do que para a 
academia, isto em termos financeiros. Sabe! E surgiu a escola estadual que peguei também. 
Minha intervenção: Então você tem 4 empregos hoje? 
Professor: Não! Tive que largar também devido o acúmulo de cargos. Eu tive que largar o estado e ficar somente com a 
escolinha, com a escola lá em Santana, à academia e o Olimpic. É se for contar com o Olimpic são 4 empregos. Dando 
tiro para tudo quanto é lado ai! 
Minha intervenção: Como você organiza tua rotina semanal considerando todos estes cargos e empregos? 
Professor: Eu cálculo até horário para ir ao banheiro Francis. Se não, não dá! Segunda-feira é meu dia mais light. Sabe! É 
o dia mais light, que fico mais por conta da academia. Fico mais por conta da academia, pois de duas da tarde às dez da 
noite fico na academia. Parte da manhã da para planejar minhas aulas tranquilo. 
Minha intervenção: É você tem que ter um planejamento porque tua escola lhe cobra? Então você tem que tirar um 
momento da semana para realiza-lós? 
Professor: Cobra! Então vamos lá! Segunda de manhã meus planejamentos. Eu tenho que ter meus planejamentos, por 
isso ando com isto aqui sempre, fica na minha mochila, pois esta mochila aqui não é para carregar roupa e comida não. É 
para levar meus planejamentos, meus diários e meus negócios todos que vou carregando. Na segunda-feira na parte da 
tarde e noite fico na academia e trabalho como personal.  
Minha intervenção: Você ainda é personal trainner aqui em Ibertioga? 
Professor: Na terça-feira trabalho de manhã na escola até 12:00. Ao 12:00 já entro na escolinha. 
Minha intervenção: Isso lá em Santana do Garambéu. 
Professor: E vou até 17:00 da tarde na escolinha. 
Minha intervenção: Depois vêm para academia? 
Professor: Ai venho para academia a noite e trabalho até 10:00. Na quarta-feira, escola até 12:00. No 12:00 tenho uma 
folguinha até 13:00 têm escolinha que é os fraldinha. 
Minha intervenção: Isso lá em Garambéu? 
Professor: Em Garambéu. A tarde... 16:00 da tarde Olimpic. 
Minha intervenção: Em Barbacena. 
Professor: Barbacena. 
Minha intervenção: Você vai de carro? 
Professor: Vou de carro. Eles me dão a gasolina, pois levo comigo três atletas daqui para lá também. Eles dividem comigo 
tudo direitinho. Nós vamos para lá, treinamos e voltamos para cá. Agora que estou mais tranquilo este mês, pois não têm 
Olimpic, para o mês já temos que estar com o time formado e trabalho planejado para disputar a Taça Minas Gerais. Volto 
e trabalho até às 22:00 como perssonal também, isso sempre no último horário. Nos últimos horários você pode ver que a 
academia limpou e ficou somente o aluno de perssonal. Então é aquilo ali. É esta rotina! Estava também com alguns 
alunos de personal às 18:00 da tarde que iriam fazer o teste para Polícia Militar, mas como os meninos já passaram 
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também, então terminou e agora é esperar outros virem. Na quinta-feira é a mesma coisa da terça, onde trabalho pela 
manhã na escola, a tarde até 17:00 na escolinha e noite na academia. E na sexta-feira é até 12:00, só na escola. Ai 12:00 
venho vou para academia. No sábado Olimpic e no Domingo. 
Minha intervenção: No sábado você trabalha no Olimpic. 
Professor: No sábado. Os treinos são quartas e sábados. 
Minha intervenção: E domingo? 
Professor: Ai são jogos da escolinha de Santana. 
Minha intervenção: E que horas você descança? 
Professor: Eu descanço a noite tomando uma cerveja igual ontem ali.  
Minha intervenção: Então aquele é teu horário de descanço. 
Professor: Mas não são todos domingos que tem jogos. Por exemplo, têm torneios que a gente pega sábados e domingos, 
vai embora, fica na cidade e tem o torneio, vai e volta. A não ser quando tem torneios mesmo de... Por exemplo, do 
Olimpic a maioria dos torneios de categoria de base são no sábado de manhã. Então, sábado de manhã a gente vai e tem 
os jogos e sábada a tarde estou tranquilo. Então esta é minha rotina semanal. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? 
R: Já foi respondida anteriormente. 
3.3) Se tivesse de escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? É 
possivél hierarquizar os vários aspectos por ordem de importância? 
R: Cara acho que foi “batalha”. Batalha é uma característica ali que a gente... A gente está numa batalha no dia a dia! 
Batalha emocionalmente, psicologicamente e profissionalmente. Então, se a gente batalhar por bem dos alunos e pelo o 
bem da gente mesmo, a gente acaba conseguindo fazer estas 24 horas do dia. Mas é uma batalha! 
Minha intervenção: Características tuas! Eu acredito que tenho isto, costumos fazer as coisas assim e que possibilitaram 
chegar até aqui? 
Professor: É tão difícil fazer uma auto-avaliação nossa. 
Minha intervenção: Eu penso que não, pois você me parece uma pessoa organizada no tempo para gerir tudo isto. 
Professor: Sou organizado dentro das possibilidades que me permitem ser. 
Minha intervenção: Tem que ser, pois não teria como não ser, porque você tem que ter o tempo do teu dia muito bem 
dividido. Porque se não você acaba se queimando e passando uma imagem de descomprometido. Porque você tem 
muitas funções hoje. 
Professor: Acaba chegando atrasado em tudo. Meu almoço é 20 minutos. Eu almoço todos os dias em 20 minutos. Então, 
meu lanche do meio dia ocorre durante o alongamento do treino de volei, ou seja, enquanto elas estão alongando em faço 
meu lanche rapidinho, 5 minutos tomo meu suco e volto para lá. Meu lanche das 15:00 é o intervalo que saio do voleibol e 
vou para o campo trabalhar com os meninos do futebol de campo. 
Minha intervenção: Você têm que ter disciplina. Eu penso que disciplina é fundamental neste aspecto e determinação 
também Oscar. 
Professor: Disciplina e força de vontade! Se não tiver vontade, você acorda tem dia ai que... 
Minha intervenção: E você gosta do que faz! 
Professor: Eu gosto cara. Graças a Deus! 
Minha intervenção: É perceptivo! 
Professor: Meu pai fica injuriado! Você viu que domingo ele comentou lá! “Mas professor ganha muito bem!” Em relação 
ao salário que ele jogou uma piadinha. Meu Pai joga piadinha direto. Você deveria ter feito uma Engenharia Cívil para você 
ganhar dinheiro.  
Minha intervenção: Normalmente muitos pais dizem isto. 
Professor: Porque você não fez uma Engenharia Cívil ou sei lá o que. Alguma coisa que lhe desse dinheiro, pois você 
trabalha 12 horas por dia. Você trabalha 14 ou 15 horas por dia, de 7:00 ás 22:00 da noite para ganhar tão pouco. Então 
quer dizer, você tem gostar daquilo que faz. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? 
R: Eu fiz um curso de psicologia. A Psicologa deu um curso para gente de psicologia. 
Minha intervenção: Na própria escola? 
Professor: Lá na escola. Achei super interessante! Como a gente lidar com as diferenças. Eu acho que aquilo para mim no 
âmbito educacional foi muito bom. Muito bom mesmo trabalhar com as diferenças. 
Minha intervenção: Você gosta de trabalhar hoje com educação Oscar? 
Professor: Gosto cara! E era uma coisa que eu não fazia idéia de gostar. Eu não queria! Eu queria era só docência 
superior. Aquele negócio de que vou para faculdade e trabalhar com... 
Minha intervenção: Mas você tem que encontrar uma área que você goste para trabalhar na docência superior. 
Professor: Com certeza! 
Minha intervenção: Este curso foi de quantas horas? Foi um curso realizado pela própria escola? 
Professor: Foi um curso de 4 horas. Foi coisa pouca. Sabe! 
Minha intervenção: E para você foi o que mais contribuiu? 
Professor:Nossa! Vou te falar que foi o que mais contribuiu mesmo. Porque foi muito focado naquilo que às vezes passa 
despercebido. Sabe Francis! Que são as diferenças! 
Minha intervenção: Você utiliza este conhecimento fora do contexto da escola? 
Professor: Em tudo cara! Em tudo! A gente aceitar alguma coisa assim que a pessoa faz... Por exemplo! Eu gosto de 
você, mas você não é obrigado a gostar de mim na mesma intensidade que gosto de você, ou às vezes do seu jeito de 
gostar, seja mais intenso que o meu, mas não consigo vêr isto. É uma diferença sua que a gente tem que saber respeitar 
e lidar com isto. Então, isto não é só para o contexto profissional, acho que é para vida mesmo.  
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Nossa Senhora! Acho que é fundamental né cara. Fazer uma reciclagem. A gente fazer uma reciclagem porque o 
mundo esta girando muito rápido. Então, se a gente não atualizar-se que esta aqui bem no interiorzinho, bem no cantinho. 
O mundo come a gente cara! 
Minha intervenção: Mas você aqui neste cantinho esta bem atualizado e estruturado! Não acha não? 
Professor: Mas esta que é a diferença cara. A gente manter-se mesmo com novos cursos, novos conhecimentos e diálogo 
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direto com outros profissionais. 
Minha intervenção: Depois que você formou quais cursos que você realizou? 
Professor: Eu fiz de Treinamento. Fiz dois de Treinamento. Eu fiz um mês de Torneio Internacional que fiz com um 
Professor de... 
Minha intervenção: Estes dois curso de treinamento foram a distância ou presencial? 
Professor: Presencial. 
Minha intervenção: Foi onde que realizou os cursos? 
Professor: Foram no SESC de Conselheiro Lafaiete. 
Minha intervenção: Foi curso de Treinamento em que? 
Professor: Treinamento de Voleibol e Futsal. Eu esqueci o nome do cara que ministrou o curso de futsal, pois ele já foi até 
técnico da categoria infantil de futsal da Seleção Brasileira. Gostei muito do curso! O Internacional foi com um Professor 
que fez Mestrado em Cuba, pois ele me passou algumas coisas muito interessantes do tipo de trabalho que é feito hoje no 
futebol. Porque às vezes a gente colocava o menino lá a fazer um preparo físico e colocava ele correr de 35 em 35 
minutos de corrida. E a gente não esta treinamento o menino para ser maratonista que tem correr tantos quilomêtros. Ele 
dividiu os 45 minutos de futebol em etapas do que ele faz durante o jogo. Então, 10 minutos é treinamento de explosão, 
outros  
Minha intervenção: Dentro da realidade do jogo ele organiza o treinamento dos atletas. 
Professor: Exatamente! Dentro da realidade do jogo ele dividiu aquilo. Coisa que passava pela gente, mas a gente bobão, 
achando que o menino precisa ter preparo físico de tantos minutos correndo. E ele não vai ficar correndo os 45 ou 90 
minutos de jogo direto. 
Minha intervenção: E não tem necessidade de ficar passando treinamento muscular, ou seja qual for, que esteja fora da 
realidade de jogo daquele atleta ali. Isso chama hoje de Treinamento Funcional. 
Professor: Exato! Chama Treinamento Funcional. Treinamento Funcional. É a nova realidade do mundo, pois é um 
trabalho dinâmico, onde não existe mais aquele trabalho sem bola, onde o menino fica só correndo. Bota o menino correr 
com bola, pois no campo ele irá correr com bola. Então porque fazer o treinamento dele sem a bola. É um treinamento de 
pique, pois ele terá um pique máximo de 10 metros no campo, não vai passar disso. Ele vai dar um pique e parar. Então, 
ele fica mais tempo parado, caminhando, trotando do que dando os estirões. Então temos que ter um atleta preparado 
para dar estes estirões para não sofrer nenhum tipo de lesão. E não precisa ser um maratonista e correr 40 minutos. Foi 
bem interessante! 
Minha intervenção: Além destes cursos você fez a Pós-graduação? 
Professor: Fiz a Pós-graduação em Docência Superior. 
Minha intervenção: Você realizou três cursos na área do Treinamento. Então, por que realizar a Pós-graduação em 
Docência Superior? 
Professor: Por que? 
Minha intervenção: Sim! Por que na área da Educação? 
Professor: É por isso! Pela didática e pela escola. Eu fiz esta mais voltada para a escola. Porquê às vezes não 
adiantava... Eu já tinha aquele amparo todo para mim voltado para as Escolinhas e Olimpic devido os cursos que fiz. 
Então, precisava de um no âmbito educacional e pedagógico. 
Minha intervenção: Esta Pós-graduação foi à distância? Como foi o processo de formação? 
Professor: Não! Eu tinha o professor Tutor que era pela internet mesmo. Eu tinha os professores tutores presentes que 
eram em Barbacena. Qualquer dúvida que tinha iria até lá tirá-las. Tinhas as provas que eram feitas lá também e foram 
presenciais e tudo mais. E cada final de tópico a gente ia para Barbacena, onde era presencial. Foi bem interessante!  
Minha intervenção: Contribui para sua formação? 
Professor: Contribui! Montei uma TCC sobre uma coisa que já te falei que foi sobre a 3ª Idade. Eu tenho um carinho em 
trabalhar com a 3ª idade também. 
Minha intervenção: Qual foi a abordagem do teu TCC? 
Professor: O assunto era “Os Benefícios da Caminhada Terrestre para Adultos acima de 65 Anos”. 
Minha intervenção: Mesmo sendo uma Pós-graduação em Docência Superior o Professor Tutor aceitou uma abordagem 
na área do exercício? 
Professor: Aceitaram! Aceitaram! Aceitaram porque eu conversei muito com meu Tutor que era uma área que eu queria 
falar, mostrei meu interesse em falar nesta área. Então ele disse que ia me orientar, pois Eu era um cara muito, muito 
gente fina. Então vou te orientar sobre isto aí... Direitinho! 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? 
R: Dar continuidade no que esta sendo feito, pois acho fundamental porque é um trabalho de 5 anos que viemos 
desenvolvendo com estes meninos aqui. Então agora que estamos colendo os melhores frutos são agora. 
Minha intervenção: Mas para sua formação! Para sua formação continua e para seu aprendizado!  É isto que estou 
querendo perguntar! Teria algum curso que gostaria de realizar ou área que gostaria de aperfeiçoar seu conhecimentos? 
Professor: Eu gostaria de fazer mais um no âmbito escolar, seja na Psicomotricidade, alguma coisa que pudesse utilizá-la 
dentro da pedagógia mesmo. 
Minha intervenção: Para ser Professor Universitário como você disse que gostaria penso que deveria buscar realizar um 
mestrado. 
Professor: Para isso temos que estruturar um pouquinho mais, então deverá ser para depois de 2010. Agora o mestrado 
para 2011 é o meu plano maior! Em 2011 estou focado no mestrado. 
Minha intervenção: Sem um mestrado não tem como trabalhar no Ensino Superior. 
Professor: Este ano te afirmar que Eu vou fazer... Não! Tenho que juntar uma grana como você mesmo falou. Planejar 
tudo direitinho para o mestrado. E eu quero é Europa. Eu quero ir para Europa! Quero ir para Portugal sim! Quero ir! Já 
estou conversando contigo a mais de 1 ano. 
Minha intervenção: É! Já estamos a conversar um bom tempo pela internet. Até manifestei teu interesse com meu 
orientador. 
Professor: Focar direitinho para o ano que vem podermos ir. Levantar esta grana direitinho para a gente poder ir. 
Minha intervenção: Boa Oscar! Se você quiser e conseguir estarei lá para lhe receber com todo carinho. Pode ter certeza 
disso! 
Professor: Nós vamos tomar vinho do Porto lá ainda! 
Minha intervenção: Vamos! Vinho do Porto é um aperitivo, mas vinho vamos beber muito sim. 
1.4) O que deveria ser feito em sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
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R: Eu acho que além do nosso querer também. Acho também que a prefeitura, já como trabalho num orgão público, 
derepente a oferecer isto para a gente. Cursos em Juiz de Fora que não é tão longe. Próprio BH que não é tão longe. 
Minha intervenção: Você não acha longe não Oscar? 
Professor: Não acho Cara. Porque eu viajava de mais Cara. Então! 
Minha intervenção: Daqui a BH são quantos quilômetros? 
Professor: 220 Km. 
Minha intervenção: De trevo à trevo? 
Professor: Minha namorada era de lá, médica... Então todo final de semana estava lá. Saía daqui sábado de tardizinha, 
passava o sábado a noite e domigo com ela lá, domigo de noite vinha embora. Achava isto simples de mais cara. Pegava 
o carro... Vão embora! Sempre fui do trecho! Sempre! 
Minha intervenção: Boa! 
1.5) Qual área de formação gostaria de frequentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Tem oferta cara! Tem oferta! Basta você esta disponível a caminhar. 
Minha intervenção: E qual área que você gostaria de realizar o curso? 
Professor: Nossa! É... 
Minha intervenção: Porque você esta em tudo! Escola, academia, treinamento... O teu mestrado! Qual área você gostaria 
de seguir o mestrado? 
Professor: Te confesso que não sei cara. Te falar verdade! 
Minha intervenção: Seria na área da Educação ou do Exercício e Saúde? 
Professor: Queria Educação! Queria Educação! Na boa! Queria Educação. 
Minha intervenção: Como você poderia ir para área do Exercício e Saúde, pois você tem academia, trabalha com 
treinamento e lógico você precisa sobreviver... 
Professor: Com certeza! 
Minha intervenção: E... 
Professor: Mas eu gostaria de fazer na área da Educação, não sei o quê, mas queria voltado para Educação. Ainda não 
sei qual seria o foco principal do assunto. Mas acho que você via clarear isso comigo! 
Minha intervenção: Sim! Podemos fazer isso sim! Depois abrimos o site da FMH e lhe mostro as área que você pode 
direcionar teu mestrado e explico-lhe a nossa área de investigação. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
Minha intervenção: Referente à escola onde trabalha. Você disse que está lá desde 2005. Um ano e meio durante a 
Licenciatura e têm 3 anos e meio que você formou, totalizando 5 anos que você trabalha nesta escola. 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? Por quê? 
R: Acho que esta sendo um processo “passo a passo”. Sabe Francis! Não adianta eu falar, e ficar querendo pular etapas 
da escola, pois nós pegamos uma escola totalmente destruturada na área da Educação Física. E não só na área da 
Educação Física, mas na área educacional no todo. Sabe! 
Minha intervenção: Mas pelo material que você me apresenta aqui a escola é muito bem estruturada. 
Professor: Tá! Mas hoje ela esta se estruturando. Mas hoje não estamos totalmente bem nisso, porque temos que colher 
os frutos disto aqui ainda. 
Minha intervenção: Para saber o que mudou. 
Professor: Colocar em gráficos, tudo direitinho, para saber qual foi a mudança. 
Minha intervenção: Que bacana Oscar. 
Professor: Então, quer dizer... Assim, ainda falta um caminha ainda, como já mensionamos nas reuniões lá que “nada é 
da noite para o dia”. Então, não adianta pegar o menino na 4ª série e tentar resolver todos os problemas dele. Porque às 
vezes, não é nem um problema que ele está tendo de coordenação, pois pode ser nutricional. Quando você vai ver, o 
menino faz apenas duas refeição por dia. Menino que sai da zona rural 5:00 da manhã, volta 13:00 da tarde e tem que tirar 
o leite, buscar gado... 
Minha intervenção: Então vocês especificam muito a formação pelo indivíduo, ou seja, pelo aluno. 
Professor: Pelo indivíduo e pela sua individualidade também. 
Minha intervenção: As suas aulas são individualizadas com base nas características dos alunos? Você dedicar uma 
atenção maior a determinado aluno devido a determinada característica dele? Diferencia atividade por aluno? Você faz 
isto? 
Professor: É um trabalho cognitivo mesmo Francis, pois a gente já esta tendo alguns frutos deste projeto.  
Minha intervenção: Algum projeto que gostaria de desenvolver na escola e que não foi aceito? Já aconteceu alguma coisa 
assim? 
Professor: Todos foram aceitos. Eu tenho o Agita Galera, eu tenho trabalhos não só voltados diretamente para os alunos 
da escola... 
Minha intervenção: Os projetos que você propõe são sempre bem aceitos? 
Professor: Torneio Regional de Futsal e Voleibol que será em Junho, Olimpíada Estudantil que será em Outubro, pois eu 
coloco de tudo lá, até corrida de saco, com ovos... 
Minha intervenção: Tipo uma gíncana? 
Professor: Tipo uma gíncana. Tem a gíncana também só que é um projeto dentro destas Olimpíadas, que a gente até 
ajuda o hospital, damos alimentos às mães... É legal de mais! Fazemos mostra cultural, teatro, dança é onde entro com o 
rítimo  
Minha intervenção: Você que ensina dança? 
Professor: Eu não ensino dança. Mas assim, eles mesmos que se ensina. Sabe! Eu dou abertura para eles montarem 
suas coreográfias. 
Minha intervenção: Eles mesmos que escolhem as músicas ou vídeo para se orientarem. 
Professor: Mostro os batido. Eu mostro os batidos e começo a contar com ele. Um, dois, três... Entra! Um, dois, três... 
Entra! 
Minha intervenção: Você ensina a contagem das oitavas musicais. 
Professor: As oitavas. 
Minha intervenção: Você já deu aulas de ginastica Oscar? 
Professor: Não. Mas já quase peguei “Body Pump”. 
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Minha intervenção: É mesmo! Se entrar dinheiro é lucro. 
Professor: Poesia! 
Minha intervenção: Poesia! Porque poesia? 
Professor: Poesia para tirar a tímidez dos meninos. Eles mesmos produzem suas poesias. Isto tudo são projetos em 
anexos. 
Minha intervenção: Oscar é notorio que você não parou. Tem uma vida ativa! Desde os 15 anos você trabalha, pois 
precisou trabalhar para fazer teu cursinho. Trabalhou com informática para pagar tua Licenciatura. Depois que formou já 
alcançou diversos objetivos seus. Falta ainda ser professor universitário! Mas se puder prometo colaborar contigo. Estou 
feliz de estar aqui contigo e estar lhe ouvindo, pois estou muito feliz de saber que você esta bem. Mas... 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensã? Pode apresentar situações reais? 
R: Nossa teve um momento que foi o seguinte cara. Entraram nestes projetos das escolinha, tudo voltado para o projeto 
“Bom na Escola e Bom de Bola”, eu precisava de meninos bom de bola e bons na escola também. E acabou que tive num 
momento muitos meninos com uma rebeldia muito grande. Então colocaram em questão se o projeto estava sendo bom 
ou não. Sabe! E foi num momento de separação também, pois eu estava me separando, as duas famílias ficaram um 
pouco desestruturada e tudo mais. Então isto acabou afetando. E veio justamente na época que não tive resultados 
regionais. Então juntou problemas de escola, porque estava com muito meninos rebeldes. Muito meninos rebelde! Juntou 
a falta de resultados, por ser uma comunidade muito pequena, então o Prefeito chega lá e fica assistindo o treino dos 
alunos. 
Minha intervenção: Isso é lá em Santana do Garambéu. Então você tem história em Santana? 
Professor: Tenho! O Prefeito chega lá na minha aula. Pais de alunos ficam sentam lá na arquibancada para assistir aula 
minha. Lá as coisas são enusitadas, pois minhas aulas são abertas rapa. É interessante!  
Minha intervenção: Juntou a separação! 
Professor: Juntou a separação naquele momento difícil! Eu tinha um sócio, que era o Helinho, na academia e que era um 
cara que me ajudava demais, pois a gente dividia os tempos também. Parte da manhã que eu tinha muitos alunos ele 
ficava na academia, fazia as avaliações do meninos todos. Então era tranquilo e dava para dividir o tempo legal. Ele foi e 
largou a academia. Então tive que comprar a parte de participação dele e tudo mais. Então estava precisando de dinheiro, 
dinheiro e dinheiro. 
Minha intervenção: Isto foi em que ano Oscar? 
Professor: Isso foi em 2007. 
Minha intervenção: Uma ano depois que você formou? 
Professor: Uma ano depois que formei. Então fiquei naquela turbulência de volto para casa da Mãe ou fico aqui. Fecho 
academia, mantenho aberto ou abro em poucos horários. Entendeu! 
Minha intervenção: Sua vida estava se reestruturando toda novamente? 
Professor: Tudo de novo. Aquilo que achava que já ia conseguir em cima daquilo um certo respaldo, ia conseguir já um 
retorno, pois um ano e meio trabalhando com meus projetos e tudo mais. Meu jeito de trabalho estava já implantado e 
firme na escola. E derrepente vêm aquela balançada! Graças a Deus uma base muito forte que são meus Pais. Tem uma 
base muito forte. Que me ajudaram de mais! Me ajudaram de mais, deram uma segurada e foram dois, três meses 
puxados. Acordava e falava assim; “- Será que eu vou ou será que não eu não vou!” 
Minha intervenção: Tem dias que ficamos até com medo de levantar. 
Professor: Eu tinha uma moto, tive até uns problemas de saúde como carne no nariz, infecção de garganta devido muita 
poeira na estrada de Santana, porque eu ia de moto, porque não tinha carro. 
Minha intervenção: Oscar agora realizando esta coleta de dados eu consigo ver a dificuldade que é. O poeirão do grosso 
que você enfrentam para trabalhar todos os dias. 
Professor: Então era para mim ter feito operação, eu não fiz. Aí juntou aquilo tudo... Aí o médico virou e falou: “- Você vai 
ter que gastar um dinheiro com operação ou você vai ter que trocar tua moto por um carro.” 
Minha intervenção: Mais gastos com dinheiro e você ainda fazendo o curso. 
Professor: Aí vem a mulher e limpa tudo! Não tinha nada disso aqui, pois tive que comprar tudo de novo. 
Minha intervenção: Limpou tudo mesmo! Levou os movéis todos mesmo Oscar? 
Professor: Tudo! Ficou somente minha cama, meu quarda roupa e meu computador.  
Minha intervenção: Foda-se! Isto tudo em 2007! Agora estes episódios foram importantes para traçar algumas 
características tuas. 
Professor: De mais cara. Eu percebe que não... Que eu era um pouco forte sim! Que eu tinha uma base forte para me 
sustentar. Meu pais me deram muita força. 
Minha intervenção: Seus pais sempre tiveram ao teu lado? 
Professor: Sim! Sempre! Sempre, sempre, sempre! Muito! 
Minha intervenção: Foram episódios que ficaram marcados na tua história. 
Professor: É cara 2007 foi marcante. Foi marcante, mas graças a Deus foram dois meses de turbulência muito forte, 
porém no terceiro mês já estava com um aparato bom. Já começou as coisas mudarem, mudei a forma de trabalho em 
Santana, com maturidade fomos mudando algumas coisas e alguns conceitos lá. 

2) CULTURA DOCENTE 
Minha intervenção: Considerando a escola de Santana referente a cultura docente, teu relacionamento com outros 
professores e ao clima relacional da escola. 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: O cara! A maioria! A maioria! Assim, me vê com um bom profissional. Sem dúvidas! Como um amigo! Um professor 
amigo. É aquele négocio né cara. Acho que não há tanta polémica na escola, mais porque não moro lá em Santana. Então 
eu vou faço meu trabalho. Meu trabalho fica visível, mas não tenho problemas particulares lá. Porque acaba afetando 
numa cidade pequena. 
Minha intervenção: Sendo uma cidade pequena os problemas fora da escola e internos acabam se misturando. 
Professor: De repente o aluno é filho de uma professora. Aí a professora vai te olhar... “- Epâ! Espera aí!” Se tiver algum 
problema lá no baile ou alguma coisa na rua ele acabam olhando de outro jeito.  
2.1.1) Como esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Interfere! Interfere sem dúvida. Interfere positivamente cara. A liberdade que eles me dão de poder trabalhar... 
Minha intervenção: foi a única escola que você trabalhou? 
Professor: Não! Trabalhei em uma do estado também. 
Minha intervenção: É diferente Oscar? 
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Professor: É diferente, mas os professores são os mesmos. Muda trê ou quatro professores só. Porque em Santana do 
Garambéu não têm muitos professores. Então os professores da rede munícipal são os professores evetivos do estado. 
Minha intervenção: Existe diferença dos alunos e da qualidade do ensino das escolas? 
Professor: Sim! De mais, de mais, de mais! Às vezes alunos meu da 8ª série, no outro ano quando estava com eles no 
Estado no 1º ano já eram alunos diferentes. 
Minha intervenção: Você acha que as rotinas da escola influenciam na conduta dos alunos? 
Professor: Influencia de mais. 
Minha intervenção: Você consegue me explicar como? 
Professor: Material! Material! O Estado não me dava material, pois então tive que pedir autorização ao Secretário 
Municipal de Educação para poder pegar alguns materiais da escola Municipal e levar para do Estado. Isso já não era 
legal! A quadra muito diferente da outra. O horário de aula era noturno. Às vezes os meninos já tinham trabalhado o dia 
inteiro e chegavam cansado nas aulas. Antes ele não tinha obrigação de trabalhar porque estudava de manhã e tudo mais. 
O pai não... O pai formou na 8ª série já está colocando os meninos para trabalhar. 
Minha intervenção: Quanto aos professores. Os mesmo que lecionavam na escola municipal eram diferentes na maneira 
de trabalhar na escola estadual? Você acha que sim ou não? 
Professor: Sim! Sim! Sim! Acho que no município eles se empenhavam mais. 
Minha intervenção: E você tinha mais empenho na escola do município ou do estado? 
Professor: No munícipio. 
Minha intervenção: Por quê? 
Professor: Por causa disso também cara. Envolve alunos que não querem participar, mesmo as aulas sendo mais ou 
menos aquele perfil que eles tiveram de 5ª à 8ª série, o perfil é o mesmo. Mas a empolgação dos meninos, o material não 
era o mesmo, o jeito de roteiro de aula eram diferentes também. Vinha a questão do CBC, a orientadora pedagógica 
mandava fazer várias coisas que às vezes atropelava muitas coisas. Você queria dar uma aula teórica, mas não tinha um 
data show. 
Minha intervenção: A infra-estrutura das escolas municipais são melhores? 
Professor: São melhores 
2.2) Qual os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? 
R: Úlimo foi o planejamento que foi sexta-feira passada. Foi sobre o planejamento e que até comentei com você a respeito 
de ter que dar umas freadas no planejamento anual que estava porque não queria atropelar conteúdo, então tive que voltar 
em alguns conteúdos sim. E o outro foi sobre projetos, as datas dos projetos que tinhamos que rever algumas datas e 
outras coisas. 
Minha intervenção: A direção está sempre presente? 
Professor: Sempre! E eu fico algumas terças-feiras na casa da Diretora. Algumas terças tenho que ficar em Santana para 
cumprir a carga horária. Então às vezes dou escolinha até às 19:00 da noite. 
Minha intervenção: Então você tem um ótimo relacionamento com ela. 
Professor: Eu fico na casa dela. É muito bom, porque nós temos uma abertura muito boa. Agora o maior comentário da 
escola é sobre o concurso público. Vai ter um concurso público da prefeitura e têm 7 concorrentes para o meu cargo. Vai 
ser dia 16 de Maio agora. Então é por isso que estou um pouco assim... 
Minha intervenção: Mas você vai dar conta do recado Oscar. 
Professor: Vamos torcer né cara! A LDB que lhe pedi é justamente para isso, pois não achei o meu que você me passou. 
Minha intervenção: Tenho outros materiais que posso lhe passar também. 
Professor: E isto está mexendo na rotina diária não só dos alunos mas na direção todinha. Porque são três professores 
que não são efetivos na escola. Sou eu, uma professora de geográfia que é muito boa, muito competente. 
Minha intervenção: E o grupo está todo estruturado? 
Professor: São 11 anos. Já está um grupo fechado de professores lá. 
Minha intervenção: Aonde todos conhecem a rotina da escola e estão empenhados neste trabalho. 
Professor: Harmonioso! Harmonioso! Harmonioso! Sabe! 
Minha intervenção: Só de você descrever fico feliz por você trabalhar neste ambiente. O risco é entrar uma pessoa que 
não seja compativél com o grupo. 
Professor: Uma pessoa diferente! O medo deles é entrar um profissional como o que tinha antes. Igual te falei que peguei 
uma escola toda desestruturada e tudo mais. Um professor que não estava nem aí, levava cachorro para quadra, um 
bornal cheio de coisas para ficar comendo, ficava fumando na quadra poliesportiva e os meninos jogando bola de qualquer 
jeito lá. Ele não buscava os alunos na sala de aula, pois eram os meninos que tinha que descer, quase sendo atropelados 
no percurso. 
Minha intervenção: Nós vamos estar falando destas diferenças e como você conseguiu introduzir novas habitos e os 
passos para você conseguir ter esta estrutura de aula hoje. Professor estou muito feliz de ter reencontrado você Oscar. 
Você sempre foi um ótimo aluno, às vezes não demonstrava, pois era muito corrido nosso cotidiano. Quanto a tua 
possibilidade de fazer o mestrado na FMH caso seja na nossa área facilita. Se for com meu orientador mais feliz eu fico, 
porque é bom trabalhar com pessoas disciplinadas, organizada e competentes. É sempre bom trabalhar com pessoas com 
este perfil ao nosso lado. 
Minha intervenção: Estou agora com o 16º Professor realizando o preenchimento do Questionário de Percurso 
Profissional, mas devido o amplo currículo em realização de eventos referentes a projetos. Estaremos gravando este 
percurso em realização de eventos desde o ano de conclusão da Licenciatura em 2006 até presente data. 
Atualmente o professor tem dois projetos ativos que são: 
1º) “Escola de Esportes Recreativos Santanense”, que interage e socializa os alunos nas modalidade de futsal, futebol, 
voleibol e handebol; 
2º) “Bom de Bola e Bom na Escola”, onde funciona o futsal para os meninos e voleibol para as meninas. 
Minha intervenção: Vamos fazer agora assim Professor. Você vai relatando o que realizou ao longo dos anos. Por exemplo 
em 2006? O que você fez? Quais foram os projetos? Os eventos que realizou? 2007? 2008? Isto com base nesta pasta 
que você tem organizada aí em forma de Portifólio. 
Professor: Planejamento Anual para Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu que são atividades desde Janeiro até 
Dezembro de 2006. Desde Janeiro até Dezembro nós já temos uma noção do que será feito em relação a cada mês. Está 
planejado já! 
Minha intervenção: Então janeiro foi? Encontro de Adultos e... 
Professor: Encontro de Adultos e Idosos. 
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Minha intervenção: Fevereiro? 
Professor: Caminhada Ecológica. Março, Torneiro Societ; Abril, Corrida Rústica no Sábado de Alelúia; Maio, Campeonato 
Municipal de Campo Adulto que realizou-se em dois meses Maio e Junho; Julho, Torneio Interno da Escolinha que é 
comemorativo ao aniversârio da escolinha, isso vêm cidades de fora, pois é regional este torneio; Agosto, Torneio Interno 
entre os alunos da escolinha, então é municipal; Setembro também é a mesma coisa; Outubro, entra Olimpíadas 
Estudantil e a Festa da Broá e da Cachaça. Isso é sacanagem! 
Minha intervenção: Você que organiza este evento? 
Professor:Não! Mas o motocross é realizado dentro da Festa da Broá e da Cachaça. Este motocrosso sou eu que realizo 
também.  
Minha intervenção: Rua de Lazer. 
Professor: Rua de Lazer em Novembro e Torneio Natal sem Fome em Dezembro. 
Minha intervenção: Este Torneio de Integração em Piedade do Rio Grande também foi em 2006 
Professor: Peidade do Rio Grande. Isso aqui nós participamos deles, pois não foi realizado apenas por mim não. Foi feito 
por mim e pelo Harley Ivan que é um rapaz de lá também. Eu só apoiei a realização deste torneio lá. 
Minha intervenção: Mas faz parte! E este torneio? 
Professor: Torneio Festivo da Semana da Criança, isto foi em 2005 no primeiro ano que entrei. Entrei já fazendo este 
torneio lá! Na semana da criança a gente fez torneios de ping pong, futsal, voleibol, queimada e tudo mais. Isto é entre 
classes da escola. Os jogos escolares que é entre as escolas da região aqui, que foi em 2005. 
Minha intervenção: Este 3º Torneio do Natal sem Fome. Então quer dizer que teve o 1º e o 2º? 
Professor: Teve 1º e 2º, mas apartir deste 3º aqui eu entrei na organização dele. 
Minha intervenção: Natal sem fome é? 
Professor: Era beneficiente! Colaboração para o natal sem fome da Sociedade São Vicente de Paula. A gente dava o 
alimento para Associação que era repassado para as famílias carentes. Corrida Rústica que tem todo sábado de Alelúia. É 
regional também. 
Minha intervenção: Tem quantos anos esta corrida? 
Professor: Este têm dois anos que não têm. Teve em 2005, 2006, 2007, mas não teve em 2008, 2009 e 2010 também não 
teve. 
Minha intervenção: Estes são os capeonatos de futebol. 
Professor: Campeonato de futebol de campo, os torneios estudantil que é sempre feito no segundo semestre. 
Minha intervenção: Este aqui é da escola onde trabalha. 
Professor: Da escola municipal de Santana. Aqui já são das escolinhas, Torneio Sub 14 de futsal. 
Minha intervenção: Das suas escolinhas de futsal. 
Professor: Isso! Olimpíadas Estudantil também em 2006, 2007... Estas Olimpíadas Estudantil desde quando entrei estou 
conseguindo manter, mas 2010 não teve ainda. 
Minha intervenção: Então o projeto é atual. O 4º Natal sem Fome! 
Professor: O 4º Natal sem Fome. 
Minha intervenção: Com medalhas e tudo né Oscar. 
Professor: Com medalhas e tudo! Todo mundo que participa ganha esta medalha. Estas medalhas que dá são os 
patrocinadores, pois nós não temos gastos com isto. Estes aqui já são mais... 
Minha intervenção: 1º Festival de Inverno de Ibertioga o que é isso? 
Professor: Este é o Torneio Societ daqui da cidade que é promovido por mim e pela Academia. 
Minha intervenção: Pela sua Academia. 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Como pude constar o professor tem bastante eventos e se fossemos relatar todos data por data 
tomaria muito tempo do professor. 
Professor: Tem Ruas de Lazer. 
Minha intervenção: Ruas de Lazer também que o Professor promove. O Professor tem uma atividade significativa na 
realização de eventos. Tem uma empresa de eventos que ele organiza estes projetos. É interessante realizar estas 
considerações porque tenho na amostra professores que formaram no mesmo tempo, estabilizaram-se e buscaram suas 
respectivas segurança profissional. Mas encontro com um professor que tem sua estabilidade e apresenta um perfil 
empreendedor significativo. 
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Anexo 24.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 24.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 15 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 

 

16º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeiramente o numero de alunos que vai estar frequente na aula para eu poder montar o planejamento na hora. 
Porque o anterior a gente já fez, agora nesta preciso saber o número de alunos que vai estar frequente para desenvolver a 
atividade. O alongamento será independente do número de alunos, mas as atividades serão do pré-desenvolvimento que 
já depende do número de alunos. Então, preciso de número par de acordo com o planejamento e depois a atividade 
propriamente dita será o desenvolvimento da Educação Física. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje?  
R: Primeiramente mostrar a importância do alongamento antes de cada atividade física. Nesse planejamento será hoje o 
futsal. Por exemplo, eu coloco o desenvolvimento do futsal, coordenação motora, passe e isso tudo dentro da Educação 
Física. Então, primeiramente será uma interação com a turma do professor com os alunos. Segundo uma coordenação 
motora propriamente dita e também uma interação entre alunos também, apesar de que é também uma atividade lúdica. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Sim. O ritmo de cada um, postura e a interação entre eles que será o mais importante. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Nessa turma mesmo de 8ª série tenho uma aluna que se não estiver presentea aula não corre bem, pois a maioria não 
vai bem na aula. A maioria se sente retraído. Mas quando ela está presente todos vão bem. Porque ela anima demais a 
turma. É a postura dela na turma, o ritmo e quando ela está é muio melhor a aula. Acho que ela é chefe, alguma coisa 
assim. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Nenhuma. A escola é super bem equipada e tudo que eu pedir materialmente terei lá. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula?Por quê? 
R: Sim. A questão de aceitação da atividade na aula. Talvez não seja aquilo que eu estava pensando antes. Então, acaba 
acontecendo alguma coisa que a gente não planejou e aí pronto. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Será o alongamento, mostrar a importância do alongamento na aula, uma atividade lúdica como aquecimento e depois 
o futsal que será a matéria lecionada hoje. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nessa aula? 
R: Tem uma menina que tem um pino no braço. Então, eu tenho que fazer uma atividade que não posso usar tanto o 
braço dessa menina. Senão eu começo a excluí-la com outras atividades e ela não vai participar. Então, eu procuro 
planejar atividades que não vai usar tanto o braço dela. Se não vou estar excluindo ela da aula. 
 

9)Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: É realizar atividades que não preciso usar o braço. Então o que eu posso usar são atividades coordenativas que não se 
usa a parte braquial. Eu posso usar, por exemplo no vôlei, mas não posso usar a manchete do vôlei ou usar o corte. Já no 
futsal posso usar todos os membros inferiores, de menos os superiores que são os braços e a parte braquial. Isso já fica 
mais delicado. 
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ANEXO 24.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 29 de Março de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Hoje eu tenho a preocupação porque tenho um aluno deficiente auditivo. É em conseguir passar essas atividades de 
hoje para esse aluno. Em especial de maneira não excluí-lo da turma e sem excluir os demais do ponto de vista deles 
também. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Inclusão, agilidade, flexibilidade e coordenação motora grossa seriam os objetivos dessa aula. 
 
3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Vou fazer uma avaliação em conjunto. Será em grupo a avaliação. Será mais a reação deles com a atividade que irei 
passar que será o atletismo. Será corrida 4 X 4, revezamento. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Agitada! Uma turma bem agitada. Fica mais ou menos 15 minutos numa atividade e já estão doidos para passar para 
outra atividade. Então tenho que segurar o máximo possível eles numa atividade para mim não se estressar. Por que a 
gente faz o planejamento com 2 a 3 atividades, de repente eles querem mais atividades que o tempo nosso de aula. Então 
é complicado um pouquinho neste aspecto. Sim. Esse aluno que é deficiente auditivo e os demais que são agitados pra 
caramba. Então essa são minhas preocupação com eles. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Isso ficou um pouco complicado porque na escola não me ofereceram esse tipo de material. Que seria os bastões para 
poder fazer o revezamento 4 x 4 e também os materiais visuais para mim mostrar. Antes não tive acesso a isso, então eu 
tive que fazer esse material. Foi material alternativo de cabo de vassoura. Eu tive que cortar os cabos de vassoura para 
fazer alguns bastões e em termos de matéria teórica tive que tirar xerox por conta própria. Algumas instruções para falar 
sobre as regras e para passar o material para cada um deles. Isso para eles ficarem envolvidos e também por dentro do 
assunto. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Esse também e um ponto critico da aula. Porque eu tenho que gesticular e mostrar a atividade para eles captarem. 
Porque se não eles não pegam. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: O conteúdo será o seguinte, eu divido a aula em 10 minutos de aquecimento e alongamento, membros superiores e 
inferiores. A parte da teoria que será o xerox que vou passar para cada um. Vou passar rapidamente as principais regras 
desta modalidade e depois as atividades propriamente dita que é o desenvolvimento. E será o que eu tinha falado antes 
naquelas perguntas anteriores eu não faço relaxamento na aula, porque eu tenho um trecho a percorrer da escola até o 
poliesportivo, então o relaxamento ou a volta a calma seria esse trajeto. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Será a maioria dos alunos porque são mais ou menos hiperativos. Mas é um pessoal que em pouco tempo querem 
mudar de atividade. Então, se eu planejo 3 atividades, em pouco tempo eles querem fazer as atividades para estar 
passando para outra. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Segurar um pouco mais na atividade esses alunos. E tentar dentro das atividades chamar a atenção deles para que 
eles possam se sentir ocupados com as atividades. 
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ANEXO 24.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 06 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Será o tempo. Hoje vamos calcular o IMC dos alunos. A gente não sabe mais ou menos, o que vai adiantar isso, mais 
já sabendo desse problema que possa vir a ter. Então coloquei mais uma atividade que será o estoura bola que supri esse 
tempo caso sobrar. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: É esse cálculo que a gente vai fazer junto com a nutricionista para vermos quem esta a baixo do peso e quem esta 
acima do peso com sobrepeso. E também se sobrar tempo dou uma atividade lúdica para eles, assim posso trabalhar a 
integração dos alunos. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Sim. Vai ser medindo o IMC. A nutricionista faz esse trabalho em conjunto com a gente para sabermos se pode estar 
colocando um complemento na alimentação desses alunos, se pode diminuir essa alimentação ou se pode ser específica 
individualmente. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Eles ficam um pouco agitado. Porque eles queriam era uma atividade física. Então, eles ficam um pouco chateados de 
ficar parados até terminar a medida do IMC. Mas a gente tenta sempre adiantar um pouco com o objetivo de dar uma 
atividade para eles depois. Com certeza tenho alunos com sobrepeso de mais na escola. Então, a gente da uma atenção 
maior para eles. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Nós fomos a Prefeitura e conseguimos os materiais do posto de saúde que foi o medidor e a balança. Então, material 
não tem problema não. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: É isso aí pode sim. Até pensando antes que poderiamos estar colocando a metade da turma para fazer junto com a 
nutricionista a medição do IMC. Ela vai me ajudar nas medidas. Enquanto, a outra metade esta fazendo com ela, eu posso 
dar uma atividade para os demais que é o estoura bola. Quando ela acabar nós trocamos os grupos. Aqueles que 
estavam fazendo atividade comigo passo para ela e pego os demais para atividade. Justamente por causa do horário, de 
repente a organização ficará melhor. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Será o estoura bola que é uma atividade lúdica e medir o IMC. Porque é uma atividade lúdica para integração entre a 
turma. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Eu acho que não vai ter complicação. Nesse tipo de atividade não. Até porque eu já dei essa atividade antes e fluiu 
perfeitamente. 
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Anexo 24.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 24.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 22 de Abril de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Primeiramente é ver se os alunos entenderão tudo o que quero passar em primeira instância. Ver se tudo que planejei 
em horário e tudo mais vai ser preenchido certinho. Estas são as duas principais preocupações. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Nesta da 7ª Z estarei trabalhando voleibol. Então quero passar para eles os fundamentos toque e manchete. Noções de 
como pegar na bola e realizar um toque legal. Então será isso. Será como pegarem os fundamentos do vôlei. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Todas as aulas são avaliativas. Faço avaliações individuais e da turma no todo. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São bons alunos. Já venho trabalhando com eles desde a 5ª série, então já são dois anos de trabalho com eles. São 
bons e tem um comportamento entre si muito bom. Eles são amigos já. São amigos desde a pré-escola. Então, todo 
mundo conhece todo mundo já. Sim. Temos três alunos que entendem muito bem a prática esportiva. São alunos da 
escolinha também que é outro projeto que tenho. Então eles têm maior facilidade de aprendizagem em relação aos outros. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Material de vôlei tem um muito bom aqui na escola. Então não tivemos preocupação não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não porque são estratégias que já utilizei antes com outras turmas e com está turma também. E não me ofereceu 
nenhum tipo de trabalho ou problema não, porque acho que utilizei uma metodologia boa com exercícios fáceis de 
compreensão. Então não acarreta problema nenhum não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: O que tinha mencionado antes é o Voleibol como a temática principal da aula. Nessa temática vamos utilizar a 
manchete e toque como fundamentos principal do vôlei da aula. São os principais de domínio do voleibol. Então, para 
aprender a técnica correta do voleibol estes dois fundamentos tem que ser dominados na técnica. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: No meu ver será o entendimento dos movimentos. E possíveis dificuldades na execução da manchete. Esta turma tem 
mais dificuldade é na manchete. E o mini-volei que é uma atividade que costumo passar, que tem tudo a ver com o 
domínio dos dois fundamentos que vou trabalhar. Então eles podem ter um pouquinho de dificuldade no mini-volei. Só 
isso. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Em caso de não entenderem posso mudar um pouquinho a dinâmica da aula. Retirando a rede e colocando eles 
trabalhando em grupo. E aqueles que têm mais facilidade podem ajudar-me nesta aula. 
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Anexo 24.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 22 de Abril de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
É rotina do Professor buscar os alunos na sala de aula, todos alunos já aguardavam sua chegada, pois já tinham vestido o 
uniforme da aula de Educação Física e percebe um respeito e interesse grande dos alunos quererem realizar a aula. É 
rotina do Professor buscar os alunos na sala e caminhar até a quadra que fica aproximadamente 500 metros da escola. 
Neste momento alunos e Professor encontam-se na quadra, onde percebo que todos alunos já concentraram-se no centro 
da quadra, enquanto o Professor busca os materiais para aula que já estavam separados no almoxarifado. Esta turma é 
um 8º ano, alunos na faixa etária dos 13 anos e que percebo já possuirem certo conhecimento com o conteúdo da aula 
que será o voleibol. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Os alunos habituaram-se as rotinas de ensino do Professor, pois o mesmo apenas pediu para que iniciassem os 
alongamentos e imediatamente os alunos posicionaram-se em círculo e executaram o roteiro de alongamentos que 
possívelmente é habitual do Professor passar no início das aulas. Ou seja, já rotinizaram algumas atividades que são 
habituais no roteiro de aula do Professor. Considerando que o Professora trabalha com a maioria dos alunos desde o 
período do estágio nesta escola e sendo ainda o responsável pelo planejamento anual dos conteúdo desde então, 
tentaremos acompanhar as rotinas de ensino que o Professor estruturou nas diferentes séries que leciona. Porque quanto 
mais estruturada, organizada e padronizada as políticas da escola, mais fidelizadas, estruturadas e sistematizadas são as 
rotinas de ensino e planejamento do professor.  

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
Após os alunos realizarem o alongamento o Professor passou uma atividade de aquecimento, onde todos alunos estão 
correndo ao redor da quadra. Percebo que é rotina do Professor colocar sobre uma mesa na lateral da quadra os diários 
das turmas com o planejamento de aula que deverá cumprir no dia. Também percebo que é rotina do Professor realizar a 
chamada dos alunos, enquanto correm pela lateral da quadra. Como já conhece os alunos não realiza verbalmente, mas 
visualiza os que estão presente na aula. É característico no perfil do Professor ser metódico o que condiciona apresentar 
rotinas de ensino estruturadas e sistematizadas. É rotina do Professor antes de ir para escola passar no ginásio 
poliesportivo para separar os materiais que serão utilizados nas aulas. Sendo notório que os alunos já estão habituados ao 
roteiro de aula do Professor, pois após realizar o aquecimento já posicionaram no centro da quadra aguardando as 
instruções do Professor referente a próxima atividade. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor não perde tempo ao realizar suas instruções, onde apenas disse aos alunos: “- Dois a dois, um sobre a linha 
lateral da quadra de volei e outro sobra a linha lateral da quadra. Irá sobra um aluno, então gostaria que formassem um 
trio para realizar a atividade.” Imediatamente os alunos foram para o canto da quadra e executaram a formação que o 
Professor orientou verbalmente, não ocorreu problemas quanto a formação das duplas e do trio, pois percebo que os 
alunos já estão habituados com as rotinas de instrução e gestão do Professor. Ou seja, já sabem onde e como realizar 
suas instruções e as atividades que são rotineiras no planejamento do Professor, pois já trabalham com ele desde as 
séries iniciais. A atividade proposta é visa trabalhar o fundamento do toque do voleibol, neste momento o Professor esta 
transmitindo as intruções referente aos procedimentos da atividade.É característico das rotinas de instrução do Professor 
serem clara, objetivas e precisas referente a organização dos alunos, regras e procedimentos da atividade. Temos que 
considerar o fato do Professor ser técnico na sua escola de desportos, ou seja, trabalha com as modalidades vôlei e futsal 
com alunos de diferentes faixa etária, o que possivelmente influencia nas suas rotinas de ensino, gestão e instrução das 
atividades. O Professor demonstra domínio e conhecimento conteúdo, ou seja, fundamentação técnica do toque de bola, 
onde explicitou nas instruções a importância da distância dos dedos e da posição do polegar, como realizar a impulsão da 
bola com os dedos, a importância de flexionar os joelhos para projetar força na bola e mantém prestando feedbacks de 
instrução aos alunos durante a realização da atividade. As instruções antes da atividade são orientações referente ao 
posicionamento e procedimentos das atividade, mas enquanto os alunos realizam o toque o Professor transmite 
instruções referente a técnica do fundamento, ou seja, como realizar corretamente o fundamento do toque. É rotina do 
Professor prestar feedbacks individuais as duplas referente aos procedimentos técnicos do toque e do lançamento da 
bola. Agora o Professor solicita que os alunos façam a inverção, ou seja, enquanto um aluno lança a bola o outro 
recepciona o toque. Até o presente momento não presenciei alunos questionarem as orientações do Professor, seja, 
referente a regras ou procedimentos da atividade. Todos alunos participam e demonstram interesse em aprender como 
realiza corretamente as instruções do Professor, pois constantemente estão chamado-o para observar se executam 
corretamente o fundamento do toque. O Professor improvisou a formação de um trio para não haver alunos de fora da 
atividade. É rotina do Professor prestar feedbacks de instrução, supervisão e motivação a todos os alunos, pois realiza 
este procedimento desde a primeira dupla até o trio de alunos que estão no canto da quadra. É rotina do Professor gerir e 
supervisionar as prestações dos alunos durante a realização da atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade visa trabalhar o fundamento da manchete. O Professor mantém a rotina de explicar a fundamentação 
técnica da manchete do voleibol, ou seja, a importância de realizar um afastamento anterolateral e flexionar as pernas, o 
posicionamento do polegar sobre polegar, braço totalmente extendido, sendo o antebraço que recepciona e impulsiona a 
bola de vôlei para o alto. A segunda atividade mantém a mesma dinâmica da primeira, ou seja, um aluno lança e outro 
recepciona a bola de manchete e depois inverte as tarefas. O Professor não exige a questão de utilizar tênis para 
realização da aula, pois são alunos de comunidades rurais com poucas condições financeiras, mas o uniforme para fazer 
as aulas de Educação Física como uma camiseta e shorte é indispensável, pois são normas da escola. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Agora na terceira atividade o Professor aumentou o grau de dificuldade da tarefa. Percebo que existe progressão nas 
atividades planejadas, ou seja, o Professor iniciou a aula com uma atividade trabalhando toque, a segunda a manchete e 
nesta terceira reune os dois fundamentos trabalhados anteriormente. Nesta atividade um aluno levanta a bola para colega 
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que recepciona de manchete e novamente o aluno passa a bola com o toque para o colega. É rotina de ensino repetir 10 
vezes cada fundamento, ainda os alunos já conhecem esta rotina pré-determinada Professor. Ou seja, as duplas realizam 
10 vezes cada fundamento e quando concluem imediatamente para aguardando as instruções do Professor referente a 
próxima atividade. Percebo que o Professor sitematizou nos alunos rotinas de gestão que possibilitam aproveitar melhor o 
tempo de aula. Ou seja, rotina de gestão quando os alunos chegam na quadra, pois já sabem onde posicionar-se para 
realizar o alongamento, que a seguir devem correr para realizar o aquecimento, o local na quadra onde rotineiramente o 
Professor realizar as atividades relacionadas com o fundamento do esporte que é conteúdo da aula e o número de 
repetições que devem realizar para cada atividade ou fundamento ensinado. Rotina de instrução que são claras, objetivas 
e técnicas. O Professor já rotinizou palavras que são fáceis de compreender, mas com o rigor técnico e fundamentação 
teórica para que os alunos possam reconhecer suas palavras durante os jogos coletivos. Temos que considerar que os 
alunos deste 8º ano foram seus alunos no 6º e 7º ano, ou seja, já estão habituados ou rotinazados com as rotinas de 
ensino, gestão e instrução característica do perfil do Professor. O Professor também rotinizou o número de repetições com 
base no tempo médio que leva para realização da cada atividade planejada, ou seja, os alunos sabem que devem realizar 
10 vezes cada movimento técnico ensinado, a seguir aguardar as próximas instruções. Ou seja, o Professor habituou os 
alunos a aguardar suas instruções, ao mesmo tempo sabe quem concluiu a tarefa ou aquele aluno ou dupla que esta com 
maiores dificuldades para finalizar a tarefa. É notório o interesse dos alunos em aprender, pois muitos questionam, 
perguntal e cobram atenção do Professor para observá-los realizar o movimento técnico. Porém, há aqueles alunos menos 
interessados ou com um perfil menos desportista, então percebo que o Professor presta mais feedbacks de motivação à 
estes conduzindo sua aprendizagem mas para o lúdico. É rotina do Professor prestar em todas atividades a todos os 
alunos feedbacks de instrução, supervisão, gestão e motivação. São instruções específicas de como realizar o 
fundamento e os principais erros técnicos que estão comentendo. É rotina de planejamento do Professor estabelecer um 
progresso das atividades selecionadas, ou seja, no decorrer da aula existe um progresso do nível de dificuldade das 
atividades. Onde o próprio Professor diz aos alunos: “- Aumentando o grau de dificuldade estaremos realizando os dois 
fundamentos na mesma atividade.”  

7º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Após organizar os alunos na quadra o Professor explicitou os objetivos da atividade aos alunos dizendo: “- O objetivo 
agora nesta atividade é não deixar a bola cair no chão.” Nesta quarta atividade planejada o Professor apenas instruiu os 
alunos para formar grupos e se organizar 4 a 4, onde imediatamente todos alunos já reconheceram a formação necessária 
para realizar a atividade. A atividade é um corta 5. O Professor colocou duas equipes de cada lado da quadra de volei. O 
Professor esta organizando para realizar o mini-vôlei que é a atividade principal da aula. Como são alunos do 8º ano já 
estão habituados às rotinas de ensino, seja, de instrução, gestão e organização da aula do Professor. É rotina do 
Professor realizar instruções claras e objetivas antes de cada atividade, pois já rotinizou comportamentos nos alunos que 
facilitem sua gestão de aula para com isto ganhar tempo nas aulas. É rotina do Professor organizar os materiais de aula 
da próxima atividade enquanto os alunos realizam a atividade já ensinada, assim ganha tempo de aula. O Professor esta 
posicionando os cones pela quadra para delimitar a área de jogo, pois acredito que esta atividade será o mini-vôlei. O 
Professor esta agora pedindo os alunos para contarem em voz alta o número de toques que conseguem realizar sem 
deixar a bola cair no chão, ou seja, estimula a competitividade entre os alunos. É característico das aulas do Professor um 
ambiente propício à aprendizagem, entretanto com um cariz de treinamento, mas os alunos demonstram interesse e 
gostam de realizar sua aula. Também fica claro que o Professor consegue cumprir com seus objetivos que é ensinar os 
fundamentos do passe, toque e manchete estabelecendo uma progressão no grau de execução das atividades. Ainda, 
durante toda atividade acompanha aluno por aluno, dupla por dupla ou grupo por grupo realizando feedbacks de instrução, 
supervisão e motivação. O Professor demonstra diferenciar suas abordagens conforme as características dos alunos, pois 
já os conhece por trabalhar com eles desde o 6º ano. E rotina do Professor explicitar os objetivos da atividade nas 
instruções aos alunos. Suas instruções são claras e objetivas. 

8º MOMENTO: Descrevendo a 5ª atividade... 
O Professor passou da atividade do corta 5 para o mini-vôlei. O Professor delimitou com os cones a primeira parte da 
quadra de vôlei para ser a área oficial do mini-vôlei, dividiu as equipes em trio colocando 2 trios de cada lado da quadra de 
vôlei, onde jogavam 4 equipes na quadra. Ou seja, dois trios jogavam do lado direito da quadra e 2 trios jogavam do lado 
esquerdo. As regras do mini-vôlei estabelecidas foram que a equpe adversâria colocasse na frente, porém na quadra 
oposta, não é necessário realizar o saque, quando tiver a posse de bola deverá ocorrer a mudança de posição, onde o 
objetivo da atividade é não deixar a boa cair no chão, assim podem dar quantos toques quiser na bola até passá-la para o 
campo adversârio. É rotina do Professor transmitir todas as intruções das ativiades antes, onde todos alunos ficam 
atentamente ouvindo suas orientações. Quando necessário os alunos levantam dúvidas, questionam ou perguntam ao 
Professor que responde imediatamente, mas no geral os alunos já reconhecem suas rotinas de ensino e instrução. 
Também nesta turma há três alunos que treinam com o Professor na sua escolinha de desporto, então demonstram 
conhecer as atividades, realizam com maior presteza os fundamentos e possuem maior domínio do vôlei. É rotinas do 
Professor transmitir intruções referente a organização e regra das atividades antes e durante a realização da atividade 
pelos alunos dedica suas instruções ao gestos técnicos do fundamento. Não presenciei na aula comportamentos 
divergentes ou desviantes de nenhum aluno. Também não presenciei o Professor utilizar o apito para chamar a atenção, 
iniciar ou finalizar as atividades. 

9º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento o Professor esta realizando a chamada dos alunos, então acredito que finalizou a sua aula. O roteiro de 
aula do Professor é muito sitematizado e estruturado, pois apresenta etapas bem delineadas e que já estão rotinizadas 
pelos alunos. Um roteiro bem planejado com base no tempo das atividades. As atividade planejadas apresentam 
progressão, são adequadas ao conteúdo trabalhado e suas intruções são claras e objetivas. O Professor finaliza a aula 
fazendo perguntas aos alunos referente ao conteúdo trabalhado e recaptulando os fundamentos do vôlei ensinados nas 
atividades e os objetivos da aula. O Professor demonstrou domínio do conteúdo, gestão e controle do tempo das atividade 
e relacionamento amigável com seus alunos. 

10º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Referente a relações humanas não é perfil do Professor estar brincando ou fazendo piadas com os alunos, sendo sempre 
objetivo nas suas orientações e instruções. O roteiro de aula do Professo é tão estruturado que os próprios alunos já 
reconhecem a próxima atividade apenas pelas suas instruções. O tempo de aula é focado na aprendizagem do conteúdo 
planejado. O Professor não perde tempo com brincadeira ou festas para criar um ambiente propício ou interagir os alunos. 
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O conceito e idéia de aula pe claro para os alunos, ou seja, a aula de Educação Física é momento de aprendizagem, onde 
o conteúdo ensinado será combrado na avaliação teórica. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios ou momentos na aula que 
permitisse caracterízar esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios ou momentos na 
aula que permitisse caracterízar esta rotina no perfil do Professor. Entretanto, os alunos são amigos uns dos outros, já 
estão juntos desde o 6º ano e identificam-se uns com os outros. Não ocorreram momentos de divergência ou indiferença 
entre os alunos. Ainda, o Professor mantém uma postura firme e segura diante todos os alunos independente de terem ou 
não domínio do conteúdo, ou seja, trata todos de forma igual. Lógico que dedica mais atenção aos alunos menos 
habilidosos no fundamento ou no próprio esporte. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina de ensino do Professor constantemente prestar feedbacks instrução, 
supervisão, gestão e motivação aos alunos durante a execução da atividade. Sendo o roteiro de aula muito estruturado e 
já sistematizado pelos alunos, o que propícia ao Professor dedicar mais tempo a aprendizagem específica do contéudo. É 
rotina do professor dirigir-se a aluno por aluno, dupla por dupla ou grupo por grupo prestando feedbacks individualizados e 
específicos aos gestos técnicos do fundamento que esta sendo trabalhado na atividade. Ainda, no final da aula o 
Professor recaptula todos os fundamentos ensinados e os objetivos das atividades desenvolvidas na aula. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor mantém 
uma postura seria e firme durante a aula. Não faz o perfil extrovertido ou brincalhão. Concentrando suas falas e instruções 
ao ensinamento do conteúdo planejado. Os alunos já estão habituados com suas rotinas de ensino, instrução e gestão de 
aula, pois trabalha com os mesmos desde o 6º ano. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: O roteiro de aula estruturado, os alunos habituados ao roteiro e o 
perfil metódico do Professor influenciam no respeito que os alunos demonstram pelo seu trabalho e na relação aluno e 
professor. É recíproco o respeito entre professor e alunos. Mesmo não apresentando um perfil extrovertido e brincalhão os 
alunos demosntram muito carinho pelo Professor. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios ou momentos na 
aula que permitisse caracterízar esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o Professor conhece 
as características pessoais dos alunos e também da turma, pois trabalha com os mesmo desde o 5º ano. 
Tem sentido de humor: Durante a aula o Professor mantem um perfil técnico, ou seja, limita suas instruções e falas aos 
alunos ao ensino e aprendizagem do conteúdo, no caso os fundamentos básicos do vôlei. O Professor apresenta um perfil 
técnico durante suas aulas, onde cumprir com os objetivos e atividades planejadas são focos da sua atenção. Porque é 
obrigado a entregar semanalmente a ficha de avaliação dos alunos e dos conteúdo desenvolvidos nas aulas na respectiva 
semana. Basicamente o Professor possui 35 minutos de aula, considerando o tempo gasto com deslocamento dos alunos 
da escola para quadra. 
Tenta que todos participem da aula: Não é necessário cobrar a participação dos alunos porque já estão habituados a 
cumprir com as etapas da aula. O Professor incutiu nos alunos o conceito e ideia que aula de Educação Física é 
obrigatório o domínio do conteúdo ensinado que será cobrado em avaliações teóricas. Os alunos participam e interessam 
em aprender os ensinamentos passados pelo Professor. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Não, porque a estrutura do roteiro de aula é muito sistematizada, ainda os alunos já 
estão habituados ao seu roteiro de aula. Mas o Professor escuta e responde com sempre às dúvidas e questões expostas 
pelos alunos durante a aula. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas mesmo não apresentando um pefil extrovertido e brincalhão existe um 
relacionamento amigável e respeitoso entre alunos e Professor. Os alunos demonstram respeitar a imagem e postura do 
Professor pelo trabalho que desenvolve nas aulas e na escola. Os alunos estão habituados a postura seria e 
comprometida com a aprendizagem do Professor, bem como às suas rotinas de ensino, instrução e gestão de aula. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O Professor apresentou um roteiro de aula muito 
estruturado e com rotinas de ensino já sistematizadas pelos alunos. É rotina do Professor buscar os alunos na sala de 
aula, deslocando aproximadamente uns 350 metros até o ginásio esportivo da cidade, os alunos sabem que devem 
manter-se próximos ao Professor durante o percurso até o ginásio. Na quadra com instruções clara e objetivas solicitou 
aos alunos que realizassem o alongamento, em seguida o aquecimento correndo duas vezes ao redor da quadra. Depois, 
pediu para que posicionassem sobre a linha lateral da quadra e sobre a linha lateral da quadra de vôlei para realizar o 
fundamento do toque. A segunda atividade trabalhou a manchete. A terceira o Professor explicita que aumentou o grau de 
dificuldade da atividade, onde os alunos tiveram que realizar os dois fundamentos, o toque e a manchete. A quarta 
atividade foi o corta 5, onde o Professor solicitou aos alunos para formar quatro grupos de quatro alunos e um grupo de 
cinco alunos para trabalhar o domínio de bola com o toque e manchete. O Professor explicitou que o objetivo da atividade 
era não deixa a bola cair no chão e pediu aos alunos estarem contando o número de passes que realizam sem que a bola 
tocasse o chão. A quinta atividade foi o mini-vôlei, onde o Professor limitou o espaço de jogo utilizando apenas a métade 
da quadra de vôlei e colocando para jogar 4 equipes ao mesmo tempo, ou seja, duas equipe em cada lado da quadra. O 
Professor não perdeu tempo na organização desta atividade, pois antes que os alunos concluissem a atividade anterior já 
organizava o espaço de jogo do mini-vôlei. É rotina de ensino do Professor não perder tempo na transição das atividade e 
nas instruções da atividade. Onde as instruções antes das atividades são referente as regras e organização dos alunos no 
espaço de aula. Enquanto, as instruções durante a execução da atividade pelos alunos são focadas nos ensinamento dos 
fundamentos técnicos do fundametos do vôlei. Ainda, é rotina do Professor explicitar aos alunos os objetivos das 
atividade. E finaliza sua aula recaptulando o conteúdo ensinado e os objetivos das atividades desenvolvidas na aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras e objetivas aos alunos. As 
instruções antes da atividade são referente as regras, procedimentos e organização dos alunos no espaço de aula. Já as 
instruções durante a execução das atividades pelos alunos são referente aos gestos técnicos do fundamento. É rotina do 
Professor estar constantemente instruindo todos os alunos durante a atividade. Também é rotina explicitar os objetivos 
das atividades aos alunos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário, pois os alunos já estão 
motivados, gostam e demonstram interesse em aprender os ensinamentos transmitidos pelo Professor. Sendo claro para 
os alunos o conceito de aula de Educação Física como uma disciplina obrigatória no currículo da escola, onde os mesmo 
tem a obrigação de apresentar médias para terem boa classificação final. 
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Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor prestar 
feedbacks positivos aos alunos durante a realização das atividades. Principalmente aqueles alunos menos habilidoso aos 
quais o Professor demonstra uma atenção especial, sendo às vezes até mais atencioso nas suas prestações com estes 
alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não, pois a aula apresenta um roteiro bem estruturado e definido. Não 
houve improvisações em nenhuma das atividades desenvolvidas na aula. O Professor possui uma sequência e progressão 
das atividades muito bem rotinizada. As decisões de planejamento descritas na entrevista prévia pelo Professor foram 
executadas literalmente na aula. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando o nível de planejamento e estrutura de aula apresentado fica claro 
o entusiasmo e comprometimento do Professor com suas aulas, alunos e escola onde leciona. O perfil metódico e 
organizado do Professor influenciam muito nas rotinas de ensino que programou para suas aulas e transmitiu aos seus 
alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor não perde tempo na transição das 
atividades. Temos que considerar que os alunos já conhecem suas rotinas de ensino. Desde o deslocamento dos alunos 
da escola para a quadra, bem como as rotinas da ação pedágogica. Porque aproveitar o tempo de aula para 
aprendizagem é objetivo do Professor, considerando que perde muito tempo com o deslocamento dos alunos. 
Síntese: Suas rotinas de ensino são estruturadas organizadas para aproveitar ao máximo o tempo de aula para 
aprendizagem dos alunos, ou seja, rotinas que evitam disperdissar o tempo disponível de aula. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não ocorreram em nenhum momento algum comportamento de disciplina. 
Todos alunos estiveram focados e concentrados na aprendizagem dos conteúdos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não ocorreram episódios com alunos problemáticos na aula. 
Trata os alunos com justiça: Sim, a postura séria e forma técnica de gerir a aula não impede que o Professor seja 
comprometido com a qualidade da aprendizagem com os alunos menos habilidosos, pois as atividade planejadas 
permitem que todos participem independente do nível técnico dos alunos. Ainda, é rotina do Professor mantér 
constantemente prestando feedbacks de motivação aos alunos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, o ambiente é de aprendizagem, pois o Professor concentra 
suas instruções e feedbacks no ensino do conteúdo. A postura e rotinas estabelecidas pelo Professor favorecem a 
aprendizagem dos alunos. O ambiente de aula e escolar são muito favoráveis a aprendizagem dos alunos. A seleção de 
atividade adequadas ao conteúdo, progressão do nível de dificuldade das atividade, gestão e controle do tempo das 
atividades e de aula favorecem na edificação de um ambiente propício para aprendizagem. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos tem acesso aos materiais. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, as aulas acontecem numa quadra esportiva com ótimas condições, há 
materiais disponíveis para desenvolver as atividades, as atividade selecionadas são adequadas e os alunos demonstram 
muito interesse em realizar a aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor estar constantemente acompanhando o desenvolvimento dos alunos nas atividades, onde mantém 
prestando feedbacks visual e verbal referente aos gestos técnicos do fundamento, quando necessário demonstra como 
realizar aos alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, existe o respeito entre o Professor e alunos. 
Percebe que é cultural dos alunos o respeito pela figura do professor e sua importância na vida deles como alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, as instruções do Professor são claras, objetivas e técnicas. É 
rotina do Professor realizar instruções antes das atividades referente as regras, procedimentos e organização dos alunos 
no espaço de aula. As instruções durante a execução da atividade pelos alunos são referente ao gestos técnicos do 
fundamento que esta sendo ensinado na atividade. Suas instruções antes da atividade são dirigidas a todos os alunos, ou 
seja, são coletivas e generalistas. Enquanto, que as instruçõe durante a atividade são individualizadas aos alunos e suas 
dificuldades na execução da tarefa. O foco das instruções é a aprendizagem dos alunos. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, pois exige que os alunos estejam juntos dele durante o 
percuso da escola até a quadra. 
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Anexo 24.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 24.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 22 de Abril de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Por ser uma 5ª série é uma turma iniciante. São apenas dois alunos repetentes nesta turma. É uma turma com mais de 
90% de iniciantes. Então, minha maior preocupação é com eles estarem agora aprendendo a técnica do voleibol e o 
tempo curto para passar as técnicas do voleibol. Então, está é a minha maior preocupação o tempo ser curto e eles terem 
dificuldade de aprender a técnica. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: O efeito de mobilizá-los na prática do vôlei. Porque já passei para eles o que é o voleibol e a história do voleibol. O 
contexto teórico do voleibol em geral. Agora pretendo passar para eles agora a prática. Para na prática aprenderem o 
voleibol. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Toda aula minha é avaliativa. Costumo fazer cobranças individuais olhando aluno por aluno. É avaliativa sim. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos iniciantes. E por serem iniciantes apresentam dificuldades de assimilar o que estamos passando. É uma 
turma boa, porém com algumas dificuldades. Não existe. Esta turma é primeira vez que estou trabalhando com ela. Sendo 
início de ano não destaquei nenhum aluno ainda não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Nossos materiais são materiais bons, não não posso me queixar. O número de alunos é um pouquinho maior que as 
outras turmas. Então, quando ao número de materiais é insuficiente, assim costumo fazer grupos maiores. Mas são 
materiais bons, então não tive problema nenhum não. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Talvez sim, pela forma como gosto de passar as técnicas e tudo mais. Sendo a primeira aula de voleibol prática que 
eles estão realizando, acredito que eles podem ter dificuldades. Mas as minhas estratégias e forma de trabalhar serão 
baseadas nestes anos que tenho de experiência. E que será fundamental para eles aprenderem os conteúdos da forma 
que estou passando para eles. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vou trabalhar a prática do voleibol. Fundamentos toque e recepção que é manchete. Nesta aula não terá o mini-volei 
será apenas como bater na bola no momento do saque. São apenas gestos técnicos. São orientações do CBC e que 
utilizo para o planejamento anual. E com base no planejamento anual e semanal caiu na data de realizar está aula prática. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: As duvidas por ser uma turma iniciante. Costumam ser várias duvidas e todas ao mesmo tempo. E todos querendo 
mostrar o que esta sendo feito e como esta sendo feito. Então esta pode ser uma dificuldade. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Fazer aquele controle individual de aluno por aluno. É como estruturamos e organizamos a aula, ou seja, a organização 
dos alunos na quadra. Então oriento um por um, de lado a lado na quadra. Assim, eles já sabem que após tal aluno ele 
será atendido. Então eles ficam menos eufóricos na aula. 
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Anexo 24.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quinta-feira, 22 de Abril de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Neste momento o Professor aguarda os alunos na porta da sala de aula para descer com os até a quadra no ginásio 
esportivo da cidade. A turma é uma 6º ano, ou seja, alunos na faixa etária dos 11 a 12 anos. Será interessante 
observamos as rotinas de ensino na aula desta turma pelo fato de ser o primeiro ano destes alunos com o trabalho do 
Professor, ou seja, aqui inicia o processo de rotinização que habitualmente incute nos seus alunos. E percebo que os 
alunos desta turma são bem mais agitados em relação a turma do 8º ano que observamos na 1ª aula. Vamos nesta 2ª 
aula observada se as rotinas do Professor são reproduzidas nesta turma de 6º ano. Neste momento o Professor esta 
realizando o percurso com os alunos até a quadra. Como era de esperar por serem mais novos estão mais dispersos que 
a turma de 8º ano, mesmo assim o Professor adverte para manterem-se próximos a ela até o ginásio esportivo. O 
conteúdo da aula serão os fundamentos do toque, passe e manchete do vôlei semelhantes ao da 1ª aula observada, 
porém penso que a abordagem aos alunos se diferenciará devido a faixa etária. Como o Professor descreveu na entrevista 
prévia o objetivo da aula para esta turma é trabalhar o toque na bola, ou seja, o domínio de bola. Então não haverá o pré-
desportivo do vôlei que é o mini-vôlei. Ensinar aos alunos como realizar o toque, como realizar o passe de toque e como 
realiza a machete. Os alunos apresentam outras características, pois são mais brincalhões, chamam o Professor pelo 
nome, possivelmente o clima de aula será mais extrovertido. Porque são alunos que estava no 5º ano do Ensino 
Fundamental I, sendo este o primeiro ano no Ensino Fundamental II, então ainda mantém um perfil infantil da etapa que 
estavam na escola. A turma é composta de 25 alunos demonstrando um perfil bem infantil, mesmo tendo duas alunas 
repetentes de ano. No geral as turma não são grandes, pois a própria Direção da escola determinou um número mínimo e 
máximo de alunos por turma. A estrutura política e o corpo institucional da escola é muito bem organizado. Ainda, a escola 
conta com o apoio de uma Psicologa no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula e descrevendo 1ª atividade... 
A princípio o Professor pediu para os alunos organizarem um círculo no centro da quadra, pois os alunos ainda estavam 
dispersos pela quadra, como já previamos pelo fato de ser o primeiro ano com o Professor. Imediatamente os alunos 
dirigiram-se para o centro da quadra, onde o Professor iniciou as instruções referente a aula. Estarei me aproximando do 
Professor para registrar suas instruções iniciais referente a aula. 
Professor: Agora gostaria que olhasse para o Beltrano, pois será quem puxará o alongamento hoje na aula. O corpo reto. 
Puxa agora o braço assim para trás. 
O Professor inicia seu roteiro de aula com seus alunos desde o 6º ano, ou seja, desde o primeiro ano o Professor já 
trabalha com seus alunos o roteiro que sistematizou para ganhar tempo na aula, onde a primeira atividade é alongamento, 
aquecimento, atividades de fundamentos do conteúdo da aula, atividade lúdica, jogo pré-desportivo ou jogo propriamente 
dito. Assim, quando os alunos encontram-se no 9º ano já estão rotinizados a sua estrutura de aula, as suas intruções e 
forma de organizar a aula. Nesta aula o Professor demonstra um perfil mais tranquilo e extrovertido, também são alunos 
de 6º ano que são mais brincalhões e divertidos. Uma característica em comum a turma anterior é que todos alunos 
fazem, querem e gostam de realizar a aula, pois não presenciei comportamentos desviantes entre os alunos. Percebo que 
o Professor é menos técnico nas suas instruções aos alunos, ou seja, é mais solto e utiliza uma linguagem adequada aos 
alunos. É perfil do Professor utilizar um timbre de voz baixo e calmo com seus alunos. A estrutura e organização da aula 
do Professor propícia um ambiente tranquilo e favorável a aprendizagem dos alunos, sendo sua rotina manter o foco das 
instruções no conteúdo planejado. O Professor aproveita ao máximo o tempo de aula focando suas instruções na 
aprendizagem dos alunos. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A segunda atividade é o aquecimento, onde o Professor pede aos alunos para correrem dois a dois ao redor da quadra. O 
Professor mantém sua rotina de organizar os diários e fazer a chamada dos alunos enquanto realizam o aquecimento. 
Após pedir aos alunos para realizar o aquecimento dois a dois, o Professor vai até a mesa que fica na lateral da quadra 
para organizar o diário e realizar a chamada aos alunos. É perfil do Professor ser metódico. Esta característica marcante 
no perfil do Professor é repassada nos comportamentos dos alunos na aula. Por exemplo, os alunos após realizar as duas 
voltas ao redor da quadra já posicionaram ao redor do Professor aguardando suas instruções da próxima atividade. Estarei 
me aproximando do Professor para registrar suas instruções referentes a próxima atividade da aula. 
Professor: O conteúdo da atividade será o toque e a manchete, onde a formação será pequenos grupos. Vamos formar 
grupo de dois, onde um aluno fica sobre a linha branca lateral da quadra de futsal e outro sobre alinha branca lateral da 
quadra de vôlei. Então, dois a dois e se sobra um aluno pode formar um trio. Beleza! O primeiro grupo irá posicionar-se 
aqui. Venha para cá o primeiro grupo. 
E complicado gravar as instruções do Professor, pois ele não para em ponto expecífico da quadra e os alunos ficam 
acompanhando-o pelo espaço de aula. Como são alunos de 6º ano percebo que o Professor esta rotinizando neles às 
suas rotinas de ensino, gestão e instrução de aula, ou seja, esta rotinizando comportamentos nos alunos que futuramente 
favorecerá a gestão das suas aulas futuras. O Professor dedica mais tempo as instruções para os alunos do 6º ano, ou 
seja, suas instruções são mais detalhadas e criteriosas quanto a forma de organização e posicionamento no espaço de 
aula. O Professor esta rotinizando nos alunos comportamentos e formas de organização no espaço de aula com suas 
rotinas de instrução, ou seja, quando realizar uma determinada instrução os alunos identificarem qual a posição e 
atividade que o Professor pretende desenvolver na aula. Nas suas instruções o Professor já diz: “- Se sobrar um aluno, 
você formem um trio.” Neste momento o Professor esta ensinando aos alunos como deve ser o posicionamento na quadra 
quando ele disser: “- Quero grupo de dois, onde um aluno fica sobre a linha branca lateral da quadra de futsal e outro 
sobre alinha branca lateral da quadra de vôlei.” Então para os alunos desta turma o Professor investe mais tempo nas 
instruções da organização da atividade. É rotina do Professor estar com o plano de aula nas mãos e explicita aos alunos o 
conteúdo e objetivos das atividades e da aula planejada. É rotina constante do Professor prestar feedbacks positivos 
parabenizando os alunos pelas suas prestações na atividade. Suas instruções nesta turma são mais descritivas, ainda o 
Professor exemplifica como realizar o gesto técnico após suas instruções aos alunos. Neste momento o Professor esta 
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distribuindo um bola para cada dupla. Os materiais de aula já estavam organizados na lateral da quadra. Sendo assim, é 
rotina de ensino do Professor realizar as instruções aos alunos antes da atividade, referente ao posicionamento e gesto 
técnico para realizar corretamente o fundamento da atividade. O Professor explora de uma linguagem técnica e adequada 
aos alunos, ainda exemplifica como realizar o movimento. Após distribuí as bolas de vôlei aos alunos. 
Professor: Todas as duplas tem bola! Então, podem segurar a bola todos deste lado. Então, o primeiro fundamento a ser 
trabalhado é o... 
Alunos: O toque. 
Professor: Exatamente. É o toque. Igual mostramos no vídeo na primeira aula de futebol. Posição dos polegares na bola. 
Um de frente para o outro. Os dedos flexionados. Então podem flexionar os dedos! O joelho você lembram!? De um passo 
a frente e faz isto... Olhem! O cotovelo e joelhos semi-flexionados e joguem a bola para o colega. Agora, os alunos desta 
linha que estão com as bolas nas mãos irão apenas jogar a bola para o colega, pois quem irá realizar o movimento são os 
seus colegas que devolverão a bola para você através do toque. É sempre assim, jogando de baixo para cima no alto da 
cabeça do colega. Vocês irão realizar o fundamento dez vezes, depois você trocam de funções e repetem dez vezes 
novamente o fundamento. Beleza! Vamos começar! Vamos lá! 
O Professor rotinizou suas maneira de realizar instruções aos alunos, ou seja, rotinizou a ordem e sequência das 
informações a serem passadas aos alunos. O Professor repetiu as palavras e sequência das instruções aos alunos como 
realizou com os alunos do 8º ano. O Professor sistematizou uma ordem e sequência de palavras que são rotinas de 
instrução. Temos que considerar que fatores do cotidiano do influenciam no seu perfil do Professor como ter 4 trabalhos 
diferentes, com contextos e lugares diferentes, assim obriga-o a planejar e gerir bem o tempo para conseguir cumprir com 
suas responsabilidades e compromissos além da função docente. O que me leva a compreender o perfil metódico e 
organizado do Professor. Neste momento o Professor finaliza a atividade do toque e pergunta aos alunos: “- Qual foi o 
fundamento trabalhado na atividade? E os alunos respondem que foi o toque. O Professor diz que o próximo fundamento a 
ser trabalhado é a recepção ou manchete. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
Neste momento o Professor esta descrevendo como realizar a manchete, mantendo a rotina de instrução com uma 
linguagem técnica, porém com maior descrição dos gestos e movimentos. Ou seja, explica aos alunos como manter a 
posição das mãos, a posição dos braços e do corpo. Para esta turma de 6º o Professor esta sendo detalhista nas suas 
instruções aos alunos. O Professor utiliza da mesma sistematização e sequência de palavras para explicar como os 
alunos devem realizar a manchete. Também exemplifica com ajuda de outro aluno o gesto técnico. O Professor rotinizou 
instruções e procedimentos para organização dos alunos no espaço de aula e rotinizou uma ordem e sequência de 
palavras para explicar as atividades. As mesmas instruções dirigidas aos alunos do 8º ano na primeira aula observada o 
Professor reproduziu nesta turma de 6º ano, porém com mais detalhes e precisão nos gestos e posições técnicas do 
fundamento. Ainda, utiliza de uma linguagem adequada as características da faixa etária que é bem mais infantil que a 
turma do 8º ano. Entretanto, o Professor mantém sua postura de prestar feedbacks positivos aos alunos, pois percebo que 
elogia mais as prestações dos alunos, é mais brincalhão, toca nos alunos, demonstrando um perfil menos técnico que 
presenciamos na primeira aula observada. O Professor mantém a rotina de prestar feedbacks individualizados a cada 
aluno. É rotina do Professor posicionar-se ao lado dos alunos e demonstra como realizar corretamente o gesto técnico do 
fundamento da manchete. Ainda, o Professor rotiniza nos alunos que devem repetir 10 vezes cada uma o movimento ou 
fundamento da atividade. É rotina do Professor olhar constantemente no relógio para controlar o tempo das atividades. 
Neste momento o Professor pede aos alunos para finalizar a tarefa, o positivo é que os alunos em momento algum 
questionam suas instruções. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 4ª atividade... 
Na quarta atividade o Professor reune os dois fundamento ensinados nas atividades anteriores, ou seja, um aluno deverá 
passar a bola de toque o outro recepciona de manchete e assim sucessivamente. Sendo uma turma de 6º ano a atividade 
não desenvolve 100%, porém todos alunos tentam e demonstram interesse em realizar corretamente a atividade. Os 
alunos gostam e tentam realizar com sucesso as atividades. Nesta turma também há alunas com maior domínio do vôlei, 
mas o ambiente é mais descontraído. Neste momento o Professor pede aos alunos para afastarem-se uns dos outros, 
pois os alunos não possuem domínio de bola e estão a todo tempo buscando bola. Acredito que seja por uma questão de 
segurança e para manter a organização da estrutura da aula. É rotina do Professor gerir e controlar os alunos no espaço 
de aula. Como os alunos saíram dos seus lugares da ordem inicial da aula, sutilmente o Professor chamou aluno por 
aluno e posicionou novamente nos seus lugares na quadra. O Professor manteve a rotina de explicitar aos alunos do 6º 
ano que o objetivo da aula é o domínio de bola, ou seja, mater a bola no alto. 

6º MOMENTO: Descrevendo a 5ª atividade... 
Neste momento o Professor esta passando instruções referente ao fundamento saque. Estarei aproximando do Professor 
para registar suas instruções do fundamento saque aos alunos. 
Professor: A perna direita atrás e na hora do movimento irão fazer isto na bola. Tem rede na frente? 
Alunos: Não. 
Professor: Então vamos criar uma linha imaginaria lá na palavra “VIDA”. Vamos tentar acertar a bola nas palavras vida, 
esporte, nos arcos olímpicos e Santana do Garambeú. Então, aquele que for direito coloca a perna direita atrás, perna 
esquerda à frente e bate na bola. Pode ser com às mãos fechadas, pois não há problema porque estamos trabalhando 
saque por baixo. Aquele que for esquerdo deverá colocar a perna esquerda atrás, a direita na frente e bater com a mão 
esquerda na bola.Quero que você joguem a bola lá em cima para a bola poder passar sobre a rede. Cada hora vai um!  
É rotina do Professor realizar instruções claras e objetivas, porém para os alunos do 6º ano são mais descritivas e 
adequada a linguagem no sentido de habituá-los às suas rotinas de instrução. Entretanto, o desafio que o Professor 
colocou para os alunos que é realmente difícil de alcançar, mas contribuiu para um edifícar um ambiente de aula muito 
positivo, alegre e extroverdido. Também a faixa etária é favorável e possibilita este contexto de ensino. Ainda, o Professor 
manteve a rotina de exemplificar como realizar o movimento do saque por baixo aos alunos. É rotina do Professor realizar 
as instruções antes das atividades referente ao conteúdo e dirigida a todos os alunos, porém para os alunos do 6º ano 
utilizou uma linguagem menos técnica, mas com orientações fundamentadas na especifícidade do gesto técnico do saque 
por baixo. Durante a realização da atividade o Professor posiciona-se lado a lado com os alunos para estar prestando 
feedbacks de instrução, supervisão e motivação mantendo sua rotina de gestão e controle da aprendizagem. Literalmente 
o Professor desempenha seu planejamento como descrito na entrevista prévia. O Professor já reconhece as 
caracterísiticas dos alunos da turma, mesmo estando trabalhando pela primeiro ano com estes alunos. Entretanto, com a 
experiência o Professor rotinizou estratégias de controle e gestão do comportamento dos alunos para manter os possíveis 
episódios problemáticos na aula, seja, relacionados a comportamentos desviantes e organização dos alunos no espaço de 
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aula. Agora o Professor esta pedindo os alunos as bolas, então acredito que realizará a chamada e as considerações 
finais da aula. É rotina do Professor no final da aula realizar perguntas referente ao contéudo da aula. Então o Professor 
perguntou aos alunos: “- O que trabalhamos hoje?”; “- Quais foram os fundamentos trabalhados na aula?” O Professor 
mantém o roteiro de aula executado com a turma do 8º ano na primeira aula observada, onde manteve rotinas desde 
buscar os alunos na sala de aula, as atividades iniciais da aula, as atividades principais, as rotinas de ensino, gestão e 
controle dos alunos e rotinas de finalização da aula. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Nesta dimensão o Professor apresentou rotinas muito semelhantes a primeira aula observada, porém um perfil mais 
descontraído e menos técnico nas suas instruções aos alunos devido a turma ser um 6º ano, ou seja, alunos na faixa 
etária dos 11 a 12 anos. Ainda, o comportamento dos alunos de certa forma obriga-o a ser mais afetivo, pois estão 
constantemente próximos do Professor, pegam na sua mão, abraça-o e demonstrando respeito e carinho. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei nenhum episódio na aula que 
caracteriza-se esta rotina no perfil do Professor. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio na aula que 
caracteriza-se esta rotina no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina do Professor constantemente prestar feedbacks de instrução, supervisão e 
motivação dos alunos durante a realização da atividade. É rotina do Professor realizar as instruções referente ao gesto 
técnico do fundamento e exemplificar como realiza o movimento. Durante a atividade dirige-se a aluno por aluno prestando 
feedbacks individualizados de instrução e correção do movimento realizado pelos mesmos. É rotina do Professor realizar 
feedbacks físico como colocar as mãos nos ombros dos alunos, na cabeça e elogiar suas prestações na tarefa. São 
feedbacks de instrução e supervisão referente ao gesto técnico e procedimentos dos fundamentos. É rotina do Professor 
organizar os alunos no espaço de aula de modo facilitar suas aproximação e posicionamento quando realiza os feedbacks 
de correção. A estrutura e organização das atividades, seja referente ao posicionamento dos alunos, o número de 
repetições que devem realizar, o tempo para cada atividade e a progressão do nível de dificuldade da atividade 
complementam as rotinas de ensino de feedbacks que realiza durante a atividade aos alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a postura e conduta 
do Professor na aula é firme e segura, porém com esta turma constatei um perfil mais extrovertido e diferente do perfil 
com a turma do 8º ano na primeira aula observada. Não é perfil do Professor estar brincando ou tentando agradar os 
alunos para conquistá-los e conseguir a participação e colaboração nas suas aula. Entretanto, é educado e atencioso nas 
suas instruções que são focadas na aprendizagem dos alunos. Os alunos trabalham com um determinado professor de 
Educação Física no Ensino Fundamental I de 2º ano ao 5º ano e no Ensino Fundamental II que é do 6º ao 9º ano, sendo 
assim já no 5º ano o Professor começa a trabalhar desenvolver nos alunos rotinas de comportamento que nas séries 
futuras irão contribuir para a gestão e controle dos alunos, organização e gestão do tempo das atividades. São atividades 
rotineiras como o alongamento e aquecimento, rotinas de organização dos alunos no espaço de aula e rotinas de 
instrução das atividades, isto com intuíto de gerir melhor o tempo de aula par aprendizagem dos alunos. Por exemplo, no 
6º ano pediu ao Aluno N para iniciar o alongamento, mas no 8º ano os alunos sabem que será o responsável pelo 
alongamento naquela aula. A turma de 8º ano quando chegou na quadra já posicionaram-se no centro da quadra 
aguardando as instruções do Professor, enquanto os aluno do 6º ano estavam dispersos pela quadra, onde o Professor 
solicitou que posicionassem no centro da quadra. Assim, o Professor constrõe rotina nos alunos ao longo dos alunos que 
favorecem o controle e gestão do comportamento dos alunos dedicando mais tempo de aula na aprendizagem. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, nesta turma de 6º ano o Professor demonstrou um perfil mais 
descontraido e afetivo com os alunos em relação a turma do 8º ano. Também os alunos do 6º ano são mais afetivos, 
principalmente as meninas, colaboram com o Professor para trazer o material do almoxarifado para o centro da quadra, ou 
seja, estão ainda com uma idéia do Ensino Fundamental I. Mesmo tendo um relacionamento amigável com os alunos o 
Professor mantém sua postura firme, segura e focada na aprendizagem dos alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei nenhum episódio na aula 
que caracteriza-se esta rotina no perfil do Professor. A própria estrutura e organização da aula direcionam o 
comportamento dos alunos e do próprio Professor que foca suas instruções e gestão na aprendizagem do conteúdo 
planejado. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, o professor conhece 
as características dos alunos e da turma, porém impõe suas rotinas de gestão e organização de aula independente destas 
características, pois a gestão e aproveitamento do tempo de aula é o principal objetivo considerando que perde-se muito 
tempo com o deslocamento dos alunos da escola para a quadra. Também é rotina da escola realizar avaliações 
psicológicas e antropométricas em todos os anos para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. A própria estrutura da 
escola juntamente com o trabalho da Psicóloga e do Professor contribuem para o acompanhamento do desenvolvimento 
dos alunos. 
Tem sentido de humor: Sim, nesta 2ª aula observada o Professor demonstrou mais sentido de humor, pois a faixa etária 
dos alunos exige esta postura extrovertida. Entretanto, o Professor não perdeu o foco das suas instruções na 
aprendizagem dos alunos. Mantendo rotinas de gestão e controle para manter o foco dos alunos na aprendizagem como 
prestar feedbacks de instrução, supervisão e demonstrando como realiza o fundamento aos alunos. 
Tenta que todos alunos participam da aula: Não é necessário porque os alunos são motivados, interessados e gostam de 
realizar a aula. O Professor trabalha nos alunos o conceito que aula de Educação Física é momento de aprendizagem, 
pois o conteúdo ensinado será cobrado em avaliações teóricas e práticas. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Como o roteiro de aula do Professor apresenta uma sistematização e sequência das 
atividades muito planejada os alunos não tem espaço para questionar ou contextualizar as decisões de planejamento da 
aula. Tanto na primeira como na segunda aula observada não ocorreram atividade recreativas. A estrutura de aula é 
voltada para uma espécie de treinamento do vôlei, porém não há cobranças excessivas com a execução técnica dos 
fundamentos trabalhados nas atividades. Os objetivos do Professor são a longo prazo, pois inicia um trabalho desde o 6º 
ano para que no 9º ano os alunos conheçam a história do voleibol, as regras e sejam capazes de jogar com sucesso o 
vôlei. Como o Professor é treinador de vôlei e futsal na sua escolinha de desporto conseguiu desenvolver metodólogias e 
estratégias que consiliou a sua experiência docente que com o cotidiano tornaram-se hábitos e rotinas de ensino para gerir 
e controlar a aprendizagem dos alunos nas atividades, assim ganhando tempo de aula. Também temos que considerar 
que a estrutura política e organizacional da escola favorecem a organização e gestão de rotinas na aula. 
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Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas o Professor mantém o perfil técnico, porém muito educado e 
respeitoso nas instruções ao dirigir-se aos alunos. É flexível nas suas relações, mas focado em cumprir com os objetivos 
planejados. Utiliza uma linguagem adequada ao entendimento e faixa etária dos alunos. Não presenciei em nenhuma das 
duas aulas observadas momentos de divergência ou contigência entre alunos e Professor. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: O Professor apresenta um perfil metódico, pois 
executou todas as fases de aula neste 6º ano que realizou com a turma do 8º ano na primeira aula observada. É rotina do 
Professor buscar os alunos na sala de aula, comprimentá-los e orientar os alunos para trazerem o uniforme de aula. 
Lembra aos alunos que devem manter-se próximo a ele até a quadra, assim os alunos fazem até o ginásio. No ginásio o 
Professor vai até o almoxarifado buscar os materiais de aula e coloca-os na lateral da quadra. Reune os alunos no centro 
da quadra para realizar o alongamento, define qual aluno realizará o alongamento, onde os procedimentos é alongar 
membros superiores, tronco e membros inferiores considerando 15 segundos cada posição. A segunda atividade é o 
aquecimento, onde os alunos realizam duas voltas ao redor da quadra. Enquanto os alunos realizam o alongamento o 
Professor dirige-se até a mesa que fica na lateral da quadra para verificar o planejamento da aula da turma. Após o 
alongamento os alunos já sabem que devem aguardar na lateral da quadra as instruções do Professor referentes a 
próxima atividade. É rotina do Professor utilizar as linhas limítrofes das quadras para organizar os alunos no espaço de 
aula, ou seja, pediu os alunos para formarem duplas, onde um aluno posicionava sobre a linha lateral da quadra e outro na 
linha lateral da quadra de vôlei. É rotina do Professor realizar antes das atividades as instruções referente aos 
procedimentos técnicos do fundamento. É rotina do Professor explicitar antes de iniciar as atividades o conteúdo e 
objetivos a serem alcançados pelos alunos. Nesta aula o Professor explicitou aos alunos que o objetivo da aula é trabalhar 
os fundamentos do toque, manchete e saque do vôlei. Ainda, justifica os objetivos das atividades aos alunos. É rotina do 
Professor exemplificar como realizar cada movimento técnico do fundamento trabalhado na atividade. É rotina do 
Professor realizar estas instruções pausadamente, com um excelente timbre de voz e sendo detalhista nas suas 
instruções. É rotina de ensino do Professor pedir aos alunos para repetirem cada fundamento dez vezes e pararem, assim 
saberá quem já realizou a tarefa. Também é rotina prestar feedbacks de instrução e supervisão individualmente aos 
alunos, onde posiciona ao lado das duplas e demonstra como realizar corretamente a posição para executar com sucesso 
o fundamento. Enquanto um aluno lança a bola o outro realiza o fundamento, após cumprir as dez repetições os alunos 
devem invertes as funções na atividade. Mesmo sendo alunos de 6º ano as rotinas de instrução do Professor 
permaneceram as instruções prestadas a turma de 8º ano da primeira aula observada. São instruções clara, objetivas e 
adequadas a faixa etária dos alunos. Porque são instruções técnicas referente aos procedimentos e gestos do 
fundamento, seja, o toque, manchete ou vôlei. No momento em que realiza as instruções todos alunos mantém-se em 
silêncio para ouvir atentamente suas orientações. Não presenciei alunos questionarem ou interromperem o Professor 
enquanto realizava as instruções das atividade e demosntraram interesse e motivação na aprendizagem, pois os próprios 
alunos chamavam-o para supervisionar se realizavam corretamente o fundamento. Nesta aula o Professor realizou 
atividades para trabalhar o toque, a manchete e na terceira reune os dois fundamentos. Nesta terceira atividade o 
Professor disse aos alunos: “- Agora vamos aumentar a dificuldade da atividade, onde vocês terão que passar a bola de 
toque e recepcionar de manchete, dez vezes e depois vocês invertem. Por favor! Todos fazendo!” Então o Professor não 
paraliza a atividade para explicar novamente as instruções, apenas rotiniza nos alunos que o fim da atividade é quando 
âmbos realizarem a atividade dez vezes. A quarta atividade foi trabalhar o saque por baixo, onde pediu aos alunos para 
posicionarem na linha lateral de vôlei e tentarem acertar a bola num ponto específico do paredão do ginásio esportivo. 
Estas rotinas de organização dos alunos e instruções são para ganhar tempo nas atividades, ou seja, aproveitar ao 
máximo o tempo disponível da aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, literalmente o Professor cumpre com esta rotina, ou seja, instruções clara, 
objetivas, detalhista e adequadas a faixa etária dos alunos. O Professor rotinizou uma ordem e sequência de palavras 
técnicas que facilitam o entendimento dos alunos quanto a realização das atividades. Também é rotina explicitar os 
objetivos e resultados esperados pelos alunos nas atividades. As instruções antes das atividades são específicas e 
técnicas, ou seja, aos procedimentos para realização do fundamento. Durante a atividade o Professor permanece 
prestando feedbacks instrução e supervisão referente aos procedimentos técnicos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, é rotina do Professor prestar feedbacks 
positivos e de motivação aos alunos durante a realização das atividades. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não é necessário porque os alunos 
são motivados e demonstram interesse em aprender o conteúdo planejado, pois os mesmo chamam o Professor para 
supervisionar suas prestações na atividade. Em âmbas as aulas todos alunos participaram das atividades, pois o 
Professor trabalha nos alunos o conceito que aulas de Educação Física é conteúdo que será cobrado na avaliação teórica 
e prática. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Não ocorreram episódios de improvisação devido o planejamento da 
aula ser muito rígido e seguro. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, considerando a estrutura, organização e gestão das atividades e gestão do 
tempo da aula podemos considerar que o planejamento do Professor é característico de um perfil satisfeito com seu papel 
como professor. Ainda, a capacidade de sistematização do conteúdo desde o 6º ao 9º ano. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, é rotina do professor não perder tempo na 
transição das atividades, porém como a aula foi para um 6º ano o Professor demonstrou mais detalhista nas suas 
intruções entre as atividades planejadas. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas o perfil dos alunos que o Professor trabalha é muito positivo, pois são 
alunos educados e respeitadores. Não ocorreram nenhum episódio de divergência ou contigência nas suas alunos. A 
postura e o tempo de trabalho do Professor na escola são fatores que influenciam no respeito e conduta dos alunos nas 
suas aulas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum episódio de alunos problemáticos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, busca nas suas relações ser atencioso e educado com os alunos, dedicando sua 
atenção aos alunos menos habilidoso e motivando com feedbacks verbais os mais habilidosos. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, nesta segunda aula presenciei um Professor mais 
extrovertido e afetivo diferente da primeira aula observada, onde um perfil técnico fico mais nítido. A própria faixa etária 
dos alunos favorecem um ambiente mais descontraído. 
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Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor separar os materiais para as aulas do dia, antes 
de buscar a primeira turma na escola, Os alunos tem a liberdade de buscar os materiais da aula, porém começam a 
realizar a atividade somente após as orientações do Professor. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, considerando a infra-estrutura da aula, os materiais utilizados, as 
atividade selecionadas, pela organização e gestão dos alunos no espaço de aula e principalmente no nível de instruções e 
feedbacks que rotineiramente o Professor esta a realizar durante as atividades. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário porque os alunos são motivados, gostam e querem realizar as atividades planejadas pelo Professor. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, aluno e Professor respeitam-se mutuamente, onde 
a base deste respeito deve-se a postura e conduta comprometida com a aprendizagem dos alunos que o Professor 
demonstra no planejamento das aulas. Também é questão dos valores que a escola trabalha nos alunos, pois o ambiente 
e estrutura da escola é muito favorável a aprendizagem dos alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: É rotina do Professor realizar instruções antes das atividades referente 
aos procedimento técnicos dos fundamentos. Durante a atividade mantém as rotinas de instrução e feedbacks de 
supervisão das prestações dos alunos. E no final da aula realiza um refresh do conteúdo ensinado, dos objetivos da aula e 
das atividades. É rotina do Professor realizar as suas turmas no final da aula: “- Qual foi o contéudo trabalhado na aula de 
hoje?”; “- E os fundamentos?”; “- Qual era o objetivo da aula? É rotina do Professor realizar estas perguntas aos alunos em 
todas as turmas. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, mas demonstra esta característica mais ao orientar os alunos 
de permanecerem próximos dele durante o percurso da escola até a quadra. 
Síntese: O Professor é metódico e manteve a mesma estrutura e roteiro de ensino realizado na primeira aula observada. 
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Anexo 24.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 24.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 23 de Abril de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Hoje vamos trabalhar recreação e tomadas de decisões. E para interação entre a turma será a queimada como um jogo 
coletivo. Minha preocupação é na divisão da turma para sair dois grupos homogêneos e termos uma aula legal. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Aprimorar a tomada de decisões, interação e observar o comportamento deles diante dos grupos que serão formados. 
Seria isso! 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Sim. Toda aula minha é avaliativa. Observo o comportamento individual de cada aluno diante do grupo. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É turma que já tem alunos repetentes. Já estão trabalhando comigo a mais de dois anos. Mas é uma turma boa e 
sociável. Nesta turma não tem ninguém que se destaque não. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais são tranquilos. A queimada é um jogo mais tranquilo de realizar. Então, sem nenhuma preocupação para 
materiais. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: De acordo com a reação dos alunos pode ser que sim. Está bem planejado e bem rotulado os horários. Então, acho 
que não vamos ter problemas. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Como já mencionei antes será a queimada um jogo coletivo de tomadas de decisões e tudo mais. Justificando meu 
planejamento anual com base no CBC. Nós damos sempre uma aula recreativa por semana na sexta-feira. E nesta aula é 
a queimada. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Justamente a formação de grupos. Se sair grupos legais pode não interferir. Mas se sair um grupo mais forte que o 
outro os jogos serão muito mais rápidos. Isso pode não despertar a atenção deles. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Modificar as equipes. Modificar as equipes para despertar a atenção deles. 
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Anexo 24.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 23 de Abril de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Organizando os materiais de aula no poliesportivo... 
O Professor mantém a rotina de passar antes no ginásio poliesportivo para separar e organizar os materiais de aula na 
lateral da quadra, organizou os diários e o planejamento das aula sobre a mesa que rotineiramente coloca na lateral da 
quadra. A terceira turma que estaremos observando a aula será um 7º ano. A atividade planejada será uma queimada. 
Sendo assim, estaremos observando suas rotinas tendo com referências as rotinas constatadas na primeira e segunda 
aula observada. Neste momento o Professor esta subindo até a escola para buscar os alunos para realizar a aula, onde a 
distância é aproximadamente 300 metros. 

2º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Antes de buscarmos os alunos na sala o Professor passa na sala dos professores para preencher o ponto, tomar um café 
e comprimentar seus colegas de trabalho. Na sala dos professores constatei um ambiente harmonioso, saúdavel e 
agradável no relacionamento entre todos os professores e principalmente o carinho e respeito que os demais professores 
demonstraram pelo Professor colaborador do estudo. Inclusive a Diretora da escola realizou uma ressalva dos contributos 
do trabalho do Professor na comunidade escolar e local da cidade. Neste momento o Professor esta dirigindo-se para a 
sala de aula buscar os alunos do 7º ano que estão na faixa etária dos 12 anos, entretanto temos mais alunos fora da faixa 
etária e que são repetentes, alunos na faixa etária dos 14 anos. É rotina do Professor no primeiro horário recolher os 
cartões dos alunos onde são registradas suas presenças na aula e deixar na secretária com a responsável pelo registro 
diário dos alunos. O Professor mantém a rotina de chegar na sala e realizar as instruções iniciais referente ao uniforme e 
para os alunos permanecerem próximo dele durante o percurso até a quadra. 

3º MOMENTO: Iniciando a aula... 
O Professor mantém a rotina de iniciar a aula com os alunos no centro da quadra realizando o alongamento. Uma aluna 
pediu ao Professor para não realizar a aula, o mesmo não contrariou seu pedido, desde que senta-se na arquibancada 
aguardando o fim da aula. É uma turma muito heterogênea com alunos bem mais fortes que outros. A atividade planejada 
é uma queimada. Sendo assim, o Professor manté sua rotina de pedir a determinado aluno para colocar-se no centro do 
círculo e puxar o alongamento realizando uma contagem de 15 segundos para cada posição. Nesta turma temos apenas 
dois alunos menores com 12 anos, sendo os demais muito maiores, na faixa etária dos 14 a 15 anos e que são repetentes 
de ano. O que justifica a preocupação do Professor quanto a formação dos grupos homogêneos na organização das 
atividades devido as diferenças físicas dos alunos. Estes alunos já estão rotinizados com o roteiro de aula do Professor, 
pois realizaram corretamente a sequência e ordem das posições, desde o pescoço, membros superiores, tronco e 
membros inferiores. Durante o alongamento o Professor descreve aos alunos o nome dos grupos musculares que estão 
sendo alongados. 

4º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
Agora o Professor pede aos alunos para realizar o aquecimento que são duas voltas ao redor da quadra. A princípio 
percebo que o Professor relaciona-se com os alunos conforme as característica da turma, pois são adolecentes, possuem 
estatura muito próxima a do Professor, ou seja, já apresentam uma postura mais madura. Entretanto, contantemente 
estabelecem um diálogo, interagem, questionam, brincam e mantém um contato mais amigável em relação as outras duas 
turmas. O Professor mesmo tendo um perfil mas firme e seguro demonstra flexibilidade na sua postura e conduta tendo 
por referência as características dos alunos da turma, ou seja, é rotina adequar suas estratégias de relacionamento com 
base no perfil dos alunos da turma. Até o momento as rotinas de ensino do Professor e as rotinas dos alunos se mantém 
identicas as outras duas aula observadas anteriormente. Inicia a aula com os alunos no centro da quadra em círculo com 
uma aluno no centro puxando o alongamento. Depois o aquecimento pedindo os alunos para realizar duas voltas na 
quadra. E os alunos após o alongamento param ao redor do Professor para escutar suas instruções referente a próxima 
atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Neste momento o Professor esta organizando as equipes para a atividade da queimada. Como conhece as características 
dos alunos não demonstra estratégias ou regra para formação das equipes, ou seja, quem define os elementos das 
equipes é o Professor. Após dividir as equipes e posicioná-los nos campos o Professor foi a lateral da quadra buscar a 
bola de voleibol. A estrutura desta 3ª aula é diferente das duas anteriores, pois é de natureza recreativa. Sendo assim, 
verifico que é rotina do Professor estar gerindo e controlando a participação dos alunos na atividade através da 
improvisação de regras. Na queimada os meninos poderão acertar as meninas apenas da cintura para baixo, enquanto as 
meninas podem acertar os meninos em qualquer parte do corpo. Não podem acertar bolas no rosto e locais que venham 
machucar o colega, ou seja, preocupado com o clima de aula e segurança dos alunos. Neste momento chegaram dois 
alunos atrasados na aula que imediatamente vieram até o Professor que orientou-os para realizar o alongamento e 
aquecimento. O Professor mantém a rotina de ficar na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução e supervisão da 
atividade. As instruções do Professor estão relacionadas aos fundamentos do handebol que é o conteúdo da aula, ou seja, 
como realizar o arremesso da bola corretamente. Como defender o colega que é o rei ou rainha da equipe, assim 
trabalhando as posições no sistema ofensivo e defensivo. Orienta os alunos que devem ter estratégias de jogo, ou seja, 
queimar os oponentes mais forte ou oponentes mais fracos. É uma turma muito heterogênea, onde há apenas dois alunos 
pequeninos em relação aos demais, entretanto o relacionamento entre alunos repetentes e estes são muito positivo e 
amigável. Nã há diferenciação entre os alunos por eles serem menores e estes não se sentem contrangidos com a 
presença dos alunos mais velhos. Mesmo sendo uma turma de alunos repetentes não há comportamentos divergêntes ou 
problemáticos. O ambiente da aula é muito favorável a aprendizagem. Como é uma atividade recreativa e lúdica o 
Professor apresenta uma perfil mais comunicativo, interativo e extrovertido, pois constantemente esta a prestar feedbacks 
positivos aos alunos. Ao fim de uma partida o Professor troca os alunos de equipes para que todos possam participar em 
âmbas as equipes. Nesta aula o Professor apresenta um perfil com mais sentido de humor, descontraído e brincalhão com 
os alunos. Mantém a rotina de prestar feedbacks de intruçaõ, supervisão e motivação contantemente aos alunos durante a 
atividade. Orienta âmbas as equipes para formular estratégias para conseguir vencer a equipe adversâria. Quando 
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percebe que uma das equipes apresenta melhor desempenho realiza mais feedbacks para equipe que esta perdendo, ou 
seja, presta feedbacks de instrução para que os alunos possam reverter o jogo, mantendo a interação e motivação dos 
alunos na atividade. Como a estrutura das duas primeiras aulas observadas eram voltadas para aprendizagem dos 
fundamentos do vôlei, onde as instruções do Professor eram fundamentadas na execução técnica do fundamento, 
dificultava um ambiente tão interativo, recreativo e lúdico como esta terceira aula observada. Mesmo os alunos sendo 
mais velhos já adolescentes demonstram um grande respeito e carinho pelo seu trabalho, pois estão habituados às rotinas 
de ensino do Professor. Como é uma atividade lúdica as instruções referente as regras e pontuação da atividade são 
realizadas durante a execução do alunos.  

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Neste momento o Professor esta finalizando a aula e mantém sua rotina de realizar a chamada e explicitar aos alunos os 
objetivos da atividade e da aula. Foi uma aula tranquila, onde verifiquei um perfil mais extrovertido e descontraído do 
Professor com seus alunos, mas focado na aprendizagem e gestão do tempo de aula como é característico e rotineiro no 
seu perfil. No geral a aula apresentou a mesma estrutura rotineira das duas primeiras aulas observadas, porém como a 
atividade principal foi recreativa e lúdica o ambiente e contexto da aula propiciaram identificar outras rotinas característica 
no perfil do Professor principalmente de relacionamento com os alunos. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
O Professor mantém o perfil em relação as duas primeiras aulas observadas referente as rotinas de ensino, gestão e 
instrução dos alunos. Entretanto, como a aula foi de natureza recreativa e lúdica demonstrou também um perfil 
extrovertido e divertido com seus alunos não perdendo sua rotina gerir e controlar o tempo das atividades e 
comportamento dos alunos. Como todas as turmas possuem duas aula por semana é rotina de planejamento do Professor 
realizar uma aula cujo objetivo é trabalhar os fundamentos de determinado esporte e outra aula com atividade recreativas, 
lúdicas e que sejam um pré-desportivo do esporte que é conteúdo do bimestre. Então, na aula com atividades recreativas 
o Professor apresenta rotinas de relacionamento diferentes da aula de fundamentos, ou seja, apresenta um perfil mais 
descontraído, extrovertido, brincalhão e deixa os alunos mais avontade para brincarem entre si e com ele. Enquanto que 
na aula de fundamento é mais exigente na execução do movimento, do gesto técnico, na conduta e postura dos alunos 
durante a própria aula, mantendo-se focado nos objetivos planejados. Âmbas aulas apresentam uma estrutura rotineira 
que é a organização por fases, ou seja, buscar os alunos na sala, alongamento no centro da quadra, aquecimento com 
duas volta na quadra, atividades iniciais e principal planejadas, gestão e controle do tempo das atividades, finalização da 
aula com explicação dos objetivos das atividade e da própria aula. Entretanto, o roteiro de aula onde o conteúdo são os 
fundamentos do esporte é mais estruturado devido a postura e conduta exigente que o Professor adora para gerir e 
controlar o tempo das atividades e as prestações dos alunos na execução das tarefas. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que permitissem 
caracterizar esta rotina no perfil do Professor. Entretanto, nesta aula uma aluna pediu ao Professor para não realizar a 
aula por sentir-se indisposta e não estar avontade, sendo assim o mesmo compreendeu e autorizou-a desde que ficasse 
na arquibancada do ginásio aguardando até o fim da aula.  
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula que 
permitissem caracterizar esta rotina no perfil do Professor. Mesmo sendo uma turma heterogênea não presenciei 
episódios de discriminação ou divergência entre os alunos. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, o Professor mantém a rotina de prestar constantemente feedbacks de instrução, 
supervisão e motivação aos alunos durante a realização da atividade. Também feedbacks de gestão e controle das 
prestações dos alunos na atividade e do tempo da atividade. É rotina do Professor gerir o tempo de todas as fases ou 
atividades planejadas da aula, desde alongamento, aquecimento e atividades planejadas. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, o Professor manteve 
a sua postura e conduta firme, justa e segura durante a aula. Entretanto, como as atividades planejadas para esta terceira 
aula foram recreativas o Professor apresentou uma postura mais descontraída, mas não perdeu o foco e atenção nos 
objetivos determinados para aula. Ainda, todos alunos em todas as aulas observada demonstraram muito respeito pelo 
Professor e pelo trabalho que desenvolve juntamente com eles, pois são no geral alunos muito educados, disciplinados e 
interessado em aprender e fazer a aula de Educação Física. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, os alunos já estão habituados as rotinas de ensino e 
características do perfil do Professor que é ser literalmente metódico nas suas instruções e instervenções durante a aula. 
Os alunos já reconhecem e identificam as instruções e atividades que o Professor planeja para aula, pois já estão 
rotinizados por estarem trabalhando com o mesmo desde as séries iniciais, principalmente nesta turma que os alunos são 
repetentes. No geral os alunos possuem uma ótima receptividade com as atividades planejadas pelo Professor, pois 
habituaram-se com as rotinas de ensino e estrutura rotineira de aula. Estas características do Professor e da aula 
propiciam um relacionamento amigável com os alunos, onde nesta terceira aula por ser recreativa e lúdica presenciei 
rotinas de relacionamento diferentes das duas aulas observadas anteriormente em que o mesmo apresentou-se mais 
exigente nas suas intervenções com os alunos. Nesta aula o Professor interagiu e brincou com os alunos durante toda 
atividade. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
caracteriza-se esta rotina no perfil do Professor. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, como o Professor já 
trabalha com os alunos desde as séries iniciais e ainda realiza avaliações físicas no início do ano demonstra conhecer as 
características dos alunos e da turma. Também pelo planejamento, estrutura e roteiro das atividades e pelo domínio do 
conteúdo de aula que são adequados à faixa etária dos alunos. 
Tem sentido de humor: Nesta aula o Professor demonstrou maior sentido de humor com os alunos, acredito que deve-se 
aos objetivos e natureza das atividades planejadas que são recreativas e lúdicas. O Professor mantém-se na lateral da 
quadra realizando a contagem dos pontos das equipes, trocando os alunos das equipes e introduzindo regras que 
aumentem a interação dos alunos com a atividade. É rotina do Professor prestar mais feedbacks a equipe que esta 
perdendo com intuíto de manter o equilíbrio e motivação de todos alunos na atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Nesta aula ocorreram episódios polémicos que são característicos da atividade que é 
lúdica, onde o Professor aceitou as ideias e opiniões dos alunos. Enquanto que nas duas primeiras aulas onde o conteúdo 
foram os fundamentos do voleibol o Professor direcionava a aprendizagem dos alunos, além da aula apresentar uma 
estrutura muito sitematizada. 
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Síntese: Referente a dimensão relações humanas as rotinas do Professor são de estar presente na aprendizagem dos 
alunos, aberto a ouvir a opinião dos alunos desde que não desestruture o roteiro de aula, mas mantendo uma postura e 
conduta firme, justa e segura durante a aula. Também manteve sua rotina de estar prestando feedbacks de instrução, 
supervisão e motivação dos alunos durante a realização da atividade. O Professor manteve sua rotina de realizar o 
alongamento com os alunos no centro da quadra. Depois o aquecimento, onde pede aos alunos para realizar duas voltas 
ao redor da quadra, enquanto isto dirige-se até a mesa que fica na lateral da quadra para verificar os diários e o 
planejamento de aula da turma. Quando os alunos concluem o alongamento já sabem que devem parar próximo ao 
Professor para ouvirem as instruções da próxima atividade. Nesta aula o Professor que realizou a divisão das equipes e 
não perde tempo com a explicação das instruçõe da atividade. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, o Professor manteve seu roteiro de aula 
cumprindo com as fases rotineiras do seu planejamento que é buscar os alunos na sala de aula, como era a primeira aula 
do dia teve recolher a cardeneta dos alunos para a secretária da escola registrar a presença. A seguir desce com os 
alunos até a quadra no ginásio que fica a 300 metros da escola. Na ginásio reúne os alunos no centro quadra para realizar 
o alongamento, onde pede um aluno para puxar a ordem dos alongamentos que possui uma progressão do pescoço, 
membros superiores, tronco, quadril, membro inferiores e pés. Considerando 15 segundos para cada posição. No final do 
alongamento os alunos já sabem que devem realizar o aquecimento que é duas voltas ao redor da quadra, onde os alunos 
correm dois a dois um do lado do outro. Em seguida, o Professor realizou a divisão das equipes para jogar a queimada. 
Manteve-se na lateral da quadra prestando feedbacks de instrução referente as regras e feedbacks de motivação para 
aumentar a interação e competitividade entre os alunos na atividade. No final da aula manteve a rotina de reunir os alunos 
para explicar os objetivos das atividade e da aula. Ainda, conseguiu cumprir com o planejamento da aula dentro do tempo 
estabelecido para cada uma das atividades. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções clara, objetivas e adquadas as 
características da faixa etária ou dos alunos da turma. Os próprios alunos estão rotinizados com as rotinas de ensino e 
instrução do Professor, ou seja, reconhecem as orientações referente a cada fase da aula. Não presenciei em nenhuma 
das aulas observadas alunos questionar as atividades planejadas para aula. Todos demonstram interesse e gosto em 
realizar corretamente as atividade planejadas. É rotina do Professor realizar as instruções referente as regras e 
procedimentos aos alunos antes das atividades. Suas instruções mantém uma natureza coletiva e generalista, mas 
quando necessário direciona aos alunos os feedbacks de instrução ou motivação referente as suas prestações na 
atividade. Por exemplo, para garantir a segurança das meninas o Professor introduz a regra que os meninos podem 
queimar as meninas apenas da cintura para baixo, enquanto as meninas podem queimá-los em qualquer parte do corpo. 
Durante a atividade mantém a rotina de realizar instruções coletivas e individuais aos alunos referente as regras e suas 
prestações. Quando uma das equipes esta perdendo para outra o Professor foca sua atenção nesta para estimular seus 
membros a superar a equipe adversâria, mas esta estratégia faz com âmbas as equipes. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim, mas são através da prestação de feedbacks 
de motivação que estimula a interação e competitividade entre as equipes. É rotina do Professor manter-se na lateral da 
quadra prestando feedbacks de instrução e supervisão referente as regras da atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não é necessário motivar a 
participação dos alunos, pois todos são motivados e interessados em realizar as atividades da aula. Entretanto, é rotina do 
Professor interagir com os alunos através de feedbacks de motivação principalmente nesta aula, onde a atividade principal 
foi recreativa e lúdica. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, as regras improvisadas foram para garantir a segurança das 
alunas, onde os meninos podiam queimá-las apenas da cintura para baixo. E outras regras durante a atividade que 
aumentava a interatividade e competitividade entre as equipes. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, se consideramos a estrutura do planejamento de aula, a gestão e controle do 
tempo das atividades, a capacidade de habituar os alunos nas suas rotinas de ensino e ainda o carinho e respeito que 
todos alunos demosntraram pelo Professor. Também o fato de planejar para cada turma dois tipos de aula, onde uma é 
técnica cujo objetivo é a aprendizagem dos fundamentos de determinado esporte, no caso das aulas observadas o vôlei. E 
outra recreativa e lúdica, onde desenvolve atividades pré-desportivas do esporte que é conteúdo das aulas. Apresenta 
uma diversidade de metodólogias, organização e domínio dos conteúdos planejados. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor é gestor do tempo da aula. Possui 
um tempo para cada fase da sua aula, desde buscar os alunos na sala de aula e traze-los até a quadra, para o 
alongamento e aquecimento, para as atividades e tempo para regressar com os alunos até a escola. Por exemplo, o 
Professor já organizou os materiais para realização da atividade da aula da próxima turma que foi na escola buscar, onde 
colocou um colete vermelho e outro azul no campo de cada equipe para realizar o pique roba bandeira. O perfil metódico 
do Professor permite que consiga aproveitar melhor o tempo de aula focando na aprendizagem dos alunos. 
Síntese: As rotinas de ensino do Professor mantém-se desde a estrutura, roteiro, organização das atividades e alunos nas 
atividades. É rotina do Professor realizar instruções objetivas, direcionadas e específicas aos alunos. Nesta aula de hoje o 
Professor apresentou rotinas de ensino menos exigentes, mas a atividade principal da aula era um jogo pré-desportivo. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sua postura e rotinas de gestão e controle já incutidas nos alunos são a base para 
manter a disciplina e possíveis comportamentos desviantes. Não ocorreram episódios de indisciplina em nenhuma das 
aula observadas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não há alunos problemáticos nas aulas, pois todos demonstram 
respeitar e gostar muito do Professor. Também percebo que é da própria cultura da escola este ambiente de respeito dos 
alunos para com os professores. No geral os alunos demosntram gostar muito de frequentar a escola e principalmente as 
aulas de Educação Física. 
Trata os alunos com justiça: Sim, hoje dois alunos chegaram atrasados na aula, então o Professor pediu para que âmbos 
realizassem os alongamentos e aquecimento como os demais colegas para depois participarem da atividade. Porém os 
dois só entraram na segunda partida da queimada. Sendo assim, percebo o respeito que o Professor possui pelos seus 
alunos e principalmente pelo seu próprio trabalho. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, o ambiente da aula é organizado e favorável para a 
aprendizagem, pois o Professor foca suas instruções no ensino do conteúdo e cumprimento dos objetivos planejados. 
Ainda, os próprios alunos são interessados e gostam de realizar as atividades, ou seja, contribuem para uma ambiente 
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propício para sua própria aprendizagem. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais desde que seja autorizado pelo 
Professor. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a estrutura e organização das atividade da aula favorece o interesse 
dos alunos. Hoje a atividade foi a queimada um pré-desportivo do handebol, onde o Professor introduziu regras para 
segurança das alunas, onde os meninos poderiam queimá-las apenas na cintura para baixo. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não, pois 
os alunos são interessados em participar e realizar as atividades da aula. Mas é rotina do Professor prestar feedbacks 
positivos e motivacionais para aumentar a interação e competitividade entres os alunos durante a atividade. No geral são 
feedbacks verbais onde mantém-se na lateral da quadra. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito entre Professor e alunos é mútuo. A base 
deste respeito é a postura e conduta séria e comprometida do Professor com o planejamento das aulas. A própria cultura 
da escola, onde os alunos demonstram muito respeito pela imagem dos professores. Também pelas rotinas que o 
Professor já incutiu nos seus alunos para facilitar a gestão e controle do tempo das atividades na aula. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções objetivas, claras e focadas 
no conteúdo planejado. Suas instruções ocorrem antes das atividades referente as regras e procedimentos das atividades. 
Também durante as atividades é rotina do Professor prestar feedbacks de instrução aos alunos. Até na aula de hoje, onde 
trabalhou um pré-desportivo o Professor mantéve sua rotina de instrução, sendo objetivo e focado nas regras da atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, na improvisação de regras que zelasse pela segurança das 
meninas e dos dois alunos menores que há na turma. Inserindo a regra que os alunos não podiam queimar as meninas e 
estes dois alunos acima da linha da cintura, enquanto que eles podiam queimar os alunos maiores em qualquer parte do 
corpo. E todos alunos respeitaram as regras e propiciaram uma ambiente muito positivo para aprendizagem dos alunos. 
Síntese: Referente a dimensão Gestão da Classe o Professor mantém suas rotinas de gerir e controlar o tempo das 
atividades e fases da aula. Nesta aula por ser recreativa apresentou um perfil mais descontraído e menos exigente com os 
alunos. Um contexto de aula organizado e propício para uma ótima aprendizagem. Suas intruções são focadas no 
conteúdo e no cumprimento dos objetivos da aula. Estabelecimento de regras para zelar com a segurança dos alunos. O 
Professor apresenta um perfil metódico e muito organizado. 
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Anexo 24.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 24.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 23 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

16º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. Hoje eu tenho um roteiro de aula semanal, então eu faço tudo deste planejamento e passo para o roteiro de aula e 
estabeleço de acordo com o perfil de cada turma este roteiro. Então eu trabalho em cima dos 50 minutos, não tenho uma 
quadra dentro da minha escola, isso faz com que cada minuto para mim seja minucioso. Então tenho que ter um roteiro e 
tenho que seguir este roteiro certinho. 
1.1.1) Poderia descrever como é a distribuição do tempo no seu roteiro de aula? 
R: Sim. Eu tenho uma caminhada de 300 metros, então realizo esta caminhada em 5 minutos, que é a saída da sala de 
aula até a quadra poliesportiva, faço um alongamento e aquecimento de 10 minutos, sobra-se 40 minutos, destes 40 
minutos eu faço 30 minutos da atividade que esteja no roteiro planejada e sobram 5 minutos que é o retorno, ou seja a 
volta a calma do poliesportivo até a escola. 
1.2) Costuma seguir a risca o seu planejamento? 
R: Tento ao máximo. Tento ao máximo seguir aquilo que planejei. É lógico que às vezes tem alguns acontecimentos 
durante a aula que acabam atrasando um pouquinho isto sim, mas são coisas que acontecem, porém o que esta no 
roteiro, o que eu planejo é o que eu tento seguir sim. 
1.2.1) No estágio conseguia seguir à risca seu planejamento? 
R: No estágio eu tinha um modelo de “planejamento cópia”, igual já mencionei ao Professor, e não seguia muito porque o 
roteiro que utilizava era de outra escola. Então o perfil dos alunos era diferente dos meus, então tipo assim, implantar um 
roteiro que não é da escola e nem daqueles alunos, às vezes a gente se perdia sim. 
1.2.2) E hoje? Consegue descrever quais as principais diferenças do seu planejamento de hoje do planejamento do 
estágio? 
R:Nossa! Tem muita diferença. É desde o planejamento rotineiro, tipo o que vamos fazer diariamente. 
Minha intervenção: Então vamos focar no roteiro diário. Como era o seu roteiro diário no estágio e como ele é hoje? Quais 
as diferenças em relação ao tempo, número das atividades? 
Professor: No estágio não tinha um divisão do tempo certinha. Há será 5 minutos para isto e 10 minutos para aquilo ali. 
Entendeu!? E tem as explicações e tudo mais. A gente não tinha isto. Então eu me perdia no tempo. Às vezes eu tinha 
programado passar de 2 a 3 atividades, por exemplo, fundamentos de futsal, voleibol ou alguma coisa assim, mas não 
dava tempo de passar nenhuma ou no máximo uma. Porque eu me perdia no tempo e não sabia qual seria a reação dos 
alunos. Então era complicado. 
Minha intervenção: E hoje? 
Professor: Hoje graças a Deus, depois de planejamentos trocados no meio do ano letivo, tentativas de um bom 
planejamento e de conhecer o perfil de cada turma. Hoje nós temos um comportamento rotineiro com os meninos que nós 
dá uma agilidade no processo de cumprir o roteiro. 
Minha intervenção: Porque você utiliza a expressão “a gente”, “nós”? No plural? 
Professor: Porque eu não acho que não foi apenas eu que formei esta estrutura. Atrás disto tem o Diretor que me dá um 
respaldo, eu tenho uma psicologa que me ajuda a fazer a divisão de conteúdos. Eu acho que o principal num bom 
planejamento é a divisão dos conteúdos e que não tinha antes quando eu era estagiário. Aquela divisão certinha de vamos 
trabalhar o quê antes do quê, o quê depois do quê. 
Minha intervenção: Você consegue me explicar o que é este “antes do quê e o quê depois do quê, que você 
conjuntamente planeja com a psicologa? Porque presenciei na sua aula ontem o fundamento do vôleibol e hoje para 
mesma turma foi uma recreação  
Professor: Uma recreação! Istão são alunos de 5ª série, então por isso, olhe só a diferença, antes nós não levava em 
consideração o perfil da turma e pegava aquele planejamento e aplicava do jeito que estava e não sabia se a turma tinha 
progredido. Hoje nós fazemos avaliações semanais, se a turma progrediu no toque ou não, se progrediram na 
coordenação motora ou não. Entedeu! Então, a partir desta avaliação que irei saber se será necessário voltar naquela aula 
ou dar prosseguimento ao planejamento. 
Minha intervenção: Ser capaz de perceber se os alunos evoluiram ou não no fundamento toque é necessário maturidade. 
No estágio você coseguia realizar este procedimento? 
Professor: Não. De forma nenhuma. Porque hoje eu tenho um olhar mais profissional, mais técnico, mais apurado do que 
eu tinha antes. Sabe! Antes era assim, era uma leitura grossa daquilo que a gente estava vendo. Hoje a gente é mais 
afinado, a gente vê as coisas e capta mais rápido. Esta é a verdade. Vai passando o tempo nós vamos planejando, vamos 
organizando, vamos amadurecendo como profissional. E outra coisa que ajuda também são os cursos que nós fazemos, 
uma interação com os outros professores, isto tudo dá uma gabarito a mais para gente.] 
Minha intervenção: O fato de você possuir duas escolinhas de desporto aqui na cidade contribuíu para você adquirir este 
olhar? 
Professor: Muito, muito, muito.  
Minha intervenção: Percebe que você não cobra muito do aluno. Dependendo do aluno você deixa ele se desenvolver na 
atividades. 
Professor: Sim. A técnica apuradinha, apuradinha não. Porque eu não estou aqui para formar atletas. Estou aqui para 
formar um aluno com uma coordenação motora legal, uma lateralidade legal, para elas se desenvolverem nas outras 
materias também. Lógico se aparecer algum atleta, nós temos este olhar mais técnico um pouquinho para perceber isto. 
Mas seria isto. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
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1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Percebe num momento da sua aula, pois ontem observei 3 aulas, já hoje nem tanto, apenas na aula 
após o intervalo. Dediquei algum tempo em focar detalhes da sua aula para estarmos apurados para esta entrevista. Você 
já deve ter percebido isto. 
Professor: Lógico. 
Minha intervenção: A questão dos objetivos. Você possui um roteiro de aula, você chega na quadra e passa o 
alongamento, aquecimento... 
Professor: Aquecimento, cada dia é uma aluno que puxa o alongamento, já faço uma apuração para ver como ele está. 
Em algumas turmas este procedimento se faz pela ordem alfabetica, então nem precisamos pedir, pois eles já chegam e 
fazem, por exemplo, se hoje foi o aluno 4 amanhã será o 5, nem precisa pedir porque eles já sabem tudo direitinho como 
que é. Algumas turmas eu já dou uma pulada: “- Hoje é você.” O aluno de supetão tem que organizar o alongamento. 
Minha intervenção: O aquecimento é obrigatório e os alunos já sabem o local da quadra onde devem parar após 
concluirem a atividade. 
Professor: É obrigatório e já sabem onde irão parar. 
Minha intervenção: Estes são os 15 minutos introdutórios da sua aula. 
Professor: Introdutórios e rotineiros. 
Minha intervenção: Rotineiros. Os 30 minutos você divide fundamentos e atividade principal. Correto? 
Professor: Correto. 
Minha intervenção: Foi o que você descreveu e que estou confirmando pelas minhas observações. Depois dos 
fundamentos no caso do vôlei você disse aos alunos assim: “- O objetivo é não deixar a bola cair no chão. É o domínio de 
bola o objetivo.” 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? Ou os objetivos das atividades? 
R: Não. Porque nós, por sermos muito inexperiente, a gente não passava direitinho para os alunos aquilo que queriamos 
na atividade. Não é dos alunos, é na atividade. 
Minha intervenção: Não passava? Como assim Professor? 
Professor: A gente não era claro nas nossas explicações. Tenho que ser sincero. Eu nunca tinha trabalhado como 
professor de Educação Física. Nunca tinha entrado numa sala de aula. Então a minha inexperiência fazia ser falho nisso. 
Minha intervenção: O que contribui para sua rotina de aula dizer os objetivos aos alunos? 
Professor: Acho que clareza. Quando a gente pede com clareza para o aluno é mais fácil. A minha aula tem objetivo essa 
é a verdade. Então meu objetivo é aquilo, se eu estou ensinando o passe, depois do passe vem o domínio. Então estou 
passado o passe para chegar no objetivo que é aprender o domínio. Que é o passe em domínio para manter a bola no ar. 
O objetivo daquilo tudo que estava passando para os alunos antes era para chegar até ao domínio de bola. Este é o 
objetivo. Eu gosto de passar isto para o aluno para eles saberem o porque daqueles fundamentos. 
1.1.1) Você consegue me dizer quando faz isto na aula hoje? Quando você fala o objetivo na aula? 
R: Sempre quando a gente tem... Por exemplo, eu traço... Você olhou meu roteiro de aula e deve ter visto que estava lá, 
machete e toque, em baixo dos dois, domínio. 
Minha intervenção: Quando na aula você costuma falar o objetivo. “- O objetivo é este.” 
Professor: Quando já estou no objetivo principal, que é dar aquilo. Porque, ás vezes, igual você viu que são de 3 a 4 
atividades, com base naquele fundamento. 
Minha intervenção: Normalmente você ensina o passe que é o toque, depois a manchete... 
Professor: O círculo. 
Minha intervenção: O círculo. Eu observei na primeira aula que você dividiu a atividade no círculo. Foi na primeira turma. 
Professor: O minivôlei. A partir do momento que eu passei do fundamento em si, aluno por aluno, é onde eu entro no 
objetivo que é o domínio. O objetivo principal. 
1.2) Quando você começou a adquirir esta estrutura de aula? Esta evolução? Quando você percebeu que falando os 
objetivos aos alunos facilitava a compreensão deles? 
Professor: Por causa das perguntas deles. “- Mas para que a gente esta fazendo isto?” “- Qual o porque disso?” Ai eu falei 
assim: “- Poxa! Não estou sendo claro com eles.” Eu tenho que ser mais claro com eles e falar com eles o que é a 
atividade. Então eu comecei montar nós próprios planejamentos os objetivos das atividades e tudo mais. Era um 
planejamento muito amplo, aquele negócio todo, o Diretor custava ler aquilo. E beleza! E na hora de preencher os roteiros 
de aula eu colocava objetivo tal coisa. 
1.3) Eu observei várias turmas, mas considerando apenas as turmas referente as entrevistas prévias, a primeira turma foi 
uma 7ª Z, que você passou fundamento, separou por grupos 4 x 4 para realizar o domínio de bola, pois o objetivo era não 
podia deixar a bola cair e passou o minivôlei depois. Depois foi a turma 5ª Y que tivemos aula de recreação, foi o pique 
bandeira e por fim, iriamos trabalhar com a 6ª Y que é esta turma maior que tinha quase 30 alunos, porém nós fizemos a 
6ª X. A turma 6ª X é muito heterogênea, eu tenho 2 alunos pequeninos de 11 anos, e tenho alunos de 16 anos que são 
quase do teu tamanho, a aula ocorreu bem, não presenciei episódios de agressividade, os alunos pequenos participaram. 
Entretanto, é uma aula que requer uma diferenciação de tratamento. 
Professor: É o que falei com você na entrevista inicial. Eu tenho que ter uma atenção maior no decorrer da aula, do que 
pode acontecer ali na aula. Por exemplo, se eu tivesse dando uma queimada, que foi uma recreação. 
Minha intervenção: Você passou uma recreação para alunos de 16 anos com alunos de 11 anos. 
Professor: A primeira coisa que falei com eles, você lembra? 
Minha intervenção: Não acertar as meninas da cintura para cima, porém as meninas podem queimar os meninos em 
qualquer parte do corpo. Isto é uma regra. 
Professor: Então, a gente já previne isto aí. Por ser uma turma muito heterogênea, então vamos nós precaver. Não vamos 
remediar não. Vamos nós precaver antes disto. Mas para chegar até este ponto. No meu estágio era menino grandão com 
meninos pequenininhos, o menino grandão acertava a bola na rosto dos pequenininhos, eles eram muito mais fortes, 
muito mais agressivos e tudo mais. Então foi através destes acontecimentos que começaram a surgir estas técnicas de 
abordar direitinho os alunos. Antes das atividades já abordamos o aluno, mas a gente generaliza, não faz diferenciação 
dos meninos grande para os pequenos. “- Todos os homens só podem acertar as meninas da cintura para baixo.” Fica 
muito mais competitivo. Você viu que a queimada ficou 1 x 1. Você percebeu que ficou uma coisa bem legal. Se eu tivesse 
separado as equipes e não tivesse dado certo, eu iria parar o jogo e modificar alguns alunos entre as equipes. E isto tudo 
teve diferença de quando eu era estagiário para agora que tenho o meu próprio planejamento e meu próprio roteiro. 
Minha intervenção: Como seria esta aula para 6ª X quando você era estagiário? Para a mesma turma? 
Professor: Foi várias vezes com poucas instruções, com poucas abordagens. 
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Minha intervenção: Você tinha receio de abordar e intervir junto aos alunos Professor? 
Professor: Eu não tinha prática. Não era receito. Eu não tinha prática. Não é! Então, eu achava que aquilo estava certo. O 
meu estágio foi meu trabalho. 
Minha intervenção: Você realizou o estágio na escola e fidelizou seu trabalho nesta escola que esta até hoje. 
Professor: Exatamente. Exatamente. 
Minha intervenção: A escola tem o seu perfil de trabalho. Isto está notório. Isto já percebe. 
Professor: Então eu não tinha como presenciar isto antes em outras aulas. Por exemplo, fui em tal escola e presenciei 
isto, mas isto eu não quero para minha aula. Isto aconteceu diretamente comigo. 
1.3.1) Quando você começou a diferenciar os objetivos da aula por alunos? Ou pelas características da turma? 
R: Pelo perfil da turma. Pelo perfil da turma. A partir do momento que percebe que estava tendo dificuldades de planejar a 
aula em 50 minutos. Porque não dava certo. Às vezes, eu fazia uma queimada daquela, o menino acertava uma bola na 
testa do outro. Pronto! Aquilo eu já parava, dava uns 5 minutos só de parar a atividade, tinha que chamar a atenção do 
aluno e dizer que não era daquele jeito. 
Minha intervenção: Você não parou a sua aula em momento algum. 
Professor: Eu não parei em nenhum! Em nenhum momento. 
Minha intervenção: Você não para a aula? Normalmente ocorre episódios que lhe exigem parar a aula? 
Professor: Acontece, acontece. Eu queria que fosse treinos menos diversificados, por exemplo, handebol ou futsal, os 
testes de equilíbrio e tudo. Principalmente os testes, porque o aluno não quer ficar parado na quadra. Sabe! E antes como 
eu dava os testes, outra diferença, no primeiro ano que era estagiário e tudo mais aqui, eu ja comecei fazendo os testes 
de equilíbrio e tudo, esquema corporal. E eu deixava uma bola com eles na quadra porque eles não queriam ficar parados 
na quadra, era muito difícil por ser meu primeiro ano e aquilo tudo. E enquanto eles estavam lá brincando, eu chamava um 
por um para fazer os testes. E tem uma diferença, você pegar o aluno quente de uma atividade e aplicar o teste. Porque a 
cabeça dele esta toda voltada para a brincadeira, então ele queria fazer aquilo rápido para voltar para atividade, ele não 
queria ficar parado ali. Então eles faziam de qualquer jeito mesmo, passavam por cima de qualquer coisa, eu podia dar 
zero para ele no teste. Não tinha organização. Podia dar zero para eles, pois o que queriam era pegar a bola e jogar. Ai eu 
falei: “- Opa! Isto esta errado.” 
Minha intervenção: Hoje você realiza estes testes? 
Professor: Hoje em dia eu faço os testes. 
Minha intervenção: Como que é hoje os testes? 
Professor: Hoje é o seguinte, eu tenho hoje um ping pong, tenho mesas de futebol de mesa, eu tenho baralhos. 
Minha intervenção: Atividades que não são muito agitadas, que eles tenham que manter-se mais quietos. 
Professor: Exatamente. Então eu pego e coloco na quadra para eles. Eles ficam só jogando, brincando. 
Minha intervenção: Você explica para eles que não podem correr? 
Professor: Falo e explico na hora. “- Vocês não podem correr porque estamos fazendo este teste de equilibrio. E virá um 
por um aqui na sala. Porque vou fazer este teste individualizado, um por um, enquanto isto você fazem as atividades aqui. 
Vocês podem escolher tem baralho, tem ping pong. Então você vem cá e ficam todos aqui no meu olhar.” E ficam todos ali 
onde possa olhar. Flui perfeitamente hoje e não há diferenças. 
Minha intervenção: Adianto que não precenciei isto em momento algum das suas aulas, mas vou lhe perguntar. Primeiro 
porque sua aula é bastante estruturada, se você colocar uma casinha de bonecas ali na quadra os alunos fazem sua aula. 
Fazem Professor! Fazem! Isto no meu ponto de vista é positivo porque você conseguiu estabelecer rotinas também 
positivas nos alunos. Lógico que você já colocou que a rotina da escola facilita. Porque é perceptivo que os alunos 
chegam e dirigem-se para o centro da quadra e ficam aguardando o alongamento do aluno X ou o próprio aluno já sabe 
que naquele dia será ele a desenvolver o alongamento, eles já sabem que são 15 segundos cada posição, eles realizam a 
contagem. 
Professor: Eu já fui chamado de militar aqui na escola. 
Minha intervenção: Sua aula é muito, muito estruturada mesmo. Você apresenta nas suas aulas características que são 
atípicas quando comparadas aos outros professores que de certa forma tiveram a mesma formação acadêmica. Também 
encontrei outros professores com uma aula muito bem planejada ao longo deste percursso. Sendo assim: 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
Minha intervenção: Eu penso que isto ocorreu mais durante o estágio, pois não presenciei este fato durante as aulas 
observadas. Agora caso isto viesse acontece hoje, quais estratégias que você utilizaria no caso dos alunos se disperssar 
ou não estarem concentrados na aula? 
R: Acho que a primeira coisa é ter uma abordagem calma, porque não adianta você tentar chamar a atenção do aluno 
aumentando a voz, você pode perceber que em momento algum aumentei a voz com os alunos, não chamei a atenção de 
forma abaixar a auto estima do aluno, em momento algum fiz isto. Então, penso que é você realizar uma abordagem 
calma, pode ser uma abordagem individual, mas uma abordagem que pare com toda atividade, porque ele esta disfocado 
daquilo tudo. Então você faz uma paradinha: “- Opa! O objetivo é não deixar a bola cair.” “- Então vamos lá gente. Vamos 
lá Francis. Vamos deixar a bola cair não.” Mas de um modo geral, para não baixar a auto estima da pessoa e você tentar 
chamar a atenção dele no coletivo. 
Minha intervenção: Mas ele ira perceber que é com ele. 
Professor: Exatamente. Ele ira perceber que é com ele. Sabe! Então, isto facilita muito até na recuperação de atenção do 
aluno. 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? Como seria lá no início? 
R: No início. 
Minha intervenção: Porque o que você descreveu é uma atitude madura e segura. 
Professor: Apito alto. Eu era de: “- Shishshshs!” Ai todo mundo assustava. “- O Francis você esta errado. Esta fazendo 
errado.” Eu ia lá perto dele e falava: “- É assim que se faz sei lá o quê.” E esta atitude constrangia o menino de mais. 
Então depois ele perdia o foco não era da atividade, mas da aula num todo. 
Minha intervenção: Professor já ocorreu algum episódio que você percebeu que adotou uma atitude errada com o aluno? 
Professor: Teve vários. Teve um que foi mais especial. Assim, eu chamei a atenção dele um pouco mais ríspido, um 
pouco mais energico, ele foi e saiu da atividade e sentou na arquibancada. Ai ficou todo mundo em silêncio. Igual esta 
turma de hoje, eu percebe que eles ficaram um pouco retraídos por causa da sua presença. 
Minha intervenção: Eu percebe você brincando com eles. 
Professor: O alongamento deles estava duro. 
Minha intervenção: Observei que nesta turma tem um aluno que é bem ativo, digo assim, gosta de fazer gracinhas na 
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aula. 
Professor: É o aluno J. É o J. O aluno J faz piada de tudo. 
Minha intervenção: Ele veio da escola até a quadra fazendo piadinha com todos os alunos. 
Professor: Ele faz piadinha de tudo. Quando eu falei de você, ele já jogou uma piadinha no meio, o pessoal já riu e tudo 
mais. Mas é uma turma que interage de mais, brinca de mais um com o outro, uma turma gostosa que você faz todas as 
atividades como se fossem recreação. São atividade mas é tipo recreação mesmo. 
Minha intervenção: Eu percebe que você tem algumas turmas que são muito técnicas. 
Professor: Muito técnicas. 
Minha intervenção: São alunos que demonstram possuir domínio das técnicas, dos fundamentos, do jogo. A 7ª que foi a 
primeira turma observada é muito técnica. 
Professor: Muito técnica sim. Porque a maioria são da escolinha, a maioria joga futebol, a maioria joga vôlei, então eles já 
tem aquele negócio de rendimento, de rendimento mesmo, eles querem rendimento, na próxima aula eles já estão querem 
novidade. “- Professor na próxima aula vai ser o saque né? Porque eu sei que não estou com o saque bom não.” 
Minha intervenção: Eu percebe alguns alunos lhe perguntando a respeito da sua maneira de passar as intruções em aula. 
Minha intervenção: No estágio quando o aluno saiu da sua aula e sentou na arquibancada foi o momento que você pensou 
em mudar a maneira de chamar a atenção dos alunos e manter a interatividade da turma? 
Professor: Eu me sente mal. A partir do momento que me sente mal, por ter chamado a atenção do aluno daquele jeito, eu 
percebe que estava errado. 
Minha intervenção: De onde, você buscou esta estratégia de chamar a atenção do coletivo, porém o aluno estará sabendo 
que a orientação é para ele? 
Professor: Tentando. Fui testando formas até chegar nesta. Ai quando chegou nesta, eu disse: “- Esta aqui enquadrou 
comigo.” 
Minha intervenção: O fato de você ser treinador na escolinha e estar trabalhando com seus alunos nesta escolinha facilitou 
você chegar a este ponto? 
Professor: Contribuíu muito. 
Minha intervenção: Você é agressivo nos treinos com os alunos? 
Professor: Sou. O meu treino é diferenciado da minha aula. Eu cobro rendimento mesmo. Eu cobro de exigir aquele 
rendimento competitivo mesmo. 
Minha intervenção: Já chegou algum momento onde você misturava os dois contextos? 
Professor: Eu sempre soube dividir bastante esta questão. Eu sempre soube isto. Sabe! Não sei porque, mas tenho esta 
facilidade de divisão dos conteúdos. Então acho que isto facilitou também. Mas sempre entende que a aula não era lugar 
de atletas. É igual lhe falei no início, não estou procurando atletas dentro da escola, pois meu objetivo não é formar 
atletas. Agora na escolinha não! O perfil de pessoas que vão para escolinha já sabem o jeito que sou. Que sou exigente e 
tudo mais. E que quero rendimento ali. 
Minha intervenção: Quais são seus processos de pensamento quando vai definir objetivos para as turmas? 
Minha intervenção: Porque você disse anteriormente que é capaz de perceber o que os alunos mais necessitam. 
Diferenciar as atividades por aluno é muito difícil porque percebe que você não tem muito tempo de aula, há não ser no 
treinamento quando você isola o aluno e passa uma atividade específica para aluno. Entretanto, você pode considerar as 
atividades e momentos da aula para aprimorar e apontar suas orientações para os alunos com mais dificuldades. O que 
você leva em consideração para definir os objetivos para uma turma. Por exemplo, o que levou em consideração para 
definir os objetivos para a 5ª Y. Ou estes objtivo como o domínio de bola, domínio do passe já são padronizados 
juntamente com a psicologa. 
Professor: Isto é padronizado de acordo com as modalidades também. Por exemplo, o domínio do vôlei é o que mais se 
tem que ter no voleibol. Por exemplo, o objetivo principal do basquete é o caminhar com a bola, driblar com bola, o manejo 
de bola, então este já é o objetivo principal daquele esporte. Eu posso dar alguns toquezinho, aquele passinho na frente, 
às vezes parece que não é nada, mas quando o aluno aprende pegar a bola já com o passe à frente e ir com a bola e tudo 
mais. E a cesta também, eu combro muito a cesta no basquete. No handebol aquela passada e o pulo. Digo os três 
passos e arremessar a bola ao gol. 
Minha intervenção: São os fundamentos fundamentais dos desportos e que estão sempre ocorrendo em situações de 
jogo. 
Professor: Exatamente. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Das três aulas observadas qual as atividades ou modalidades onde você sente possuis mais rotinas ou 
comportamentos rotinizados relativos às atividades selecionadas, os exercícios dos fundamentos organizados e situações 
de aprendizagem? 
R: Eu acho que foi o voleibol e o futsal. 
Minha intervenção: Dentre as aulas que observei, qual das turmas você acha ter realizado mais comportamentos 
rotinizados, na 7ª, 5ª ou 6ª série? 
Professor: São planejamentos diferentes. Você deve ter percebido que a forma de abordagem na 5ª série foi diferente da 
7ª. 
Minha intervenção: A aula da 6ª série também foi diferente porque é uma turma muito heterogênea, mesmo assim, 
perceber que você tem um padrão de comportamento. 
Professor: Sim. Pela turma ser mais fácil de trabalhar, acho que é a 7ª Z. 
Minha intervenção: A primeira turma. 
Professor: A primeira turma. É uma turma fácil. 
Minha intervenção: Eu percebe que nesta turma você geriu e aproveitou melhor o tempo de aula, pois você passou passe, 
toque. 
Professor: A aula rende, pois se planejo três atividades para as outras turmas, você pode ter certeza que nesta 7ª Z 
preciso de uma atividade reserva, porque ela vai adiantar. Então esta me dá uma facilidade. Eu gosto disto, de fazer a 
aula render, isso me deixa bem. Essa turma me faz render, me faz motrar mais coisas. 
Minha intervenção: Uma das características muito marcantes sua Professor é a gestão do tempo. Você tem o tempo de 
aula muito bem organizado. 
Professor: Estruturado. 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
654 

Minha intervenção: Muito bem estruturado e aproveita este tempo na transição das atividades ao máximo. 
Professor: Ao máximo! 
Minha intervenção: Isto é muito significativo na hora de passar as instruções. 
1.2) Numa aula de voleibol, sendo o conteúdo passe, toque, manchete, recepção e domínio. Como seria sua aula para 
uma turma igual a 7ª Z, como selecionaria as tarefas de aula nesta atividade? Como você organizaria a aula? 
R: Eu começaria com dificuldades porque eu não tinha material. Hoje eu tenho material um material bom que me 
proporciona condições de realizar uma aula boa dessas. 
Minha intervenção: Você realizou atividades com 9 bolas. 
Professor: Não. Foram 10 bolas. Numa turma de 23 alunos foram 10 bolas utilizadas. Eu calculei 20 alunos e 10 bolas, 
como sobrou 3alunos, eu fiz trios. Mas na época do estágio eu não tinha material, eu tinha 11 bolas de handebol de 
iniciação, 1 bola de futsal e 1 bola de voleibol. Eu não tinha bola de basquete. Eu não tinha bola de vôlei. Então eu 
improvisava. Igual improvisei ontem na aula de basquete. Eu não tenho! Eu tenho só 2 bolas de basquete para jogos, para 
o domínio do arremesso 
Minha intervenção: Para quando você for trabalhar os fundamentos mais específicos do basquete. 
Professor: Exatamente. Então eu não tenho bola de basquete, mas eu improviso nos gestos técnicos com a bola de 
voleibol como você presenciou na aula. Estas bolas são da escolinha e da escola, não são todas da escola. Mas eu uso 
da escolinha porque, como trabalho nos dois locais, facilitar o meu lado nos dois lugares e não sobrecarrega a compra de 
bolas pela escola e tudo mais. Então eu uso o material das duas. Quando tem que comprar materiais, as duas dividem, a 
Prefeitura e a Escola, então eles compram para mim para os dois locais de uma vez. Eu acho que a maior dificuldade era 
material. 
Minha intervenção: O que naõ lhe possibilitava ter esta estrutura de aula. Quantas bolas de vôlei você tinha? 
Professor: Uma. 
Minha intervenção: Como você trabalhava o toque no estágio? 
Professor: Então, ai que entra o negócio, eu trabalhava ele normal, bola para cima e toque, direitinho. Mas não dava para 
apurar se aquele aluno estava bem ou não, porque a bola não era de vôlei, era uma bola menorzinha, ás vezes a bola 
escapava no meio dos dedos. Então eu não podia falar sobre espaçamento de dedos. O aluno ia realizar uma manchete a 
bola passava no meio do braço dele, às vezes batia apenas num dos braços, porque a bola era pequena. Então, não tinha 
como apurar tanto aquilo. Então, às vezes eu não passava tantos exercícios técnicos, costumava passar mais coletivos. 
Por exemplo, em vez de fazer lá um grupozinho de... Eu tinha bola, pois trazia a minha bola também. Isso é só um 
detalhe! Então, em vez de fazer grupos de 4, 3 ou 2 alunos, igual fiz na aula, eu dividia em duas turma, ficavam tocando a 
bola entre eles ali, era de 10 a 13 alunos por grupo. Então não tem como você ver tanta coisa nisso não, porque o tempo 
passa e você não realiza avaliação. Porque você não foi avaliativo, não teve como ser avaliativo. 
Minha intervenção: Então o número de materiais influenciava na organização da sua aula? 
Professor: Interfere diretamente no planejamento. No roteiro e tudo. Sem dúvidas! Isso em todas as modalidades, na 
motricidade dos alunos e psicomotricidade. 
Minha intervenção: Você conseguiria lembrar e descrever como seria a sua aula no estágio? 
Professor: Será que tinha 1ª fase e 2ª fase? 
Minha intervenção: A questão do alongamento de você pedir os alunos para fazer. 
Professor: Eu percebe depois que o alongamento seria uma rotina que iria colocar, porque achava fundamental eles 
saberem isso, terem musculos flexíveis e tudo mais, apesar da idade, por exemplo, 10 anos você sabe que criança tem 
um alongamento e flexibilidade muito maior. Mas eu queria que aquela flexibilidade de 5ª série chegasse até aos 14 e 15 
anos na 8ª série, então fazer disto uma rotina, que é o alongamento. E além de alguns estudo falarem que pode evitar 
algumas lesões e tudo mais. 
Minha intervenção: Então me fale como seria a sua aula, pois até agora você não me disse. 
Professor: A minha aula seria buscar os alunos na escola e descer com eles até o poliesportivo. Chegava aqui, eu sempre 
tive nem que seja o planejamento cópia, pegava aquele planejamento cópia e olhava lá assim: “- Hoje vai ser fundamento 
de drible.” Eu tinha escrito isto no planejamento, mas não falava como iria ser, se seria dividido em dois, se seria dividido 
em três. Por exemplo, se fosse condução de bola no futsal, se seria passar o pé sobre a bola, se seria na parte externa do 
pé, não falava nada disso. Então em cima disto que lia no planejamento eu criava aquilo que queria. E já dividia as turmas, 
tudo beleza. E já ia direto para atividade. A minha volta a calma era a mesma que hoje, que é a volta para a escola. Eu 
fazia o aquecimento com a caminhada da escola até o ginásio. Para mim o aquecimento era a caminhada, não nós vamos 
descer que isto aqui já é uma caminhada e, é o aquecimento da minha aula. 
Minha intervenção: Hoje você pede eles para dar voltas na quadra. 
Professor: Duas voltas. No mínimo duas voltas. Tem turmas que dão três voltas. 
Minha intervenção: Porque você orienta os alunos a correrem de dois em dois? Dois a dois e duas voltas na quadra. 
Professor: Porque antes, é uma diferença ai, no dia que entrei na escola que foi em Agosto, por isso entrei com o 
planejamento cópia para aula. E quando fui contratado novamente em Janeiro que comecei a elaborar o meu 
planejamento, aquilo que já queria estabelecer do meu perfil e passar de acordo com o perfil das turmas. 
Minha intervenção: Eu perguntei porque você costuma pedir nas aulas alongamento. Perceba sua aula, todos já iniciam a 
aula no centro, todos os alunos vão para o centro da quadra. Então, o que me interessa saber é como você selecionava as 
tarefas de aula, quais as diferenças em relação agora? As fases da sua aula. Porque você colocou que será que estas 
fases aconteciam na sua aula, pelo que percebe aconteciam, porém não com esta estrutura do tempo que você tem muito 
bem organizado hoje. Primeiro o alongamento, um aluno no centro contando até 15 segundos, o seu alongamento tem 
evolução do pescoço até a panturrilha, o pescoço, os braços. 
Professor: Até os isquiotibiais são trabalhados, a ponta do pé, plantar. 
Minha intervenção: Pronto! Pronto! Aquecimento são duas voltas pela quadra, alunos dois a dois,  
Professor: Exatamente, eu parei na volta, porque a bola bateu ali na porta. 
Minha intervenção: Isso. Mas imediatamente o aluno já para no local onde você habitualmente passa as instruções dos 
fundamentos. 
Professor: No primeiro ano que entrei com o meu planejamento, eu pensei assim, vou fazer meu aquecimento dentro da 
quadra e alongamento dentro da quadra. Quando eu falei assim: “- Nós vamos dar 3 minutos de corrida.” Primeiro era por 
tempo. Quando eu falava assim: “- Valendo.” Parecia uma estourada de boi, pois era aquela correria. Aquela correria, uma 
puxava a camisa do outro, um querendo passar o pé no outro para o outro cair no chão. Era feio o negócio. Até que um dia 
um aluno bateu na trave, outro aluno o empurrou e ele bateu na trave. Ai eu pensei: “- Eu não estou aqui dentro.” Eles 
estão correndo de qualquer jeito como se não estivesse ninguém aqui dentro acompanhando. Então, pensei assim, vou 
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mudar. Então falei assim: “- Três minutos e eu vou correr na frente de vocês para mostrar como que é.” Na primeira aula 
foi eu correndo e dando um trotezinho para eles saberem o ritmo que era para ter feito a atividade. Sem aquela correria 
doida. E agora eles correm mesmo, braço com braço, tudo certinho, calcanhar a ponta do pé, tudo certinho. Quando 
terminei a atividade percebe que eu tinha uma fila indiana. Quanto estava terminando de correr o último aluno estava na 
minha frente ainda. Eu pensei: “- Que negócio doido.” Aquele minhocão. Aquele negócio doido. Eu pensei assim: “- Não. 
Tenho que estruturar isto de novo.” Mas fiz assim algum tempo, para eles perceberem como que é, deixei eles um tempo 
lá com o minhocão. E falei: “- Esta errado. Vamos mudar de novo.” Sempre fui flexível a mudança. Esta errado, então 
vamos tentar algo melhor. Então disse: “- Vamos tentar correr dois a dois para ver o que vai dar, mas duas voltas apenas, 
passando por fora da quadra, por trás das traves, sem ninguém encostar no outro.” Você não viu ninguém encostando em 
ninguém. 
Minha intervenção: Sim, pois ninguém ultrapassou ninguém, correram comportadamente, percebe que normalmente corre 
sempre as mesmas duplas 
Professor: A mesmas dupla. Na hora que rotulei eles deste jeito: “- Dois a dois, duas voltas apenas, sem correria, só vai 
começar a atividade quando o último chegar. Então não adianta vocês sairem com correria na frente, porque será a 
mesma atividade para todo mundo. Só vai começar quando o último chegar.” Pronto! A 8ª série você viu todos alunos 
correndo. Todos correndo. Só que eu tive que cobrar isto, eu tive que cobrar. Porque nada é só por falar, pois têm muitos 
alunos que são desobedientes e tudo mais. Hoje eu tenho uma turma que desde a 5ª série trabalha comigo, então eles 
estão muito faceis de trabalha hoje. Mas no início eu tive que fazer o que: “- Eu só vou dar presença para os alunos que 
fizerem o alongamento e o aquecimento. Porque é aquilo que já falei, no início era muita gente sentada na arquibancada, 
então era difícil trazer todo mundo para aula. Porque eu fiz estágio com um Professor muito sem noção, sem um roteiro de 
aula, pois ele não tinha nem planejamento na escola. Eu queria pegar o planejamento para saber o que ele estava dando 
na aula, o Diretor disse que ele não tinha planejamento. E realmente não tinha, pois ele sentava na arquibancada com os 
cachorros dele, com um embornal de biscoito, ficava fumando, os alunos chegavam aqui no almoxarifado pegavam o que 
queriam e depois iam para quadra. Então, para tirar aquela mania que eles estavam foi peneira. Foi peneira mesmo. Mas 
depois disso já caminhou. 
Minha intervenção: Mas percebo que sempre ocorreu algum episódio marcante, que colocasse você refletir, para você 
tomar uma decisão referente a sua estrutura de aula e que hoje esta rotinizada pelos alunos. 
Professor: Sim. Eu batia de frente direto comigo mesmo, com meus pensamentos, com planejamento errado. Eu fiz 
planejamentos errados que tive que mudá-los no meio do ano. E falei assim: “- Para! Não vou perder mais meio ano com 
um planejamento errado que eu errei no início do ano.” Eu pedia a Diretora para mudar. “- Se você quiser mudar, pois o 
planejamento é seu. Você reelabora e apresenta para Supervisor.” No primeiro ano nós tinhamos um Supervisor, não era 
a Psicologa. Então mostrei para ele e normalmente ele aceitava porque não era um especialista da área da Educação 
Física. Então a minha aprendizagem foi assim, foi criando oportunidades para mim poder mudar aquilo que estava errado, 
até poder chegar neste planejamento de hoje que eu acho que esta dando resultado. Eu já estou trabalhando 1 ano e meio 
com ele, quase 2 anos pois já estamos no meio do ano. É praticamente o tempo que estou com eles neste planejamento. 
Minha intervenção: A maior parte dos alunos estão vindo evoluindo juntamente com você. 
Professor: Desde de 5ª série. Aquele aluno que peguei na 5ª série e que hoje estão na 8ª série já estão comigo a 4 anos. 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades? Como você assegurava esta sequência, 
se você tinha a preocupação do conteúdo que iria desenvolver numa determinada aula estar relacionado com o da aula 
seguinte? 
Professor: Você diz a sequência? 
Minha intervenção: Como você assegurava esta sequência? 
R: Eu fui chegando até nós objetivos. Para mim chegar até nos objetivos eu tenho que caminhar em que sentido. Então eu 
fui planejando o passo 1, passo 2, passo 3 até chegar naquele objetivo principal. 
Minha intervenção: Hoje no caso do voleibol. Vamos considerar a 7ª série, qual a primeira atividade que você costuma 
planejar para ensinar o vôlei? 
Professor: Primeiro! Primeiro de tudo! Vamos supor pegando eles lá na 5ª série, porque meu trabalho é a longo prazo. 
Peguei os alunos na 5ª série, a primeira coisa que vou passar é um vídeo da história do voleibol, porque ele tem que saber 
o que é o voleibol, de onde surgiu o voleibol, quem que fundou o vôleibol, que foi William G. Morgan em Massachussets 
nos Estados Unidos, eram quantos jogadores em cada quadra, que era um número indeterminado. 
Minha intervenção: A seguir ao vídeo? 
Professor: Depois do vídeo eu falava assim: “- Nós vamos para a primeira aula que é na quadra. Será o posicionamento 
dentro da quadra.” Eu colocava, número 1, número 2, número 3, isso tudo de giz na quadra. “- Vamos fazer o rodízio sem 
bola. Rodo.” “- O 1 vai para onde?” “- Vai para o lugar do 6, o 6 para o lugar do 5, o 5 para o lugar do 4, o 4 para o 3 e tudo 
mais.” Entendeu! Outro exemplo seria colocar de giz as posições fixo, ala, pivô. Aquele negócio tudo certinho. Eu sempre 
faço isso. Depois de mostrar na quadra o tamanho de quadra, tamanho de rede. Porque eles tem que saber isto. Eu dou 
regras, regras, as principais regras, não são todas. As principais regras, o tamanho da quadra e tudo beleza. Eles tem que 
saber a história, posicionamento e regras. Depois que eles passam por estes três passos a gente vai pegar a bola. 
Minha intervenção: E nisto você vai evoluindo de 5ª, para 6ª, 7ª e 8ª série. 
Professor: Exatamente. Passo a passo até chegar aquele objetivo principal que é na 8ª série eles sairem com o domínio 
perfeito de vôlei, sabendo as principais regras, rodízio certinho, as técnicas onde apuro muito a coordenação motora, 
lateralidade. Então em cima do voleibol estou trabalhando N coisa, tipo noção de espaço, então dentro do vôlei estou 
trabalhando muita coisa. 
Minha intervenção: Estas questões você definiu juntamente com a Psicologa? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Todas estes aspectos encontram-se no seu planejamento, que foi estruturado com base no CBC. 
Professor: Com base no CBC e no meu planejamento. Por exemplo, no contéudo Ritmo vamos trabalhar jogos, 
lateralidade. Então aqui esta o que vou trabalhar. Por exemplo, voleibol, eu sei que vou passar alguma atividade voltada 
para lateralidade. Igual o passe na lateral e tudo mais. Entendeu! 
1.4) Você costuma estabelecer relação entre as aulas anteriores e as aulas futuras? 
R: São sequências. 
1.4.1) Esta sequência existia no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como seria a sua sequência de aula no estágio? 
Professor: Por exemplo, trabalhei hoje o passe, o toque, e o domínio. Na semana que vem será a recepção em bola 
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batida, o levantamento e o saque. 
Minha intervenção: Isso hoje? 
Professor: Depois que eu passei aquele planejamento. 
Minha intervenção: Mas digo, isso hoje? 
Professor: Isso, isso. 
Minha intervenção: Ou seja, você já passa fundamentos mais específicos que dependem destes anteriores. Que é o 
domínio de bola. 
Professor: Exatamente. 
Minha intervenção: E se fosse no estágio? 
Professor: Se fosse no estágio eu iria passar o toque com uma bola de handebol. 
Minha intervenção: A questão da estrutura. 
Professor: Sem estrutura complica. Então, quando chegava, por exemplo, na levantada, que é um pouco mais complexa e 
tudo mais, eu passava para o coletivo. Pensando o quê! Que o coletivo iria fazer eles trabalharem tudo, porque eu só tinha 
uma bola, tudo ao mesmo tempo. Você entendeu! Iria trabalhar o saque, a levantada, tudo no coletivo. Só que não era 
bem assim, por isso eu passei a colocar o mini-vôlei na maioria dos treinamentos de vôlei. 
Professor: Porque você me perguntou sobre o voleibol. 
Minha intervenção: Porque foi a maioria das aulas que observei. 
Professor: Foram as aula que você mais viu. Você viu também uma de basquete, por isto gostaria que você tivesse visto 
outras também, eu queria ter mudado o meu planejamento, a minha rotina. 
Minha intervenção: Não, não e não. O que foco nas minha observações Professor não é apenas a estrutura das aulas, 
mas o seu comportamento em si, diante do planejamento elaborado e dos seu hábitos rotineiros já adquiridos. Por 
exemplo, a distribuição e organização das tarefas na aula. 
Professor: Em qualquer modalidade a estrutura de aula seria aquela ali. Seria mais ou menos aquela estrutura de aula. 
Minha intervenção: O alongamento, os 15 minutos de aquecimento, 30 minutos de atividades principais. É notório que 
você possui uma estutura de aula. O Professor das 8 aulas observadas constatei que as aulas apresentam a mesma 
estrutura e os alunos os mesmo padrões de comportamento. O QUE SÃO ESTES PADRÕES DE COMPORTAMENTO. 
São os alunos saberem que tem que realizar o alongamento, sabem que tem que realizar a contagem no alongamento, 
sabem que tem que realizar as duas voltas a quadra, sabem que terá o fundamento, as duplas já ficam formadas. 
Professor: Eu acho que eles já acostumaram, você percebe porque possui este olhar clínico, na hora em que paro para 
dar a instrução ninguém fica disperso não. 
Minha intervenção: O apito percebe também. O número de apitos que você realiza nas turmas. 
Professor: Quick, cesta mais apito. 
Minha intervenção: Eu percebe hoje quando você deu aula para 5ª série e no último horário ontem para 8ª série você não 
realizou quase nenhum apito. 
Professor: Quase nenhum. Foram mais palmas. Muito bem, parabéns. 
Minha intervenção: Percebe que você relaciona-se com os alunos mais como amigos, cumprimentando eles pelo sucesso 
nas atividades, pelo fato da idade tenta aproximar mais dos alunos, estar próximo dos alunos. 
Professor: Eles não querem serem rotulados como crianças. Eles já são pré-adolescentes. Então eles querem ser tratados 
como adolecentes, aquele negócio todo. 
Minha intervenção: Voltando ao apito. Percebe que o apito funciona como uma forma de... 
Professor: É um marco. Marco inicial e marco terminal. 
Minha intervenção: Atenção aqui, pare, siga. 
Professor: Exatamente. Funciona como um sinal. 
Minha intervenção: A sua forma de passar as instruções é muito clara, objetiva e às vezes focada no fundamento. Vou 
dizer com sua palavras a príncipio, mas gostaria de saber como você adquiriu esta estratégia. “- Polegares afastados, 
dedos semi-flexionados, afaste e coloque a perna a frente.” Você é detalhista e ao mesmo tempo não é complexo. É claro! 
Sendo assim, referente a esta maneira de dar as instruções hoje. 
1.5) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos durante o estágio? 
R: Quando estamos saindo da faculdade nós utilizamos muitos termos técnicos. Nós queremos usar aquela linguagem 
bonita da faculdade, às vezes eu falo alguma coisa mais complexa. “- Vamos fazer uma anteriorização de perna.” Alguma 
coisa assim, ou uma abertura de quadril, sei lá o que. E às vezes os meninos não chegaram na 8ª série, onde trabalho as 
palestras sobre ossos, sobre músculos e tudo mais. Então toda vez que falo um termo eu exemplifico para eles 
relacionarem a instrução com o gesto técnico, eu realizo para eles poderem ver como é que se faz. E isto foi tudo com o 
tempo, porque no início era muitos termos técnicos, pois estava saindo da faculdade e queria utilizar aqueles termos 
técnicos e os alunos não entendiam. 
Minha intervenção: Mas a mesma instrução que você passou na 5ª série você transmitiu na 8ª série. Não é depreciativo. 
Quando você explicou o toque os alunos de 5ª série compreenderam igualmente ao de 8ª série, lógico que os de 8ª já 
sabiam destas instruções. 
Professor: Já sabiam. Você deve ter percebido que disse: “- Os polegares afastados como vocês já sabem.” 
Minha intervenção: Percebe que alguns alunos pedem você para olhar se o gesto esta sendo realizado corretamente, ou 
seja, preocupados com a técnica. 
Professor: É porque eles querem estar perfeito nos gestos. 
1.5.1) Como seriam as suas intruções no estágio referente a supervisão, acompanhamento e correção? 
R: A minha instrução seria bem mais grossa. Seria mais grossa. Acho que mais focada, não sei se por ter formado a 
pouco tempo como já mencionei antes, eu daria a instrução rápido, mas sem exemplificar. Isso foi outra estratégia que 
aprende com o tempo. Porque toda hora que falava alguma coisa eles me perguntavam: “- O que é isso?” Já que toda 
hora que eles me perguntarem eu estou fazendo o exemplo do gesto. Então eu já falo exemplificando. 
Minha intervenção: Por que você espera todos alunos chegarem para você passar as instruções. Todos estarem perto. 
Percebe que em momento algum você passou as intruções com algum aluno distante de você. 
Professor: Primeira coisa é o eco da quadra. Não adianta eu dar gritos, porque os alunos não irão entender o que esta 
sendo falado. Às vezes acho que você não estava entendendo tudo que eu estava falando na aula. 
Minha intervenção: Não. Eu tive que me aproximar um pouco mais. 
Professor: É por causa do eco. A maioria é por causa do eco mesmo. 
Minha intervenção: Eu não fiquei muito perto por causa dos alunos. Como eles são muito simples percebe que às vezes 
ficavam retraídos com a minha presença. Então evito me aproximar. Quando são aqueles alunos de zona urbana são mais 
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atirados, já fazem perguntas, o que estou fazendo, para que é serve o gravador. Exite diferenças nestes aspectos do 
contexto do aluno. 
Professor: Você percebeu que das 8 turmas foi a única que eu tive que falar com eles. 
Minha intervenção: Percebe que durante toda a aula você realiza instruções individuais. Era assim no estágio? Aluno por 
aluno. 
Professor: Não era. Eu acho, o que mudou foi o meu posicionamento na quadra. 
Minha intervenção: Como assim? 
Professor: Eu não era de ficar deslocando entre as atividades e entre os meninos. Sabe! Eu era mais centralizado, não era 
de trabalhar mais no cantinho da quadra, costumava colocá-los no meio da quadra ali. Sabe! E ficava centralizado para 
mim poder fazer isso e estar enxergando todo mundo. 
Minha intervenção: Percebe que você aproveita bem o espaço da quadra de acordo com a atividade. 
Professor: Se eu vejo alguma coisa, tipo se eles estão muito próximos da trave, vou e jogo eles para o lado contrário. Não 
sei se você percebeu isto. “- Vamos para lá que é mais seguro.” 
Minha intervenção: Percebe que você demorou mais tempo na 5ª série para distribuir os alunos do que em relação as 
outras turmas. 
Professor: Sim. “- Vem aqui e fique aqui!” O alongamento também é assim. “- Um espaçamento de braço de um para o 
outro e tudo mais.” 
Minha intervenção: A 7ª e 8ª séries já sabem até onde se posicionarem. 
Professor: Já sabem tudo. 
Minha intervenção: Mas hoje você não teve problemas com a 5ª série, porém também o conteúdo foi recreação. 
Professor: Foi recreação e eu já tinha passado esta atividade antes para eles. Então eles já sabiam como que era, o 
posicionamento que gosto de colocar defesa e ataque, todo mundo já com tomada de decisão. “- Você vai ficar nesse. 
Esse vai ficar naquele.” Sabe! E eles durante a atividade poderem modificar isto. Acho isto interessante também. 
Minha intervenção: Você esta me explicando a sua maneira de posicionar os alunos na quadra numa atividade. Como que 
era no estágio? 
Professor: Eu me centralizava e corria somente o olho neles. Eu ficava num local que possibilitasse ver todo mundo. 
Sabe! Só corria o olho e via. Só que sente aquela necessidade de estar perto fazendo as correções individuais eu tinha 
que me locomover, eu tinha que andar entre eles, ás vezes a bola bate até em mim, porque às vezes estou passando no 
meio deles ali, justamente porque eles querem isto, eles querem que você chegue perto deles e fale assim: “- Opa! Você 
esta bem.” Ou às vezes tapinha na cabeça: “- Tá beleza, semi profissional isto ai. É só você abaixar mais um pouquinho.” 
Minha intervenção: Percebe que você não é muito brincalhão. 
Professor: Não sou. Não sou mesmo. 
Minha intervenção: Não estou dizendo que você seja agressivo com os alunos. Você tem uma postura firme com os 
alunos e eles lhe respeitam. 
Professor: O início me fez ser assim. Eu acho que o meu perfil foi criado em cima disso devido ao meu passado. Porque 
eu tive que chegar aqui e ser energico. Porque eu não era professor aqui. Eles estavam numa cultura de outro professor 
totalmente diferente daquilo que eu pensava do que era lecionar uma aula. Entendeu. Eu achava o comportamento deles 
muito errado. Que era chegar, eles faziam tudo o que queriam, aqueles pequenininhos não tinham oportunidade nehuma 
de fazer aula porque eram os alunos maiores que ditavam o que seria feito. 
Minha intervenção: E hoje nesta 6ª série com a discrepância da idade dos alunos, pois até me assutei com o tamanho 
daquele aluno, e os meninos brincavam um com o outro numa boa. 
Professor: Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. 
Minha intervenção: E você mesmo disse que era uma turma muito heterogênea e percebe que você mescla os alunos com 
base na força. 
Professor: Para previnir o que vai acontecer durante, por exemplo, eu vejo que eles estão ficando um pouquinho mais 
agitados eu começo já colocar regras. 
Minha intervenção: Atitudes de agressividade entre os alunos não ocorreram. 
Professor: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É uma turma como lhe falei com bastantes diferenças. Mas no início como 
estava te falando foi isso, eu cheguei aqui e tive que fazer eles se adaptarem a mim e não eu adaptar a eles. Se eu não 
fosse energico e chegasse com brincadeirinhas, eles iriram montar em cima de mim, eu tinha 23 anos. Eu era novo. Sabe! 
Estavam vindo de uma cultura de outro professor totalmente diferente. 
Minha intervenção: O apoio que a direção da escola foi importante no sucesso desta nova cultura que você introduziu? 
Professor: Total, total. Eu tive que expulsar alunos por causa de comportamento e a Diretora assinou embaixo. 
Minha intervenção: Você conquistou um grande respeito da sua comunidade escolar. Isto é perceptivo. 
Professor: Sim. Hoje todo mundo me apoia. Em outros colégios que já percebe outros profissionais falando da minha área, 
até meus amigos diziam que o Diretor e professores não davam a mínima para eles. Aqui nas escolas eles fazem questão 
que eu venha em todas as reuniões. Por exemplo, amanhã é minha folga, mas estarei aqui na reunião da escola. Participo 
de todas as reuniões. Todas! E sou argumentativo em todas elas. 
Minha intervenção: Presente nas pautas da reunião. 
Professor: Sim. Com certeza. Digo a minha opinião naquilo que acho que estou certo ou esta errado. 
1.5.2) Quando costuma na aula fazer esta comunicações? Quando? O tipo de comunicação? Em que momento da aula? 
Professor: Comunicação com os alunos diretamente na aula? 
Minha intervenção: São as instruções, supervisão das tarefas? Quando? 
R: Toda hora estou abordando. Todo momento estou dando instrução. Toda hora. Toda hora que vejo alguma coisa, que 
acho que não esta certo, vou lá corrijo e abordo do jeito que acho que deve ser abordado. E toda hora, desde o início do 
ano alogamento, que peço. “- Pessoal todo mundo em círculo.” Mesmo eles já sabendo que é aquilo, eu vou lá abordo e 
faço aquela comunicação primaria com eles. Falo qual a modalidade através de uma comunicação direta com eles. Falo o 
que vamos trabalhar hoje, pois acho bem interessante deixar isto bem nitido para eles. 
Minha intervenção: As instruções foram muito claras, também percebe que você costuma fazer no final da aula perguntas 
aos alunos. Quando você começou a realizar aquelas pergutas referente a aula? 
Professor: Acho isto interessante. Até para sabermos se o aluno estava com atenção na aula ou não. 
Minha intervenção: Você fazia esta abordagem final nas aulas estágio? 
Professor: Não fazia. Não fazia porque naõ sabia a necessidade que tinha, o propósito que tinham aquelas perguntas. 
Minha intervenção: Para você qual a necessidade e proposito destas perguntas hoje? 
Professor: Ver se eles tiveram atenção mesmo e se estão por dentro daquilo que eles estão fazendo. Se eles sabem aqui 
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o conteúdo ensinado foi um fundamento, qual o fundamento que foi ensinado, de qual modalidade que foi. Eu chegava 
aqui e falava: “- O gente hoje será voleibol.” “- Voleibol? O que é isto Professor?” “- O gente é o vôlei.” “- Ah! É vôlei.” Hoje 
olhe só a diferença: “- Ah! Hoje será futebol Professor?” “- Não. Hoje não será futebol não. Hoje será futsal que é na 
quadra. Futebol é no campo, por isso futebol de campo.” 
Minha intervenção: O tempo é tão importante para você que percebe que costuma chegar antes do início da aula e passar 
no ginásio. 
Professor: Passo no ginásio antes, todos os dias abro a minha sala e olho qual será a primeira turma para aula. Porque 
não decoro horário, já te falei que não decoro, então olho qual será a turma. Pego o planejamento e coloco na mesa ao 
lado da quadra. É uma rotina! Eles tem uma rotina, mas eu tenho a minha rotina também, que é chegar e fazer isto, já 
deixar o material separado para a aula. 
Minha intervenção: Você fazia assim no estágio? 
Professor: Não. Eu ia direto lá para cima na escola. Depois eu percebe que perdia muito tempo. Então eu não sabia. Eu 
acho que ter um roteiro de aula, saber direitinho quanto minutos e tudo certinho foi fundamental para mim. Porque antes 
eu não dava muita atenção a isto. 
Minha intervenção: Os diários de aula? Porque você costumas habitualmente ler os diários no momento que os alunos 
estão realizando o alongamento? 
Professor: Eu já deixo aberto o diário em cima da mesa. 
Minha intervenção: Das oito aulas que observei pelo menos 5 você realizou este comportamento. 
Professor: Eu sempre faço isto na maioria das vezes, quando eles estão dando a volta na quadra. Não sei se você 
percebeu isto, mas normalmente é quando eles estão dando volta na quadra eu vou lá e abro o diário. É para mim não 
perder tempo no final da aula em ficar procurando o diário daquela turma. Até eu abrir e ver qual é o diário eu perco 1 ou 2 
minutos. E estes 1 ou 2 minutos é o tempo que quando chego lá em cima já bateu o sinal da escola. 
Minha intervenção: Certo. 
Professor: Parece uma coisa mínima, mas se não souber aproveitar cada minuto da minha aula o tempo vai embora. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Professor uma diversidade de metodologias não pude constatar nas suas aula, pois você possui uma metodologia de 
aula muito bem estrutura e fundamentada no tempo que você tem disponível para aula, na distância da escola até o 
ginásio onde você realiza as aulas e você cumpre o conteúdo que você tem planejado neste tempo disponível. 
Professor: Eu gosto de cumpri o conteúdo planejado. 
Minha intervenção: Isto porque você possui um planejamento como qualquer outra disciplina da sua escola. Além de você 
ter que entregar todas as semanas o que você realizou e não conseguiu realizar. 
Professor: Exatamente. Outra coisa interessante que é uma diferença, mesmo você não me perguntando mas acho que 
seria importante você mencionar, é o seguinte, quando eu chegava na escola para dar a minha aula, isto antigamente 
quando era estagiário, os alunos diziam: “- Ah! Hoje é Educação Física.” Para mim implantar nesta escola a Educação 
Física como qualquer outra disciplina foi muito trabalho. Porque eu tenho prova como outra disciplina qualquer. Eles 
falavam: “- Isto não dá bomba em ninguém não.” Eu disse: “- Eu dou! Se você não realizar meus alongamentos, os meus 
aquecimentos e minha atividade vou te dar falta. E falta no final do ano é bomba. E não há supervisor neste mundo que 
me faça rasurar o meu diário.” Então eu comecei a bater de frente, ser um pouco mais enérgico com os aluno, talvez por 
isso eu fiquei com esta imagem. 
Minha intervenção: Não estou querendo dizer que você seja enérgico Professor, mas você possui uma postura muito firma 
nas suas aulas. Durante seu andar dentro da quadra você esta firme, chama a atenção, corrige, permanece atento na 
aula, porém não tem aquelas brincadeiras que permitem os alunos terem muita liberdade contigo. Não estou dizendo que 
eles não gostam de você, mas pelo contrário, demonstram respeito, gostam, brincam com você. Principalmente os alunos 
que estão ligados a você na escolinha, pois apresentam ter mais intimidade ainda contigo. 
Professor: Tem mais intimidade, viajam comigo, passamos três, quatro dias na mesma cidade. Eu sei qual aluno toma 
remédio, qual não toma remédio. Quem tem problemas na família e quem não tem. Tem pais que tenho que ligar e dizer: 
“- O seu filho já jantou hoje.” “- O seu filho já foi dormir.” Entendeu! Então eu sei até o contexto familiar daquele meninos 
da escolinha. 
1.1.1) Agora você possui uma diversidade de estratégias. Você mesmo disse que não utilizava a mesma abordagens da 5ª 
série com os alunos da 8ª série. Você consegue me dizer quais são suas estratégias rotineiras de abordagem que utiliza 
na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série? As diferencas de abordagem nestas turmas? 
Professor: Você me viu um pouco mais brincalhão na 5ª série. Então eu faço uma abordagem já com aquele arzinho 
brincadeira, aquele negócio de recreação. Mas sempre assim, com aquele sorriso no rosto e tudo mais, para eles se 
sentirem bem e não se sentirem com a auto-estima baixa ou diminuir a auto estima deles. Porque eles sabem que 
estavam fazendo aquele gesto de maneira errada, eu abordei eles porque estavam fazendo errado, mas de uma forma 
lúdica, de uma forma legal. Agora já em outras turma não. “- Olha! Esta errado, vamos corrigir.” 
1.2) Sobre a participação dos alunos, que esta de certa forma esta relacionado com a disciplina, porque não presenciei em 
momento algum indisciplina nas suas aulas, não presenciei você em momento algum chamar atenção dos alunos, você 
não perdeu tempo com estas questões. 
Professor: Nem na 5ª série. 
Minha intervenção: Ninguém. Em todas as turmas o teu foco foi na aprendizagem dos alunos.  
Professor: A única turma que sentiu inibida por causa da sua presença foi esta última. 
Minha intervenção: Mas até a 5ª série ficou mais avontade comigo hoje. 
Professor: Mas a própria recreação ajuda. 
Minha intervenção: Sobre a participação dos alunos. Você já rotinizou alguns procedimento ou estratégias que costuma 
utilizar para aumentar a participação e interatividade dos alunos? Percebe estes comportamentos na sua aula de recreção 
para 5ª série. Quais são as estratégias que você rotinizou que aumenta a interatividade, a participação, a competitividade 
entre eles? 
R: Eu acho que primeiramente é fazer os alunos gostarem da Educação Física. Eles terem aquela vontade de quando 
chegar o horário da aula de Educação Física todos quererem descer para quadra. Ninguém quer ficar lá em cima! Na 
minha aula ninguém fica dentro da sala de aula. Você viu que já estava todo mundo querendo descer e eles não fazem 
hora para descer para quadra não. A gente chega praticamente todo mundo junto aqui na quadra.  
Minha intervenção: No início estes alunos se dispersavam durante o percurso até a quadra? 
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Professor: No início era uma dificuldade para mim descer com estes alunos. 
Minha intervenção: Porque eles vem direitinho. 
Professor: Porque aquela hora que lhe chamei: “- O Tio Francis vamos descer.” É porque eles já estavam tudo aqui 
embaixo. E sem bagunça, sem nada. Mas no início se eu ficasse para trás para pegar as carteirinhas eles iriam embora 
para casa. Mentira! Não é para pegar as carteirinhas, era para pegar alguma mochila minha ou alguma coisa minha, 
porque não tinha carteirinha na escola. 
Minha intervenção: Carterinha é onde marca a presença do aluno na aula. 
Professor: Sim. Quando eu chegava aqui embaixo, um aluno me falava, porque sempre tem um aluno que é mais chegado 
do professor, então ele me dizia: “- Fulano sumiu.” Porque era normal na outra aula com o antigo professor. Aqueles 
alunos mais rebeldes fugiam mesmo. Não importava se o professor estava aqui dentro da quadra. 
Minha intervenção: Que alunos rebeldes Professor, pois não vi alunos rebeldes. 
Professor: Hoje não tem, mas digo rebeldia no sentido, deste tipo de comportamento. Por exemplo, o professor estava 
aqui dentro da quadra, aqueles meninos que queriam ir embora iam, pois não tinha carteirinha. E isto aconteceu comigo 
também, de alunos irem embora mesmo. Quando eu ficava sabendo costumava levar o aluno até a Diretora. “- Este que 
foi embora Professor?” Temos uma Professora de Português aqui que é muito boa. “- Então vamos colocar ele fazendo 
cópia de Português.” A Professora me ajudava neste sentido, no início me ajudou muito. “- Pode deixar ele comigo. Em 
qualquer turma que eu estiver ele estará fazendo cópia de Português.” Então eles já ficaram: “- Opa! Não vou fugir mais na 
aula do Professor não.” 
Minha intervenção: A punição foi fundamental no processo. 
Professor: A punição foi fundamental. Então às vezes estas decisões me tornaram este Professor um pouco mais sério, se 
um sorriso estampado no rosto. 
Minha Intervenção: Você brinca Professor. Não estou dizendo que você é um professor do tipo carrasco. Porque tem 
alguns professores que são até engraçados na beira da quadra. Entretanto, você tem muito foco na aprendizagem dos 
alunos. Você foca a aprendizagem dos alunos. 
Professor: O roteiro de aula me obriga a ser assim, o fato de ter que cumprir aquele planejamento. 
Minha intervenção: Então, quais as estratégias que você utiliza para aumentar a interação dos alunos, seja nos 
fundamentos, no coletivo. 
Professor: Primeira coisa que lhe falei é fazer eles gostarem da aula. Eles quererem vir fazer a aula. E mudar as 
atividades, eu vejo que eles estão ficando mais apaticos, menos interessados ou alguma coisa assim. Por exemplo, a 
queimada que passei para aquela turma heterogênea, eu percebe que alguns começaram a enconstar na trave. Você 
percebeu? Eu fui é pede para eles: “- Opa! Vêm para frente e fica nas laterais, caso passar a bola esta valendo.” Ou seja, 
se a bola passar para o lado deles, eles podem pegar a bola e queimar. Na mesma hora eles destravaram da trave, um foi 
cada um para um lado. E naquela posição eles poderiam estar interagindo mais rápido na atividade, porque eles poderiam 
queimar dali mesmo. Então, dinamizou a aula. 
Minha intervenção: É estar atento no que esta ocorrendo na aula? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Você utilizou uma estratégia na 7ª série, acho que X, onde ficou uma turma de fora e na medida que 
um aluno errava, outro aluno entrava no lugar dele. Não foi numa turma referente a aula das entrevistas, mas foi outra 
turma que estive observando. 
Professor: Esta estratégia dá um dinamismo na aula. Eu faço isto em todas as modalidades. 
Minha intervenção: É uma estratégia rotineira da sua aula? 
Professor: É uma estratégia de rotina minha. 
Minha intervenção: Porque rotinizou esta estratégia? 
Professor: Primeiramente para não deixar aqueles alunos parados do lado de fora da atividade. Porque sempre ocorre 
aquela exclusão, daquele alunos com maior dificuldade, ficar de fora da atividade. Eu gosto de dividir as turma. 
Minha intervenção: Constatei este comportamento, mas você não vez isto n 5ª série. “- Números pares para um lado e 
ímpares para o outro.” Também é uma turma bem homogênea no que diz respeito as características corporais dos alunos. 
Professor: Se faltarem alunos. Por exemplo, eu sei que faltou naquela aula dois alunos grande, mas se acontecer de ficar 
os dois na mesma equipe, costumo passar um para o outro lado. 
Minha intervenção: Mas costatei que nas turma maiores como você conhece os aunos, você mesmo dividiu as equipes. 
Professor: Por tamanho, força, habilidade. Foi o caso do voleibol mesmo. 
Minha intervenção: É por isso que estou colocando a questão desta estratégia. Você colocou três alunos do lado de fora 
para cada equipe, na medida que uma equipe errava... 
Professor: Já trocava rápido. 
Minha intervenção: Já trocava rápido. Percebe você às vezes fazer o seguinte, apoiar mais a equipe que estava perdendo. 
Professor: Eu costumo ficar do lado da quadra de quem esta perdendo. 
Minha intervenção: E você fica dizendo: “- Vocês estão perdendo porque não tem um sistema de defesa.” 
Professor: Porque era na atividade do Pique Bandeira, eu disse: “- Vocês estão perdendo porque não esta ficando 
ninguém na defesa.” Mas isso é para que! É um costume meu para não deixar ocorrer uma exclusão na aula. Eu não 
gosto de exclusão, tipo aquele aluno que tem maior dificuldade ficar por último. E aqueles alunos parados do lado de fora 
da quadra, porque eles querem jogar, mas são 6 jogadores na quadra de vôlei, então só posso colocar 6 de cada lado. 
Então eu faço esta estratégia para dar um dinâmismo na aula, todo mundo jogar e ficar todo mundo interagido. 
Minha intervenção: Eu não presenciei isto nas suas aulas porque a aula é muito estruturada. 
1.3) Como você costumava estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
Minha intervenção: Porque você disse que no início os alunos eram muito disperssos. Algumas regras que você no estágio 
utilizava para controle dos alunos. 
R: Ficar na sala de aula. Por exemplo, eles vinham e ficam muito dispersos, eu dava aquele apitão. Mas eles nada, sei lá 
o que, apita novamente. 
Minha intervenção: Você gritava muito Professor? 
Professor: Cheguei a gritar. Cheguei a gritar muito com os meninos no início. Já ouvi muitos ecos da minha voz, como a 
quadra da muito eco, então gritava para mim mesmo, porque eles nem entendiam o que eu estava falando. Por isso que 
tive que mudar o meu comportamento de abordar os alunos. Então toda hora era os apitos altos, sei lá o que, eu dizia: “- 
Vamos embora para sala de aula. Já que vocês não querem me ouvir nós vamos embora para sala de aula. Você 
querem?” Então eram algumas ameaças que utilizava, mas já cheguei a ir para sala de aula. Acabei de chegar na quadra, 
quando fui explicar a atividade, todo mundo pulando, correndo em volta da quadra, brincando de pique em volta de mim, 
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aquele negócio todo, outros sentados na arquibancada.  
Minha intervenção: Mas agora é mais facíl, porque está 8ª série foi a sua 5ª série quando você começou. 
Professor: Foi minha 5ª série. Hoje é tranquilo. Hoje estou colhendo os frutos. 
Minha intervenção: Foi uma sementinha que você plantou a 2 anos e meio atrás. 
Professor: Os cabelos que que perde, os cabelos brancos que ganhei, hoje já estou jogando o cabelo para frente. 
Minha intervenção: Professor se ocorresse um comportamento desviante de algum aluno como você procederia. Você 
consegue me descrever alguma coisa que já ocorreu e como você procedeu? 
Professor: A abordagem rápida primeiramente. Já teve briga na realidade. 
Minha intervenção: Primeiro você me disse a respeito da forma como chama a atenção dos alunos, ou seja, você chama a 
atenção do coletivo, mas de forma, que o aluno saiba que esta direcionado a ele. Mas este comportamento esta mais 
focado naquele aluno disperso na atividade ou que realiza um gesto errado. Agora um aluno mais agressivo. 
Professor: Vamos supor uma briga. Já teve briga na minha aula. Mas fui rápido, correndo em direção aos alunos, porque 
eles estavam do outro lado da quadra. Um aluno deu um tapa no rosto do outro, o outro voou no outro, foi questão de 
segundos. Também já eram dois meninos que não se combinavam. Derrepente eles estavam ali na atividade, me lembro 
que era uma recreação, era um pique linha, eu planejo assim para trabalhar equilibrio, eles andarem em cima da linha, é 
super interessante aquela brincadeira. Sei que foi derrepente, o aluno em vez de encostar no outro, foi e deu-lhe um 
empurrão no menino. O menino foi e caiu, mas quando ele caiu já foi dando no outro menino. Ai eu corri, abordei os dois e 
falei para turma: “- Turma continuem.” Os meninos continuaram brincando de pique. Sentei os dois do lado de fora aqui, 
neta beiradinha aqui, sentei um, eu fiquei no meio dos dois, sentei o outro e foi aquele sermão. Foi sermão de um monte 
de coisas. Eu falei que eles podiam estar formando na 8ª série juntos, isto aconteceu numa turma de alunos 
pequenininhos, então você não tem nada que ficar brigando, foi aquele sermão e tudo. E eles gostam muito de mim, os 
dois gostavam de mim, porque ambos eram da escolinha também. Eu tinha acabado de implantar a escolinha. A escolinha 
tinha aluno de mais da conta, pois estava no início e tudo no início é novidade. Eu dava carona para os meninos que viam 
da zona rural, então tinha muita gente, mas do que tenho hoje, esta que é a verdade. Peguei e falei: “- Infelizmente de 
você brigarem terei que tirá-los da escolinha.” Eu não tinha um time bom de bola na escola ainda não, só o da escolinha 
mesmo. Eles disseram: “- Ah é Professor.” “- Sim. Mas agora gostaria que vocês descem a mão um para o outro e 
fizessem às pazes para vocês voltarem para aula.” “- Mas ele me empurrou Professor.” Eu disse: “- Não, mas ele vai te 
pedir desculpas. Você não vai pedir desculpas para ele?” O aluno foi lá e pediu desculpas e estava tudo resolvido. 
Minha intervenção: Isto ocorreu no início? 
Professor: Foi no início. Acho que isto foi tranquilo desde o início. 
Minha intervenção: Antes deste episódio já ocorreu outro no estágio que você não soube como proceder? 
Professor: Não. Eu tive foi medo de proceder, mas procedi. 
Minha intervenção: Foi com os alunos mais velhos? 
Professor: Eu acho que já te mencionei o caso. Foi no primeiro dia de aula meu. 
Minha intervenção: Você comentou. Do aluno que não queria fazer a aula e você educadamente pediu ele para se retirar e 
observar a tua aula.  
Professor: Eu pedi ele para se retirar e observar a minha aula, porque eu iria dar uma aula que eles nunca tiveram. 
Minha intervenção: Sim. Você mencionou este episódio. 
Professor: Eu ganhei um respaldo enorme na escola depois disto. Porque se eu tivesse agachado para aquele aluno, eu 
iria perder o controle totalmente daquela turma, era uma turma rebelde. 
Minha intervenção: Você também tem altura Professor e impõe um certo respeito. 
Professor: Mas era um aluno do meu tamanho, já repetente, a turma temia ele, quando falei para ele sentar na 
arquibancada ele saiu chutando o portão do poliesportivo. Pensei assim: “- Pronto a turminha dele vai estar do lado de fora 
para me bater.” 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Minha intervenção: Você tem o mesmo espaço que tinha no estágio, porém um planejamento diferente. Você tem rotinas 
de ensino... 
R: Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A abordagens diferentes e tudo mais. Eu não tenho material que possa 
dizer que é 100%. Eu não tenho material 100%. Eu não tenho 10 bolas de handebol, eu não tenho 10 bolas de basquete, 
eu não tenho 10 bolas de iniciação. Mas eu tenho uma brinquedoteca muito boa, para podermos trabalhar com os alunos 
de 1ª a 4ª série tudo beleza. Hoje eu tenho! Repete a pergunta para mim novamente por favor? 
Minha intervenção: Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Professor: Antes eu tinha um material muito escasso... 
Minha intervenção: Considera também a seleção e organização dos materiais neste espaço de aula. 
Professor: Antes eu tinha um material muito escasso. Antes eu não tinha material de pesagem, porque hoje eu peso os 
alunos no início e no fim do ano. 
Minha intervenção: Que é aquela ficha de avalição que você me mostrou. 
Professor: Sim. A gente não tinha um controle médico, hoje eles tem este controle por causa de mim. Porque coloquei no 
planejamento de aula uma vez por semana exame médico, aferir pressão arterial, peso, altura, o IMC, passam pelo 
dentista, no exame diz se o aluno esta com sobre peso, se não esta e tudo mais. Antes não tinha materiais que 
possibilitasse realizar estes exames e não tinha materiais para as modalidades esportivas. Então minhas aulas eram um 
pouco fracas. Eu tinha vontade de poder ensinar, mas não tinha como fazer isto, porque eu não tinha material e tinha que 
improvisar muita coisa. E tudo que é improvisado você sabe que não permite 100% de aprendizagem. Então o ensino 
ficava um pouco falho. 
Minha intervenção: Outro detalhe! Percebe que você pede os alunos para realizar 10 vezes cada fundamento e depois 
inverter, ou seja, o outro aluno realiza mais 10 vezes. Quando você adquiriu este procedimento? É devido a escolinha? 
Professor: Não. É devido muito por causa do tempo. Eu sei que deveria ser mais, deveria ser no mínimo 20 repetições 
cada aluno. Mas também sei se eles realizarem 20 repetições, não irei conseguir passar nem dois fundamentos por aula. 
Então o que eu fiz, eu diminui o número de repetições, se perceber que estão tendo dificuldades na avaliação deles nós 
vamos retornar aquela aula. Isto é um procedimento super normal. 
1.4.1) A distribuição dos materiais em quadra é semelhando como hoje? 
R: Não. Primeiramente porque eu não tinha materiais. Não tinha cones, não tinha coletes, não tinha uma balança, não 
tinha como medir os meninos. 
Minha intervenção: Como que esta organização de materiais influencia na distribuição e organização dos alunos na 
quadra? Antes você aproveitava o espaço na quadra da mesma maneira que hoje? 
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Professor: Não. Antes por exemplo, se organização uma divisão dos alunos em 4 por grupo e pedisse para passar a bola 
12 vezes. Quantas vezes a bola encostaria em cada aluno? 3 vezes. Então hoje organizando os alunos 2 a 2. A bola 
passa quantas vezes? 6 vezes. É o dobro. Então quer dizer, vamos agilizar o processo de aprendizagem daqueles alunos. 
E outra coisa, para ficar observando aqueles grupinhos de 4 alunos, para observar os 4, eu tinha que ficar esperando a 
bola girar entre eles ali para poder fazer as abordagens e tudo mais. Hoje se eles estão de frente um para o outro, eles 
estão tendo contato direto com a bola, então me permite realizar este procedimento de avaliação muito mais rápido. Eu 
ganho crédito em ficar passando de um para o outro ali. 
Minha intervenção: Você fica mais próximo da aprendizagem e do feedback dos alunos. 
Professor: Tem muito feedback naquele momento. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer quais são estes? 
Professor: São vários. O aluno errou, voltou errar, errou novamente. Eu digo: “- Opa! É assim que se faz.” 
Minha intervenção: Outro? 
Professor: Estes são os principais. “- Ah! Lembra do vídeo que era assim.” Eu cheguei a mencionar isto numa aula. 
Minha intervenção: Professor, hoje chegaram 2 alunos atrasados na aula, você foi e pediu eles para procederem 
igualmente aos demais. Porque? 
Professor: Atrasados? 
Minha intervenção: Chegaram. Você pediu para eles realizarem o aquecimento e alongamento para depois entrarem na 
queimada. Foi na primeira aula da 6ª série heterogênea. 
Professor: Que nós descemos atrasados? 
Minha intervenção: Não. Dois alunos que chegaram atrasados. 
Professor: São da zona rural. Ah! Agora que entende a pergunta. Mas sabe o que acontecia no início, para eles não 
fazerem o meu alongamento e aquecimento, eles faziam hora lá em cima. Quando chegavam aqui já tinha passado o 
alongamento eles queriam ir direto para atividade. 
Minha intervenção: Assim você foi justo com os outros alunos. 
Professor: Exatamente. Eles chegaram atrasado. Beleza! Chegaram de ônibus, mas o ônibus atrasou. Beleza! Não vou 
dar falta para eles. Mas eles terão que fazer tudo que outros fizeram. Eu chamo e digo o que tem que fazer. Você viu que 
eles já sabem que tem que fazer o alongamento, dar as duas voltas na quadra. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos quais as atividades que você costuma planejar? 
R: Eu tenho um grémio muito bom. Onde tenho ping-pong, sinuca, totó, jogos de mesa, a brinquedoteca e tudo mais. Por 
exemplo, hoje é chuva, se o meu teste escrito será daqui três semanas, eu adianto o teste, troco um pouco o meu roteiro. 
Hoje será o teste que iriamos fazer sobre a modalidade tal. 
1.5.1) E fazia assim no estágio? 
Professor: Não até por causa do material também. Eu não tinha este material, eu não tinha uma brinquedoteca, eu não 
tinha esta estrutura. 
Minha intervenção: A estrutura atual da escola facilitam também. 
Professor: Hoje facilita muito. 
1.5.2) Como era sua aula nos dias chuvas na época do estágio? 
R: Eu tentava passava materia escrita. As minhas palestras, como não tinha datashow e não tinha nada, eu tentava 
passar no quadro, era escrito mesmo. Eu sempre tive um material muito bom, de pesquisar e organizar a aula. “- Hoje nós 
vamos falar sobre hidratação.” 
Minha intervenção: E o comportamento dos alunos dentro de sala de aula foi difícil no início? 
Professor: Nossa! Para mim segurar aluno dentro de sala de aula era muito difícil. “- Pessoal sé teremos aula lá em baixo 
se você se comportarem nesta aula.” E hoje eles gostam, porque dou uma aula produtiva dentro da sala de aula. Eu sou 
doido com docência superior. Meus slides são do tipo do Professor Francis. Meus slides são tudo legal. 
Minha intervenção: E você acha que os slides prendem a atenção? 
Professor: Chama atenção de mais, porque ninguém tem. “- O professor hoje vai ser vídeo? Qual vídeo que é?” “- Não. 
Hoje vamos ter aula com computador e tudo mais.” Quando eles chegaram lá estava escrito no slide o tema, assunto a ser 
abordado, meu nome, minha formação. Colocava fotos e tudo mais sobre o assunto. 
1.6) Você costuma estabelecer algumas rotinas de aula? Algumas atitudes, tarefas, dinâmicas que você sempre faz? 
Minha intervenção: Para fechar Professor, pois agora irei precisar da sua ajuda, você tem comportamento rotineiros nas 
suas aulas. Sendo assim, gostaria que me dissesse, o porque faz e quando começou a fazer. Eu faço isto, por isto. 
Comportamento que você costuma adotar sempre, seja na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Porque percebe que seus alunos possuem 
rotinas e devem reaplicá-las fora das aulas, seja quando vão realizar um alongamento ou numa brincadeira. 
Professor: Apesar que os meus alongamentos da escolinha são direntes dos alongamentos da aula. São muito mais 
puxados. 
1.6.1) Algumas atitudes que você costuma adotar durante a prática pedagógica? Algumas atitudes suas com os alunos? 
Atitudes de abordagem? De comportamentos que sempre faz. 
Professor: Que eu sempre faço? 
Minha intervenção: Sim. Que sempre faz. 
Professor: Tipo um vício nosso. 
Minha intervenção: Alguma atitude que sem você percebe já esta fazendo. Seja um comportamento, uma fala, um 
feedbakc. 
Professor: Que estou sempre fazendo. Vamos lá, vamos lembrar. Pode ser negativo ou positivo? 
Minha intervenção: Pode. É uma rotina sua, comportamentos seus referentes a sua estrutura de aula. 
R: Primeira coisa. Eu sou uma pessoa exigente com organização, isso vira uma rotina minha, e que todos os dias 
enquanto não tiver uma fila redonda direitinha para fazer o alongamento não se começa o alongamento. Entendeu! Aquele 
espaço e aquilo tudo. Enquanto não tiver organização eu não começo a atividade. Isso me faz mal, começar uma atividade 
desorganizado. Isso me faz mal. Outra coisa que me faz muito mal e que fico chato durante a aula é a exclusão. Quando 
vejo que algum menino esta excluindo e tudo mais. Não sei se você percebeu no mini-volei, quando uma menina pediu 
para trocar o menino de lugar. 
Minha intervenção: Vi sim, aqui no cantinho da quadra. 
Professor: Eu fui lá. Fui lá. “- Vamos ver se você estão bem agora.” O menino começou a acertar tudo. Fui e falei: “- Você 
esta vendo menina. Esta vendo. Agora esta acertando tudo do lado de cá. Muito melhor que vocês.” Brincando com ela e 
tudo mais. Eu não gosto disto, então eu vou lá direto na ferida e falo com ela. Eu acho que isto é um vício meu. Eu acho 
que é um vício. Outra coisa que é vício também é a subida para escola. A descida todo mundo desce rápido, porque eles 
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querem Educação Física, mas na subida é difícil, toda hora tenho que ficar virando para trás e dizendo: “- Fulano sobe 
rápido. Fulado esta demorando.” Nisto eu sou chato. Nisso sou considerado chato sim. E eu acho que sou chato mesmo. 
1.6.2) Atividades que você sempr faz? Esta atividade esta sempre no seu planejamento, pois é rotina nas minhas aulas. 
R: Alongamento. 
Minha intervenção: Não tem como Professor. É incrivél a reação dos alunos no início das suas aulas. Todos eles já 
sabem, já chegam, vão esticando os bracinhos, já sabem qual que via contar no dia. 
Professor: Todos sabem. Já sabem a sequência, já sabem qual o menino que ira contar. 
1.6.3) Dinâmicas que você utiliza para interagir a turma, para evitar exclusão, para motivar. 
R: Isto dá para ver muito nas aulas de recreação algumas dinâmicas rápidas. 
Minha intervenção: Eu presenciei no vôlei hoje. 
Professor: Nas recreações são as atividades mais propicias a isto. 
Minha intervençaõ: Você cosegue me descrever? 
Professor: No próprio planejamento que você uliliza. Pode alterar alguma coisa para evitar algum tipo de exclusão, alguma 
coisa, você vai e modifica um pouquinho aquilo que você tinha planejado para dinamizar e evitar a exclusão. Por exemplo, 
a brincadeira “pit bull”, não sei se você conhece a brincadeira. 
Minha intervenção: Não. 
Professor: Ficam todos de um lado da quadra e um aluno no meio. Quando eu apito, eles tem que passar até o outro lado 
da quadra sem deixar se pegar. Então, o último que ficar é o vencedor. Foi o último a ser pego e tudo mais. Então eu peço 
eles para escolherem um aluno para ser o pegador. Eles sempre escolhem o mais fraquinho para custar pegar eles. “- 
Opa, beleza! Já que você escolheu ele vão os dois para pegar os demais.” É o jeito de evitar este tipo de exclusão. 
Minha intervenção: Professor muito obrigado mesmo. Obrigado por estes 4 dias juntos. Se tudo correr bem nós passamos 
muito dias juntos ainda. 
Professor: Em Portugal. Se Deus quiser. E foi um prazer revelo novamente. 
inha intervenção: Não existe acaso Professor. 
Professor: Igual lhe disse lá em casa: “- Voce continua o mesmo Professor.” Assim, esta mais feio, mas é o mesmo amigo 
e Professor de sempre. 
Minha intervenção: Isso não tem como melhor Professor. Estamos aqui finalizando nossa coleta de dados com o 16º 
Professor em Santana do Garambéu, Minas Gerais, Brasil. Ah! Santana do Garambéu um pedacinho do céu. 
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Anexo 25.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Quinta-feira, 29 de Abril de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Bem! Esta vontade começou quando ainda estava no Ensino Médio na escola pública. Sempre gostei muito de esporte! 
E foi uma área que até então passei ter gosto e decidi que quando formasse e terminasse meu Ensino Médio iria dedicar-
me à Educação Física. Faria o Curso de Educação Física. E foi o que aconteceu! 
1.2) Quando iniciou a Licenciatura quais foram as suas principais motivações e expectativas? 
R: Bom! A minha expectativa quando comecei o curso era que pudesse... Acho que é sonho de todo professor de 
Educação Física é trabalhar com rendimento esportivo. Tinha muito esta visão, porém hoje depois de formado vejo que 
não é bem assim, mas acho que é sonho da maioria das pessoas que entram no Curso de Educação Física seria trabalhar 
com rendimento. 
Minha intervenção: Depois de formado como seria este: “- Não é bem assim não!” Como você percebe isto? 
Professor: Bom! Vejo que a área de rendimento hoje é uma área que poucas pessoas terão oportunidade de trabalhar. 
Porque ela é muito afunilada. Além da dedicação da pessoa ter de ser exclusiva, a pessoa tem que ter estrutura e apoio, 
seja através de uma Prefeitura ou de um Clube. E hoje, para... Vejo eu que para conseguir trabalhar em alto rendimento 
você tem que ter um empurrãozinho. Tem que ter alguém que te ajude entrar nesta área. Já na área da Educação Física e 
principalmente na área escolar eu posso começar através de um contrato, através de uma evetivação, ter conseguido 
passar num concurso público eu consigo trabalhar na área escolar. Hoje vejo que na área escolar é mais fácil o professor 
de Educação Física conseguir um emprego do que na área esportiva em especial no alto rendimento. 
Minha intervenção: Questão de segurança professor. 
Professor:É segurança. Sim! 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente? Que caracterísiticas ou 
aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: Sim! Eram professores que marcaram sim. Na área da Educação Física Escolar para mim um dos profissionais de 
Educação Física que mais me maracaram foi o Prof. Denizar que trabalhava com a disciplina voltada para área escolar, 
ludicidade e psicomotricidade, pois a área dele esta voltada para este aspecto. E o Prof. Emílio em treinamento na área do 
basquete. Na área do Treinamento Esportivo já no final do curso tve oportunidade de ter aula com ele no 7º e 8º período 
que foi o Prof. Cleverson. 
Minha intervenção: Referente ao Prof. Denizar quais caracterísiticas você destacaria que mais lhe marcaram? 
Professor: Oh! Na área da Educação Física Escolar, ele é o cara. Ele têm o feeling! Ele consegue transmitir para o aluno, 
no caso do acadêmico de Educação Física, o que deve ser feito. Ele têm esta facilidade. Ele consegue através de jofos de 
palavras transmitir o conteúdo certo a coisa certa sem rodeios. E de uma forma muito simples. Então você consegue 
absorver este conteúdo com maior facilidade. E passei a gostar muito, muito mais da área da Educação Física Escolar, 
principalmente no que refere-se a área lúdica e área de jogos e brincadeiras devido estas aulas que tive a oportunidade de 
ter com o Prof. Denizar. 
Minha intervenção: E o Emílio? 
Professor: O Emílio já é voltado para área do treinamento. Execelente Professor! Ele também tem este feeling do Prof. 
Denizar. Ele consegue transmitir as coisas de maneira clara, de maneira simples, sem rodeios o essencial. A disciplina 
que ele lecionou era Basquete, que é área especifíca dele, pois ele trabalha com Basquete. Foi muito prazeroso esta 
disciplina com o Prof. Emílio. 
Minha intervenção: E o Cleverson? 
Professor: O Cleverson foi Treinamento Esportivo. Então um área mais, vamos dizer assim, com um aspecto científico que 
já ocorreu no final do curso. Devido as monografia e aos TCCs. Até devido a minha monográfia que o tema era voltado 
para Composição Corporal. Tinha a ver com a disciplina dele também, de modo que pude absorver vários conteúdos e 
também aprender de maneira clara, objetiva, sem rodeios os conteúdos do Treinamento Esportivo, a periodização do 
Treinamento Esportivo que foram assuntos abordados pelo Prof. Cleverson de maneira muito satisfatórias. 
Minha intervenção: Você utiliza em suas aulas algumas características deste professores? 
Professor: Sim! Quase que tudo! Praticamente tudo! A parte ludíca, a parte de socialização, a parte de brincadeiras, parte 
de jogos, de cooperação, de coletividade, de saber o momento certo de chamar atenção do aluno e de como chamar. Não 
só chamar a atenção do aluno, mas poder explicar ao aluno o porque daquilo. Porque não basta apenas o aluno saber o 
que pode e o que não pode, mas ele tem que saber o porque aquilo não pode. Então, isto é tanto utilizado nas minhas 
aulas na escola como nos treinamentos esportivos. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas?  
R: Participei. 
2.2.1) Você consegue descreve as área e/ou cursos? 
R: Participei em Programas de Educação e Treinamento da Rede Pitágoras. Assim, foram cursos que me ajudaram 
bastante no processo de formação na parte de planejamento, na parte de disciplina escolar, na prática mesmo do convívio 
com os alunos. Assim, foi muito prazeroso estes programas de educação da rede. 
Minha intervenção: Você começou o Curso de Educação Física pensando em ser treinador? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Por quê fazer cursos na área da Educação Física Escolar? 
Professor: Uma porque é do curso de Licenciatura. Até mesmo porque no Curso de Educação Física os seis rimeiros 
períodos são voltados para área da Licenciatura. É a grade curricular do curso! E apartir do 6º período é voltado mais para 
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o Bacharelado que é área de pesquisa e tal, que neste aspecto minha formação deixou muito a desejar, pois ao meu ver é 
uma falha da universidade, mas não só desta universidade em específico mas também de outras universidade do Brasil. 
Minha intervenção: Você acha que são poucos conteúdo voltados para área do Exercício e Saúde nos Currículos dos 
Cursos de Educação Física? 
Professor: Sim! Hoje já tem Universidades, principalmente as Federais, que durante os quatros anos o aluno opta por 
fazer Licenciatura ou Bacharelado, mas quando Eu entrei não era assim. 
Minha intervenção: Era um tronco comum, pois agora o currículo já esta caminhando para esta opção. O aluno pode 
escolher qual área pretende especializar. Então, era um tronco comum que no 6º período especificava para área do 
Exercício e Saúde. 
Professor: Então durante estes 6 primeiros períodos que tive na faculdade foram voltados para área da educação. E eu 
sempre trabalhei na área da Educação, já tinha um período que trabalhava na área da educação. Isto foi aflorando, fui me 
aperfeiçoando com esta prática e hoje tenho imenso prazer. Vou para minhas aulas de Educação Física não para ganhar 
um dinheiro a mais, como muitos profissionais às vezes fazem, mas eu vou com o intuito de proporcionar aos meus 
alunos o máximo de conhecimento, o máximo que eu puder passar para eles e para que futuramente isto possa ser muito 
proveitoso para os alunos. 
2.3) Como cada uma contribui para a sua formação? Por quê? 
R: Respondeu na questão anterior. 
Minha intervenção: Você já colocou como estas formações contribuiram para teu crescimento profissional. 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou?  
R: O Estágio Supervisionado da faculdade como já disse nós seis primeiros períodos foram voltados para a Licenciatura e 
os dois últimos para o Treinamento Esportivo. Então para mim foram de suma importância. Porque até então não tinha 
experiência com o Ensino Infantil e Ensino Fundamental 1 que é de 1ª a 4ª série. Então no estágio eu pude ter esta 
oportunidade de aprender como trabalhar com crianças e alunos nesta faixa etária. Porque não tinha esta experiência!  
2.4.1) Que experiências deste percurso o marcou até hoje? Algum episódio que lhe marcou com estes alunos e que até 
hoje você não esqueceu? Influência na tua postura em aula hoje? 
R: Tem sim!  
Minha intervenção: Por quê você trabalha com estas crianças hoje? 
Professor: Trabalho! Trabalho sim! O fato de você... As primeiras aulas sempre são assim... Acontecem coisas do arco da 
velha! Porque até então, os alunos estão conhecendo o professor e o professor está conhecendo os alunos. Então você 
tem que achar o lugar certo para você poder tomar as atitudes certas e maneiras certas de agir para você poder ter o 
controle daqueles alunos. Porque até então, são alunos de Ensino Infantil e de 1ª a 4ª série são alunos que ainda tem 
dificuldade no comando. São crianças que estão em formação ainda, ou seja, tem dificuldade de assimilar o que é certo e 
o que é errado, bem como o que pode e o que não pode. Então o professor tem que falar e agir da maneira a mostrar ao 
aluno o que pode e o que não pode, mas o importante é explicar o porque disto, principalmente as crianças nesta faixa 
etária que tem esta dificuldade. Então assim, tive muito problemas com alunos em relação à disciplina, às vezes por 
inexperiência minha, mas hoje vejo que isto mudou, pois consigo estabelecer uma relação melhor com meus alunos e 
consigo ter este, abre aspas, comando sem ser autoritário e extrapolar certos limites. 
Minha intervenção: Considerando a Educação Infantil que tive a oportunidade de observar apenas um professor no início 
da coleta de dados, também penso que você proporcionará um contributo significativo também considerando o nível de 
ensino que leciona. No início quando começou a trabalhar com esta faixa etária você criou estratégias de comando para 
mais tarde estas turminhas irem se abtuando e indo adquirindo algumas rotinas de comportamento que irão facilitar teu 
trabalho lá na frente? No início quando você começa com uma determinada turminha, você possui algumas estratégias de 
comando que irão favorecer a gestão das atividades em tuas aulas? 
Professor: Sim! Como você disse, como perguntou eles tem uma rotina. Hoje tem uma rotina! Se para para análisar a 
primeira coisa que feita é a chamada dos alunos. Eu professor vou na sala de aula buscar os alunos, isto tudo é uma 
rotina. Quando vão sair de sala primeiro sai as meninas e depois saem os meninos. Os alunos sabem aonde devem 
esperar o professor e que devem ficar sentados. Hoje eu consigo fazer isto, porque alguns anos atrás não conseguia, até 
mesmo pela imaturidade, falta de experiência e tal. Os alunos sabem que... Até brinco com ele do “Zip Zap” que é o 
flechequer. Quando faço isso para ele “Zip Zap”, já sabem que eu quero silêncio, quero passar alguma informação, que 
vou mudar a atividade, então já consigo estabelecer estas coisas para as crianças. Eu uso o apito, de vez enquando, ai 
dou dois apitos eles já sabem que é silêncio. Quando chamo os alunos para o centro da quadra, ele vão para o centro da 
quadra. Então, são coisas não se usa apenas na área escolar, mas que também são usadas no treinamento esportivo e 
que podem ser adaptadas na escola. 
Minha intervenção: É outro perfil de alunos e outro contexto de trabalho. 
Professor: É outro contexto! 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
Minha intervenção: Durante o teu percurso profissional, considerando desde o primeiro momento que decidiu começar a 
trabalhar com Educação Física. Porque você coloca aqui no questionário que em 1998 Treinamento das Franquias do 
Cruzeiro Esporte Clube. Então você já objetivava o treinamento. 
Professor: Sim. 
3.1) Encontrou obstáculos/dificuldades ao longo do seu percurso profissional? Dê exemplos de situações reais que 
tenham ocorrido. 
R: Posso lhe dar vários exemplos de dificuldades. Começa uma pela distância! Começa uma pela distância, pois 
trabalhava como treinador. Comecei com treinamento na Escolinha do Cruzeiro Esporte Clube em Barbacena e depois 
abriu a franquia do mesmo dono em Carandaí que é um município distante de Barbacena 34 Km para onde tinha que me 
deslocar. Depois o mesmo dono desta franquia abriu em São João Del Rei e pediu que começasse como professor lá 
também. Comecei a deslocar de Barbacena para São João Del Rei que já são 50 Km de distância. Então este são um dos 
fatores. 
Minha intervenção: Até hoje você se desloca para trabalhar. Daqui a Barbacena são quantos quilômetros? 
Professor: Daqui a Barabacena deve ser uns 49 quilômetros 
Minha intervenção: São 50 quilômetros. 
Professor: É 50 quilômetros. Sim! Então esta dificuldade de distância, até mesmo o campo profissional na minha cidades, 
uma cidades com 122 mil habitantes na área da Educação Física já está saturado. Então tinha esta dificuldade de 
distância. Outras dificuldades que tive como a falta de experiência, a falta de como não saber como planejar uma aula, 
planejar um treino, alunos de diversas faixas etárias na mesma turma e você ter a noção exata do que pode ser feito junto 
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e o que não pode. Deixe me ver outras coisas... 
Minha intervenção: Para ir para faculdade? 
Professor: Para ir para faculdade a noite. Faculdade era a noite. Terminava o treino já tinha que pegar uma ônibus às 
17:30 para chegar na faculdade às 19:00, para chegar em casa 00:00 e no outro dia ter que acordar 6:00 da manhã para ir 
trabalhar. Então estas foram várias dificuldades que eu encontrei na minha formação, mas apesar de todas estas 
dificuldades, hoje já consigo colher alguns frutos com relação a isto. 
Minha intervenção: Depois que você conclui a Licenciatura encontrou outras dificuldades ou foi mais facíl pelo fato das 
pessoas já conhecerem seu trabalho como treinador? 
Professor: Sim! Tive dificuldades para começar a trabalhar especificamente na área da Educação Física Escolar, pois 
fiquei seis meses sem ter o que fazer, mas passados estes seis meses já consegui algo. Foi esta a maior dificuldade! E 
como já era conhecido nesta região, pude colher alguns benefícios disso também. E por já ter desenvolvido e desenvolvo 
trabalhos na área de esporte, trabalhos voltados para esporte de quadra, esportes voltados para socialização, lazer e 
recreação de forma... Como seria a palavra!.. De forma beneficiente! Isso foi muito... Me ajudou muito para conseguir... 
Minha intervenção: Uma boa imagem como profissional? 
Professor: Isso! Melhorar minha imagem e conseguir talvés até o emprego por causa disso. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? Qual (s)? Por quê? 
R: Sim! Porque é uma forma de tentar aumentar a renda. Hoje o profissional da área da Educação Física aqui no Brasil 
tem que ter 2 ou 3 empregos para conseguri ganhar mais ou menos. É o que já tinha lhe falado. 
Minha intervenção: O que é mais ou menos? Dois mil reais? 
Professor: Nesta faixa. A gente já teve um papo sobre formação e as dificuldades do professor de Educação Física. E esta 
é uma das coisas que dificulta a formação continuada dos professores. 
Minha intervenção: Hoje como é tua rotina semanal? 
Professor: Segunda, quarta e sexta-feira dou aulas na escola do município em Carandaí, isto na parte da manhã e da 
tarde. Na segunda, quarta, terça e quinta-feira no período noturno trabalho no projeto de esporte no município de 
Carandaí, que chama Projeto Esporte na Educação. É um projeto voltado para área do lazer e recreação, onde o objetivo 
principal é dar aos alunos uma atividade física de lazer e entreterimento sem ter a obrigação de formar atletas. A criança 
vai... Por exemplo, eu trabalho com esporte que é o futsal, mas tem outros esportes e outros profissionais que trabalham. 
Eu trabalho praticamente com o futsal, mas tem outros professores que trabalham com ginástica, com dança, capoeira, 
ginástica na melhor idade e tal. Eu trabalho com o futsal, mas o aluno que vai para o projeto de esporte, ele não vai 
apenas para trabalhar com o futsal, pois tem outras atividade de jogos e brincadeiras. 
Minha intervenção: Ele pode escolher as áreas? 
Professor: Ele pode! Mas eu planejo sempre trabalhar... Eu consigo trabalhar com os meninos esta área lúdica, esta área 
de socialização, esta área de brincadeira que às vezes deixa a desejar. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? É 
possivél hierarquizar os varios aspectos por ordem de importância? 
R: Oh! Seriedade e comprometimento. Eu sou muito comprometido pelo o que faço, pode ser a coisa mais simples que for 
que eu me comprometo e faço da melhor qualidade e da melhor maneira possível. Eu tenho este comprometimento! 
Então, é uma coisa que desde quando comecei lá na escolinha do Cruzeiro trabalhando como instrutor da escolinha eu 
sempre procurei ter e procuro ter comprometimento com meus alunos e respeito. Eu não só combro o respeito e disciplina 
aos alunos, pois para poder cobrar isto dos alunos eu tenho que dar isto aos meus alunos. Então, eu procuro em todas as 
coisa que faço, todas as atividades, todas as palavras que tenho com meus alunos são voltadas para isto, é uma das 
coisas que procuro passar para eles. Para futuramente isto ser para eles e poderem lembrar que o Prof. Anderson pode 
transmitir isto para eles. Coseguiu transmitir isto para eles. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
Minha intervenção: Nestes 4 anos após tua formação você descreveu no questionários os cursos que realizou, bem como 
a pós-graduação que você esta ainda a realizar. 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada que acha válido para seu crescimento 
profissional? E qual o curso que mais contribuiu? 
R: A pós-graduação após minha formação academica. 
Minha intervenção: Você ainda não concluiu a Pós-graduação? 
Professor: Não! A pós-graduação esta em andamento. 
Minha intervenção: Por quê você escolheu a área do futsal? 
Professor: Porque é o esporte que me identifico. Sempre me identifiquei! Gosto! 
Minha intervenção: Será esta a razão que você veio a realizar o Curso de Educação Física? 
Professor: Não! Não! A razão é porque sempre quiz fazer Educação Física independente da área que fosse trabalhar. 
Qualquer esporte que fosse trabalhar, seja na área formal e não formal, mas eu queria Educação Física. Isto era meu! Eu 
queria Educação Física. Eu não sabia... Quando entrei para o Curso de Educação Física eu não sábia o que tinha pela 
frente, mas hoje tenho muita conciência do que é a área da Educação Física, mas o mais importante é que eu fiz o que eu 
queria e o que gostava. 
Minha intervenção: Como a pós-graduação esta contribuindo para tua formação? 
Professor: A pós é voltada para área esportiva de rendimento. Só que hoje eu vejo e pude comprovar não só na pós-
graduação, mas no curso de treinadores que eu fiz anteriormente, que hoje o mais importânte tanto para alunos como 
para futuros atletas é a relação social, a relação afetiva, a relação de ludicidade, e a relação do aluno com o outro e com o 
professor, e a sua disciplina. São coisas que amanhã você vai trabalhar ou se vier trabalhar com rendimento, se o aluno 
conseguiu desde lá da fase introdutória no ensino infantil na escola, ele conseguiu desenvolver estes aspectos de 
ludicidade, socialização, respeito, disciplina e desenvolveu adequadamente a sua parte motora, se amanhã ou depois ele 
tem características para ser um atleta profissional ou atleta de rendimento, ele terá muito exito com relação a isto. Então, 
todos estes aspectos hoje são trabalhados na pós-graduação e foram muito falados no curso de treinadores de futsal que 
tive oportunidade de participar. Então é muito importante... 
Minha intervenção: Onde foi o curso de treinadores que você realizou? 
Professor: Em Jaquará do Sul em Santa Catarina. 
Minha intervenção: Você saiu daqui de Carandaí e foi para Santa Catatina? 
Professor: Dezoito horas de viagem até lá. 
Minha intervenção: Depois do curso de treinadores que você decidiu fazer a pós-graduação? A pós-graduação também é 
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em Santa Catarina? 
Professor: Não! A pós-graduação é em Londrina no Paraná na UNOPAR. 
Minha intervenção: Então você não tem problemas em viajar para você estudar? 
Professor: Não! NãO! Não tenho este problema. Procuro correr atrás, procuro aprender e aperfeiçoar. É o que eu quero! É 
o que estou tentanto para conseguir conquistar o meu espaço. Espero colher frutos futuramente nesta área. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atulaização continua? 
R: Respondeu anteriormente na questão acima. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? 
R: É terminar esta pós-graduação na área de Futsal em específico e pretendo fazer uma pós-graduação voltada para área 
da Fisiologia do Exercício. Pretendo fazer um mestrado voltado nesta área. Então, acho que um curso de pós-graduação 
em Fisiologia do Exercício vou conseguir aprofundar mais meus conhecimentos em fisiologia que é uma base ou parte 
principal da formação na área de Treinamento Esportivo. Então, eu acho que isto vai me ajudar bastante no curso de 
Mestrado que pretendo fazer que é na área da Fisiologia do Exercício. 
Minha intervenção: Você colocou no questionário que existe carência de formação continuada na região. Então... 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? 
R: Primeiro as Universidades daqui da região começarem a se preocupar com esta formação continuada. Com esta 
formação continuada! 
Minha intervenção: Porque o campo esta saturado de professores de Educação Física, mas não tem oferta de formação 
continuada. 
Professor: Tem o curso de graduação? Tem! Mas o curso de pós-graduação? E o curso de Extensão? Eles têm que 
começar a oferecer isto! E uma idéia seria já colocar isto na grade curricular das faculdades. Não tem este vínculo ainda, 
não têm esta coisa, mas seria... Isto seria muito importante! Parceria entre a Universidade e a Prefeitura. A Prefeitura 
junto com as Universidades oferecer esta formação continuada para os professores. Isto é essencial. 
1.5) Qual área de formação gostaria de frequentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Respondeu anteriormente na questão acima (Fisiologia do Exercício). 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
Minha intervenção: Referente as escolas que estaremos realizando a observação das aulas. 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? Por quê? 
Minha intervenção: Tem quanto tempo que é professor destas escolas? 
Professor: 1 ano e meio. 
R: Hoje dentro das características, das questões que me referi de como eu trabalho. Eu pretendo é continuar trabalhando 
nesta área primeiramente. Segundo cada dia mais poder ter mais conhecimento para poder transmitir aos alunos e 
melhorar... Melhorar meus planejamentos, sei que ainda são falhos, mas existem os planejamentos. Transmitir mais 
conhecimento aos alunos e principalmente poder ser parte efetiva desta formação dos alunos. E eu procuro... Procuro 
além dentro destas coisas que lhe disse é aprofundar mais na questão ludíca e na questão social. Até mesmo devido a 
faixa etária que eu trabalho, pois hoje eu vejo, como trabalho com dois públicos. Eu trabalho com dois públicos, um da 
zona urbana e outro da zona rural, são completamente distintos. Cada um tem suas características e suas necessidades. 
Minha intervenção: E você com base nestas características... 
Professor: Procuro... Vamos por assim! Eu tenho que trabalhar diferente porque o público é diferente, mas eu tenho que 
buscar uma homogenização do trabalho. 
Minha intervenção: Você tem esta preocupação? 
Professor: Eu tenho esta preocupação de poder com a melhor qualidade independente da maior dificuldade que tenho, 
poder da um ensino de qualidade, uma Educação Física de qualidade. Que seja um jogo o mais simples que ele seja, mas 
que a criança sai da aula de Educação Física satisfeita. Para que na próxima aula de Educação Física quando chegar no 
portão da escola os alunos virarem e falarem: “- O Professor de Educação Física chegou!” Em vez de falar: “- Chegou 
aquele chato!” Eu prefiro que os alunos me vejam como um exemplo para eles. 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob maior tensão? Pode apresentar situações reais? 
R: Maior tensão... Maior tensão...  
Minha intervenção: Algum momento que evolveste situações como problemas financeiros, profissionais e/ou familiares. 
Professor: Sim! Teve problemas familiares, problemas de relacionamento, a dificuldade grande da distância de ter que 
viajar todos os dias 70 quilômetros todos os dias para fazer meu curso de graduação. Estas foram dificuldades assim, 
enfrentadas não só por mim, mas por vários alunos que vejo lá na faculdade, centenas de alunos que passam a mesma 
coisa ou que passaram a mesma coisa que eu passei. Então, isto é a maior dificuldade! Principalmente a dificuldade 
financeira, porque eu tive para deixar de fazer o curso, mas só não deixei de fazer o curso porque através do governo, isto 
é uma das coisas que acho que foram muito validas para mim. Eu consegui através de uma nota boa no ENEM, consegui 
um PROUNI e consegui fazer universidade 100% gratuita. 
Minha intervenção: Show! Não sabia Anderson. Bacana! Bacana! 

2) CULTURA DOCENTE 
Minha intervenção: Você disse anteriormente que gosta quando os alunos comentam que você esta chegando. “Esta 
chegando o professor de Educação Física!” Então você preocupa com a concessão dos alunos referente ao teu trabalho. 
Professor: Sim. 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem na escola?  
R: Hoje eu vejo... Eu! Eu em particular! Os profissionais da área da educação que trabalham comigo, digo os outros 
professores que lecionam outras disciplinas. Eu vejo como um professor que esta chegando para somar e que esta 
chegando para ajudar. Eu em especial! Não como o professor que chega para rolar a bola. Não como o professor que 
chega para deixar os meninos para fazerem algazarra. Eu acho que hoje tenho esta visão de contribuição, que participo 
deste processo de formação realmente. Que eu sou mais um! Mais um que ajudo neste processo de disciplina, de 
educação, de socialização e de crescimento. 
Minha intervenção: É assim que eles te vêem? 
Professor: Hoje eu vejo assim! 
2.1.1) Com esta apreciação influencia na sua prática? 
R: Isto é algo positivo! Isto é muito positivo! Se você esta num lugar e percebe que é bem quisto e que esta ali para 
somar. A tendência é você é chegar lá e realizar um bom trabalho. Igual já falei, pode ser uma brincadeira o mais simples 
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possível, mas se você chegar disposto para realizar aquilo ali com qualidade, respeito aos alunos e com intuito de ajudá-
los de alguma forma no processo educacional. Você chega ali motivado. A motivação é maior! Agora você chega em um 
ambiente onde os professores lhe tratam com desrespeito e lhe tratam com indiferença. A tendência é você e sua alta 
estima ir lá embaixo. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos tratados? 
R: Você fala cotatos? 
Minha intervenção: Contatos! Os dois últimos contatos? Tem um mês? Dois meses? Os dois últimos contatos? 
Professor: Toda semana! Toda semana converso com a Diretora e com a Supervisora. Sempre estamos trocando idéias. 
Existe um planejamento. O planejamento é entregue no começo do ano. É passado para Diretora. É explicado para 
Diretora e para a Supervisora. Hoje o professor de Educação Física realmente participa das decisões da escola, participa 
das reuniões e sempre estamos estabelecendo metas, objetivos, atividades e como posso ajudar nas aulas de Educação 
Física. Então, o planejamento meu, não é algo fechado. Eu de alguma forma puder através da Educação Física puder 
ajudar em outras áreas com certeza vou tentar ajudar e colocar no meu planejamento escolar. 
Minha intervenção: Anderson muito obrigado! Mas antes de fechar a gravação gostaria de dizer que estou muito feliz de 
reencontrar. De coração! Porque é raro hoje em dia encontrarmos professores como você. Estou lhe dizendo isto, você é 
o 17º professor que participa do meu estudo, estou rodando desde dia 22 de fevereiro, assim que começou o ano letivo no 
Brasil depois do Carnaval. Dos 17 professore tenho 4 que não irei esquecer. Dentre este um é você! Mesmo que não 
soubessem o porque estavam fazendo o Curso de Educação Física, assumiram o papel de “SER” professor de Educação 
Física. Dentro das dificuldades e dentro das maiores limitações possiveis. Eles se tornaram grandes e gigantes 
educadores. Não estou enchendo a tua bola! Mas pela forma como você descreve e apresenta os fatos eu sei que é 
verdade. Te digo dentro das minhas limitações e condiçoes que tenho. Isso se você quiser! Infeliamente na área do 
Treinamento não tenho como colaborar tanto, mas na área da Educação já tenho. Lhe digo que as portas da nossa 
Faculdade esta aberta. 
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Anexo 25.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 25.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 22 de Março de 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais são as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A primeira é tentar seguir o planejamento que eu elaborei no dia anterior. Segunda é mostrar a atividade à turma e 
conseguir motivá-los para que essa atividade seja executada com qualidade. Também, que seja proveitosa para os alunos 
e proporcionar aos alunos naquele momento uma atividade de qualidade. Uma atividade que ira servir para eles tanto na 
parte social, na parte educativa e na parte emocional. Tentar tirar o aluno do seu cotidiano fazendo com que ele interaja e 
que tenha aquele momento de prazer naquela atividade que eles estão executando. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou pra hoje? 
R: Bom. De acordo com o planejamento de hoje que foi feito em cima de uma atividade lúdica e atividades que possam 
ser usadas por eles no seu dia-dia. A atividade principal tem como objetivo proporcionar uma brincadeira de grupo e que 
possa ser usada por eles no dia-dia. Que possa ser usado amanhã ou depois, seja se ele for um atleta ou se tiver num 
clube participando. Mas que ele possa aprender agir em certa situação em grupo.  
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Avalio o desempenho do aluno. Se ele demonstrou interesse. Se ele primeiro quis participar daquela atividade. Porque 
nem todos alunos gostam de participar, querem participar ou naquele dia não estão bem para participar. Se interage com 
a turma. Se interage com a atividade. Se interage com o próprio professor que está dirigindo aquela atividade que eles 
estão fazendo. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Bom. É uma turma que tem 25 alunos. Dos 25 alunos a maioria são mulheres. Uma turma que tem 17 mulheres e 8 
homens. Então uma turma bem heterogênea. Geralmente e difícil agradá-los porque a grande maioria não gosta das 
minhas atividades. É uma turma que é participativa, mas tem que saber é coordenar uma atividade para eles. Tenho que 
buscar uma atividade que prenda o interesse deles em participar mesmo. Mais no geral é uma turma que gosta de 
atividades física. Gostam de participar das aulas. São alunos participativos. São alunos que tem um grupo social bom. Se 
socializam. Não é uma turma dividida. Não é uma turma que tem grupinhos. É uma turma em geral muito boa. Existe um 
aluno que ele tem uma deficiência física. Ele tem um membro mais curto que o outro. Mas nem por isso ele vai ficar de 
fora dessa atividade. Ele tem que interagir. Ele tem que buscar seu espaço,  lógico que respeitando seu limite. É um aluno 
que até certo ponto ele fica inibido pelo problema que ele apresenta. Mas é um aluno que eu venho conseguindo aos 
poucos fazer com que ele pratique todas as atividades. Então, quando eu elaboro a aula daquele dia, tenho que primeiro 
pensar o que vai ser feito, de modo que ele possa fazer e não vai ficar inibido naquela situação. É um aluno que participa 
apesar de seus problemas. E eu procuro olhar bastante com carinho seu lado. 
 

5) Que preocupações você teve em relação aos materiais ao planejar a aula? 
R: Bom. Primeiro eu seleciono o material disponível. Se caso não tiver o material, igual acontece em certas atividades, por 
exemplo, uma atividade que vou fazer hoje irei usar um número de bolas que não há quantidades suficientes para todos. 
Então, eu vou buscar o material alternativo que será bola de meia que tenho bastante. Até a bola de borracha para 
substituir esse material. Então, tenho que olhar com cuidado essa parte. Outra coisa é que como as primeiras atividades 
são pré-desportivas. Eu trabalho muito com atividades lúdicas, então uso o material alternativo como bolas de meia, 
estafetas e conezinho que eram rolos de linhas de lã. Então eu parto desse princípio que deve ser primeiro uma atividade 
lúdica, atividades pré-desportivas para depois sim fazer as atividades esportivas em si. Como e uma turma de 1º ano o 
que eles mas gostam é o handebol e o vôlei. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Bom. Primeiro igual eu falei que existe diferenças nesta turma, pois é uma turma heterogênea. Segundo é a capacidade 
de cada aluno fazer aquela atividade. Alguns ter a capacidade de fazer aquela atividade ou de não realizar. Terceiro é o 
fato de nem todos alunos querer participar daquela atividade. Eu posso explicar o porque, deve-se ao aluno em si, pois 
tudo que é diferente para ele oferece resistência. Tudo que não é do dia-dia deles ou que não é do cotidiano deles, eles 
oferecem resistência até conhecer. Então, têm atividades que aprendemos na faculdade que eles não fizeram daquela 
maneira e quando vou estar passando agora acredito que até certo ponto no primeiro momento eles teram receio, aquele 
medo e não querem fazer aquela atividade. Com tudo sabendo lidar com essa turma, apresentando a atividade de forma 
certa, explicando bem e sabendo respeitar o momento do aluno conseguimos desenvolver essa atividade com a turma.  
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Bom. A aula de hoje preparei uma atividade pré-desportiva. Atividade onde vou usar bolas de meia. A atividade é uma 
brincadeira chamada queimada. Será uma queimada só que diferente, aonde cada aluno vai ter uma garrafa descartável 
com água. Cada garrafa tem que estar com um certo tanto de água para dar um peso e cada aluno naquela queimada vai 
ser obrigado a tomar conta e defender aquela garrafa. A turma toda será dividida em duas equipes e cada integrante de 
cada equipe terá uma garrafa. O objetivo deles é defender aquela garrafa. Porque será uma queimada diferente, não tem 
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o objetivo de queimar o aluno e sim de derrubar a garrafa dele. Derrubando essa garrafa esse mesmo vai ser queimado e 
passar para o campo dos queimados. Então, a atividade tem regra normal de queimada como nos já sabemos, porém o 
objetivo é acertar a garrafa. Esse jogo pré-desportivo e preparatório, por que depois, na aula seguinte a atividade é o 
handebol em si. Com esta atividade eu já vou ter dado uma iniciação ao passe, por exemplo do handebol. O arremesso na 
hora que entrar a atividade esportiva do handebol. Assim, eles já tiveram uma preparação lúdica e pré-desportiva no 
handebol com essa simples atividade de queimada mas de uma maneira diferente. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Bom. A aceitação ou a não aceitação do aluno. A não participação do próprio aluno. O fato do aluno não gostar da 
atividade, achar monótona, achar ultrapassada ou achar que é brincadeira de criança. Até certo ponto quando você entra 
com a atividade lúdica e atividades pré-desportivas eles têm essas dificuldades de fazer. Assim, o aluno de ensino médio 
acham que às vezes as atividades pré-desportivas como a queimada de uma forma diferente são brincadeiras de criança. 
Eles já passaram desta fase, então as críticas podem partir dessa parte dos alunos acharem que a atividade é monótona e 
que é uma atividade não para idade deles. Pode haver essa rejeição por parte dos alunos em realizar essa atividade 
proposta para esse dia. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Bom. Até certo ponto é conseguir trazer o aluno para aula. Conseguir mostrar para eles o objetivo daquela atividade 
proposta. E além de tudo é proporcionar, independente de qual que seja a atividade, um momento de prazer e 
descontração. É isso que tenho como objetivo nas minhas aulas de Educação Física, ou seja, não formar um atleta 
profissional, mais sim formar um cidadão ou uma cidadã correto, socializado e que tenha seus momentos lúdicos 
prazerosos. 
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ANEXO 25.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 03 de Abril de 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A aula de hoje ela vai ser para a turma do 2º ano do ensino médio. Como já comentei na outra entrevista o conteúdo 
trabalhado no ensino médio é o basquete. Esse conteúdo sempre vai ser trabalhado de uma forma lúdica. Então, minha 
preocupação é trabalhar com os alunos os fundamentos do basquete fazendo com que eles tenham maior poder de 
criação dentro daquele esporte e dentro daquela atividade proposta na aula. E de uma forma lúdica, prazerosa e que eles 
vão se sentir à vontade para realizar. Mas sempre respeitando os limites do aluno. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: A aula de hoje é uma aula básica até mesmo porque estamos iniciando o 4º mês que é uma fase de conhecimento do 
esporte. Porque eles estão començando o esporte. Sabemos que muitos vão ter dificuldade, porque até mesmo nunca 
tiveram essa experiência. Até mesmo o espaço físico que até então não tinham na escola uma quadra para realizar as 
atividades. Então, hoje tenho como objetivo ensinar os fundamentos do passe no basquete e alguma coisa sobre 
posicionamento. Será através de atividades recreativas e o jogo em si. Relembrando que sempre de uma forma lúdica, 
criativa e prazerosa para o aluno. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Tem avaliação sim. Avaliação ela é feita da seguinte maneira, primeiro se o aluno quis participar das atividades da aula. 
Porque nem todos alunos gostam ou tem os mesmos gostos. Seja porque não gostam de participar das atividades. Seja 
porque tem vergonha por algum motivo. Porque naquele dia não estão dispostos a participar. Então, primeiro critério de 
avaliação é a participação do aluno. Se ele quis participar da atividade. A questão do seu desempenho fica no segundo 
plano. E o segundo item de avaliação, se o aluno quis tentar realizar a atividade. Se eles conseguiram fazer aquela 
atividade, aquele exercício com a bola, com a corda, um exercício de salto executado no basquete, o exercício de passe e 
se eles pelo menos quiseram fazer aquela atividade. Outro item avaliado é a qualidade, lembrando que não podemos 
comparar aluno com aluno, porque certos alunos vão ter certo desenvolvimento em relação a outros alunos. E outro item 
avaliado é a criatividade. Porque como eu já disse é muito prazeroso para o professor tornar o aluno criativo. Porque esta 
atitude não vai facilitar ele naquele esporte ou no basquete naquele momento, mas para sua vida. Isso ira servir para ele 
ser uma pessoa criativa e independente de qual profissão que ele tenha futuramente. O esporte é apenas um caminho 
para ajudá-lo e não torná-lo um atleta especializado. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Ela é uma turma heterogênea. Como a maioria das turmas na escola que eu trabalho. É composta de 15 mulheres e 16 
homens, no total de 31 alunos. São participativos. Sempre tem um ou outro que não quer fazer a aula. Tem duas meninas 
que são muito travadas, tem vergonha, não gostam mesmo de fazer aula e arrumam sempre uma desculpa para tudo. É 
não gosta de participar da aula mesmo. Mas sempre estou procurando buscar alguma coisa para despertar neles o 
interesse e fazer com que todos participem da aula. Como já disse existe a turminha que é participativa nesta turma. É 
uma turma que gosta de fazer a atividade. Tem vontade de aprender na grande maioria. Uma porcentagem de 95% pelo 
menos. É uma turma que todas atividades que eu for fazer exige uma certa qualidade, porque eles já possuem uma certa 
qualidade. Até mesmo porque já tiveram bastante vivência. Vale ressaltar que a escola onde eu trabalho é uma escola 
particular e nos sabemos que existe muita diferença entre alunos de escola particular e alunos de escola pública quando a 
questão é a vivência dos alunos. Eles às vezes, o aluno da escola particular, teve pouca vivência, brincou pouco, ficou às 
vezes muito preso em apartamento e em videogame. Então, na hora que vai realizar uma atividade esportiva, uma 
atividade de recreação ou uma brincadeira mesmo, eles têm dificuldades. Entretando, essa turma por incrível que pareça 
não esta sofrendo desse mal. Eles tiveram bastante vivência com relação às brincadeiras. Eles tiveram bastante 
experiência com relação a sua vida na infância. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula ? 
R: Eu gosto muito de trabalhar com materiais alternativos. Até mesmo porque, nem sempre os locais onde trabalhamos 
vamos dispor de excelente qualidade de materiais ou somente materiais de primeira linha. Como o fundamento hoje 
escolhido foi o passe e que nós queremos trabalhar de uma forma lúdica. Nós trabalharemos com bolas de meia, bolas de 
borracha, apropria bola de basquete e vou utilizar um pouco de bola de vôlei. Faço isso para o aluno saber diferenciar o 
material que esta sendo usando. Porque ao mesmo tempo que ele esta fazendo aquela atividade com bola, seja em 
movimento, numa estafeta, uma corrida, uma troca de passe entre dois alunos estarei ensinando para eles e 
proporcionando a experiência deles trabalharem com diferentes tipos de material. Assim, possibilito que eles tenham a 
consciência do material e do peso do material. Esse são aspectos importantes para mim. Até mesmo porque, se 
tivéssemos que separar por equipe, masculino e feminino, o material seria de tamanho e peso diferente. Então, a 
importância de dar ao aluno experiência de materiais. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Não. Porque como já disse a turma gosta de basquete. Sendo uma atividade que atraia a turma acredito que a turma 
vai corresponder. Apesar da turma ser heterogênea. Lógico que não podemos ficar exigindo muita qualidade e muita 
performance, porque se trata de criança em desenvolvimento. O objetivo não é torná-los um atleta esportivo, mas sim 
levar uma atividade, uma recreação e um momento de lazer. Então, acredito que se for uma atividade que desperte a 
atenção deles transcorrerá beleza. Não terá problema nenhum. 
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7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Por se tratar de uma turma de 2º ano do ensino médio começo a aula com um alongamento básico e um aquecimento 
em forma de brincadeira. Hoje eu preparei uma brincadeira para eles. Cada aluno vai ter uma bola. Começaremos com 
bola de meia, a seguir passaremos para bola de borracha, depois a bola de vôlei atê chegar nas bolas de basquete. Serão 
exercício de coordenação, aonde o aluno tem que jogar a bola na parede e segurá-la de modo firme e corretamente, 
porém sem eles perceberem que estão fazendo o passe e que estão fazendo o treinamento de passe e a recepção desse 
passe. Teremos uma brincadeira que será uma estafeta para desenvolver não só o passe parado, mas também o passe 
em movimento. Nessas brincadeiras de estafetas o objetivo é que uma equipe complete o circuito mais rápido. Serão 
formadas duas equipes, sendo a estafeta realizada ao mesmo tempo por dois alunos que terão que passar a bola um para 
o outro. Nesta brincadeira ao mesmo tempo que estiverem fazendo um treinamento dos diversos tipos de passe, eles 
terão que estar muito atento, porque cada canto da quadra será colocado pratinhos que serão numerados de 1 a 9. E ao 
mesmo tempo que eles terão que treinar o passe, trocar passes entre eles com os vários tipos de bola, eles terão que 
prestar atenção no que irei dizer. Porque vou falar uma fração matemática para eles tipo, 3 x 5 da 15, porém não temos o 
pratinho 15, então 5+1 é? E eles terão que resolver e correr para o pratinho de número 6. O último que chegar vai fazer 
uma prenda tipo polichinelo, abdominal ou uma brincadeira do tipo. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos ? 
R: Como a turma esta começando agora eu acho que o mais crítico é o jogo em si. Porque eu não vou poder cobrá-los 
nas primeiras aulas e terei que deixar de acordo com o ritmo da aula. Porque se trata de um jogo bem complexo que exige 
muita regras. E no princípio quando eles partirem para a atividade do jogo vou deixar de forma lúdica sem impor as regras, 
mas ao mesmo tempo ensinando com cuidado e dialogando com eles as regras nessa atividade. Eu acho que será na 
atividade do jogo que terei maiores dificuldade. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A alternativa é trabalhar de forma lúdica. Através de brincadeiras. Através do conhecimento do conteúdo, se for o caso 
parar de dar uma aula de regras para eles poderem desenvolver o jogo com melhor qualidade. E lógico motivá-los para 
que eles se empenham nessa fase. 
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ANEXO 25.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 
Segunda-feira, 10 de Abril de 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Bem. A aula de hoje será ministrada para turma da 8ª série do ensino médio fundamental. Minhas preocupações dentre 
as preocupações lúdicas, sociais, interativas e grupais. Esta relacionada com a importância de trabalhar a criança dentro 
do esporte estabelecido para essa faixa etária. No caso eles estarão vendo o handebol. Então, minha preocupação é 
montar uma aula voltada para o esporte sem sair da parte lúdica, recreativa e social. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Hoje o objetivo da aula é trabalhar a atenção dos alunos através de brincadeiras lúdicas. Para futuramente esta 
brincadeira sirva como um instrumento para o jogo em si. Porque no handebol a criança tem que ter atenção não só com a 
bola, mas também com as regras, como o adversário, situações fora do jogo, arquibancada e preocupação com o 
treinador. Então a criança tem que estar voltada muito para esse assunto que é a atenção. Então, hoje eu resolvi fazer 
uma atividade que vai tentar fazer com que essas crianças tenham uma certa atenção para que no jogo possa tudo correr 
bem. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Com certeza vou avaliar. O aluno da 8º serie eu avalio considerando a sua participação. Olho um pouco o desempenho 
respeitando a qualidade de cada aluno individualmente, seja nas suas capacidades ou nas suas limitações. A 
pontualidade nas aulas. A relação entre um aluno e outro, se ele quis ou teve restrição de fazer com o colega que tem 
menos capacidade ou não. O desenvolvimento da atividade em si se foi boa ou se foi ruim. Utilizo quatro conceitos: ótimo, 
muito bom, bom e ruim. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existe alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Os alunos dessa turma são bons alunos. São alunos que gostam de esporte. A grande maioria gosta do handebol, 
porque já teve uma convivência com o esporte desde a 1ª série. Então, hoje na 8ª série não tem mais restrições. É lógico 
que acontece a chegada de alunos de outras escolas que não tiveram a mesma experiência. O mesmo convívio com o 
esporte. As mesmas atividades ou parecidas. São alunos de outras escolas com outros professores. Esses estão 
passando por certa dificuldade, mas eu espero que eles adaptem à nova realidade da nossa proposta de aula de 
Educação Física da escola que estou estagiando. São três alunos que vieram de outra escola. Pelo visto eles não tiveram 
esse convívio lúdico, social e voltado para o esporte. Então estamos tendo o problema de relacionamento. A própria turma 
às vezes faz restrições a esses alunos. Porque eles têm mais dificuldades nas atividades. Mas eles estão tentando se 
adequar a aula. Eu estou tentando levar no ritmo deles para que eles possam render para mim e para turma. Respeitando 
o aluno em si. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Hoje eu deixei separado os materiais que vou utilizar que serão bola de meia, arcos, bolas de borracha, bolas de 
handebol, bolas de futsal e bolas de voleibol. O objetivo como eu já tinha mencionado é trabalhar a  atenção dos alunos e 
visualização de uma certa situação. E a aula terá alternativas dentre as atividade. Eles irão realizar atividades de 
coordenação e atividades de equilíbrio. Por exemplo, coordenação será jogar a bola para cima e bater duas palmas ou 
talvez pegar uma bola e isso variando os tipos de materiais. E dentre isso, teremos uma atividade que irei sinalizar um 
certo número para eles, porque quando eu levantar os dedos 3, 2 ou que for, eles terão que procurar o arco que estiver 
mais próximo no chão e se agrupar naquela quantidade estabelecida dentro do arco. Então eles vão ter que estar atentos 
as situações que estão realizando e ao mesmo tempo terão que prestar atenção em mim.   
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Eu acho que não porque dentro das propostas que tenho para aula levei em consideração o desenvolvimento da turma. 
Porque a grande maioria da turma já teve experiências anos anteriores com relação a essas atividades. Eu acho que não 
vai ter problema. Talvez com os alunos que estão chegando agora que podem num primeiro momento se sentirem 
inibidos, não ter tanta visualização da atividade, não acreditarem na aula ou acharem monótona. Espero conseguir mostrar 
o objetivo disso futuramente para eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Primeiro trabalhar a atenção dos alunos, coordenação e este conteúdo voltado para vôlei. Através das atividades já 
citadas anteriormente. E com isso, quando o aluno tiver a condição de praticar o vôlei já tenha realizado experiências tipo 
essas atividades de naturezas lúdicas, sociais e coletivas de grupo. Que futuramente permitirá ele se adequar e realizar o 
esporte que já é estabelecido para essa turma nesse período. Da melhor maneira que ele possa fazer. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: A falta de atenção do aluno. Eles não conseguirem realizar as atividades pré-estabelecidas, seja as de coordenação ou 
de equilíbrio. Ter dificuldades na troca de materiais quando passarmos de uma bola macia para uma bola dura ou de uma 
bola menor para uma maior. Eles pode ter dificuldades de realizar essa atividade. Talvez por não terem tido experiências 
anteriores. Principalmente os alunos que estão vindo agora de outra escola. Também podemos ter obstáculos dos alunos 
não quererem realizar a atividade, seja por achar as atividades monótonas ou não compatível à idade deles. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Caso o aluno não queira participar tentarei de alguma forma mudar de atividade. Tentarei trazer o aluno para o grupo. 
Colocar o aluno para me ajudar na aula. Despertar o interesse dele de uma forma ou de outra. Se ele não tiver atividade 
que participe de outra forma ajudando o colega. O importante de tudo é a socialização do aluno e o convívio dele com o 
próximo. Até ajudando o grupo na sala. 
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Anexo 25.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 25.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 03 de Maio de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Uma das preocupações é primeiramente que os alunos venham à aula para que possa dar continuidade no conteúdo. 
Porque a atividade proposta para aula de hoje é uma atividade trabalhada na semana passada. Darei continuidade para 
que haja uma devida sequência no planejamento elaborado e com intuito que os meninos possam melhorar na atividade 
proposta para hoje. Hoje será atividade de equilíbrio, atividade de salto e atividade rolamento. Então, será continuidade 
porque penso que apenas uma aula não permite desenvolver os alunos do jeito que desejamos. Então, desenvolvo 
algumas aulas em sequência para alcançar este objetivo. Então, espero que todos os alunos venham a aula, essa é a 
primeira preocupação. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Primeiro desenvolver uma atividade de lazer e recreação. Que esta aula de Educação Física possa proporcionar um 
momento de lazer e recreação para eles. Satisfação. Que eles saiam do ginásio satisfeito pela aula. Que possam ter um 
devido desenvolvimento almejado na atividade por mim hoje. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: A avaliação é feita no final da aula. É uma avaliação visual. Pretendo ver o que os alunos apresentaram na aula 
passada e o que irão apresentar hoje. E no final do bimestre fazer um avaliação mais aprofundada. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos participativos, comunicativos e na sua grande maioria apresentam uma disciplina adequada. São alunos 
educados e alunos da zona urbana da cidade. Referente à disciplina os alunos da zona urbana, às vezes, neste aspecto 
são bem melhor que os alunos da zona rural. Mas não na sua totalidade. Existem dois alunos que apresentam maior 
dificuldade nas aulas. Mas que aparentemente são normais. Não tiveram experiências anteriores e que estão tendo agora 
na minhas aulas. E quem sabe para um futuro próximo possam estar no mesmo nível de desenvolvimento dos outros 
alunos. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Bom. Primeiro em relação aos materiais tenho sempre tenho que chegar mais cedo na escola para poder organizar a 
aula, pois se chego em cima da hora complica um pouquinho. Porque existe o transporte dos materiais da escola para o 
ginásio, apesar de ser pertinho, mas não é muito cômodo. Primeiro trazer os materiais para o ginásio e depois montar a 
aula. A faixa etária destes alunos exige de mim professor, que quando eles chegam para aula no ginásio, que os materiais 
já estejam montados nas atividades planejadas. Pela faixa etária são alunos muito dispersos. Se eu deixar para montar a 
aula na hora vira bagunça. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Pode sim. Pode acontecer se minhas estratégias de ensino não forem adequadas e se não souber também intervir 
quando necessário. Caso perceba que a aula não esta tendo o desenvolvimento que pretendia e almejava, eu tenho que 
ter estratégias para modificar e dar outra sequência na aula. Estas estratégias são muito interessantes para o 
planejamento da aula. É imprescindível que o professor planeje sua aula, mas que tenha outros recursos caso a aula não 
corra bem para poder intervir de acordo com a situação. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos para esta aula já mencionei no início da entrevista. Será banco sueco para realizar uma atividade de 
equilíbrio, salto, rolamento, equilíbrio numa corda e ao final da aula uma atividade lúdica e brincadeira de atenção. E nos 5 
ou 10 minutos finais da aula vou propor aos alunos uma atividade livre. Entregando uma bola para eles, deixando a cargo 
deles criarem o que quiser com aqueles materiais. Bom. Primeiro é uma atividade que está no planejamento entregue a 
escola no começo do ano letivo no primeiro dia letivo. É o planejamento para cada bimestre, pois são quatro bimestres no 
ano. Existem algumas atividades e habilidades que devem ser trabalhadas para crianças nesta faixa etária. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Comportamento das crianças. Das crianças não conseguirem executar as atividades propostas. O tempo. Por ser uma 
aula de 50 minutos, às vezes não é suficiente para o desenvolvimento devido da atividade proposta. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: As alternativas que possuo é tentar modificar a aula de acordo com que as crianças consigam realizar a atividade. Por 
exemplo, se eles forem realizar um salto do banco para o colchão, caso não estiverem conseguindo posso fazer este salto 
no solo. Por exemplo, se não conseguirem realizar o equilíbrio na corda, posso utilizar a linha pintada ou tracejada na 
quadra. São alternativas que o professor tem que ter com o tempo. 
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Anexo 25.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 03 de Maio de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A primeira atividade planejada é de equilíbrio, onde utiliza o banco sueco para executá-la. Pelo circuito montado percebo 
que já realizou o rolamento antes com os alunos. Inicialmente percebo que o Professor é muito calmo nas suas instruções 
aos alunos, talvéz pela faixa etária ser crianças de 5 a 6 anos. A voz do Professor é nítida e detalhada nas instruções. 
Percebo que o Professor é muito carinhoso com os alunos. Considerando ser alunos da educação infantil o Professor 
demonstra um grande controle da turma. O Professor esta explicando a atividade que é passar sobre a corda. O Professor 
estratégicamente criou cenários na atividade, ou seja, que os alunos tem que atravessar a corda, mas não podem cair 
porque do lado direito da corda tem jacaré e do lado esquerdo tem tubarão, então diz aos alunos que devem passar sobre 
a corda, mas sem cair da corda. Porém alguns alunos pulam a corda para não cairem no rio. É estratégia do Professor 
agachar para ficar da altura dos alunos. Os alunos estão a todo instante a conversar com o Professor, perguntar a respeito 
da atividade, contar histórias é um relacionamento muito afetivo, mais que amigável. Percebo que o Professor é sensível 
aos sentimentos e necessidades dos alunos estarem constantemente comunicando e falando. 

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
E percebo que após passar as instruções aos alunos o Professor permanece prestando feedbacks dos procedimentos 
para realização da atividade. Por exemplo: “- Vocês devem pisar com os pezinhos um na frente, outro atrás e abrindo os 
braços para manterem o equilíbrio. O Professor acompanha aluno por aluno na execução da atividade, controla a fila e 
tenta manté-los com a atenção focada na tarefa. Agora três alunos dispersaram e foram conversar no cantinho da quadra, 
mas imediantamente o Professor dirigiu-se aos alunos com muito geitinho, delicadeza, educação e pegou nas maõs dos 
alunos e trouxe-os novamente para fila da atividade. O Professor demonstrar conhecer os alunos, conhecer o tipo de 
comportamento que alunos nesta faixa etária costumam adotar e utiliza da sensibilidade para controlar e gerir a aula. O 
Professor é muito carinhoso, demonstra carinho com os alunos, mas a faixa etária exige esta rotinas desta natureza. Até o 
momento todos feedbacks de controle e gestão realizados pelo Professor são para manter os alunos com a atenção 
voltada para aula, pois constantemente um aluno se dispersa ou distraí com outra coisa. Agora percebo que o Professor 
utiliza uma estratégia para manter o controle dos alunos, pois no final da aula todos querem é brincar de bola, chantagia 
os alunos dizendo que aquele que não ficar quieto na fila não brincará de bolinha no final da aula. Imediatamente todos 
alunos voltaram para fila, então percebo que esta é uma rotina do Professor, pois os alunos identificaram como uma 
ordem de comando e organizaram-se na fila imediatamente também. Vou aproximar-me do Professor para estar gravando 
suas instruções aos alunos referente a atividade. E percebo que manter a atenção dos alunos na atividade é o maior 
desafio em trabalhar com a Educação Infantil. Esta primeira atividade é um circuto motor, onde o Professor organizou 
diversas estações para trabalhar as habilidade motoras dos alunos como equilíbrio, lateralidade, percepção espacial entre 
outras. É rotina do Professor realizar as instruções aos alunos antes de cada estação do circuito motor, ou seja, explica, 
exemplifica e acompanha os alunos na execução da atividade. O Professor esta tendo certa dificuldade para manté-los na 
fila, pois são crianças na faixa etária dos 04 a 05 anos, alunos muito dispersos, brincam, andam e falam constantemente 
entre eles, então percebo que utiliza de estratégias para manté-los focados na atividade. Por exemplo: “- Você querem 
brincar de bolinha no final da aula, não querem? Então tem que obedecer e ficar na fila.” Mas são feedbacks de controle 
que rotineiramente presta aos alunos, porém sempre com voz e gestos amigavél, calmo, sutil e muito afetivo devido a 
idade das crianças. Agora temos três alunos que são o calcanhar da fila, pois constantemente estão dispersos, 
principalmente dois destes. Então constantemente o Professor esta a dizer: “- Olhem a fila das meninas como esta 
bonitinha. Olhem como elas estão se comportando. Já a fila dos meninos não.” Mas pacientemente vai gerindo o 
comportamento evitando que se dispersem, mantenham o foco na atividade e acompanha um por um na realização da 
atividade com o intuíto de aprendizagem e segurança dos alunos. A primeira estação ou atividade é atravessar a corda 
com os braços abertos. O Professor não cobra muito dos alunos, até porque a ludicidade é o pano de fundo das aula para 
esta faixa etária, mesmo sendo o objetivo trabalhar as habilidades motoras fundamentais do alunos. Então o Professor 
deixa os alunos livres, avontade para questionar, fazer diferente, não exige a execução correta da tarefa, mas 
constantemente mantém a atenção e foco dos alunos na tarefa. Todo instante dirige-se aos alunos pelos seus respectivos 
nomes. Agora o Professor apresentou a estratégia do “ZIP ZAP”, ou seja, é um feedback de controle para conseguir o 
silêncio da turma. O Professor coloca a mão na boca e fecha com um ziper dizendo “ZIP ZAP”. Esta é uma rotina do 
Professor de controle e gestão, à qual percebo os alunos estarem rotinizados, pois identificaram-se com a voz de 
comando prestada pelo Professor. Neste momento os alunos estão com a atenção focada na atividade porque o Professor 
colocou todos sentadinhos em fila para organizar a próxima estação ou atividade. É rotina do Professor reunir todos os 
alunos num determinado ponto próximo do local onde será a atividade para que não se dispersem, ou seja, finalizou a 
atividade reunindo os alunos e pedindo para sentar em fila à frente do local da próxima atividade. Enquanto isso organiza 
os materiais na 2ª estação do circuto com intuíto da segurança dos alunos, pois os materiais já estavam dispostos na 
quadra. O Professor possuí um controle muito grande dos alunos, pois todos seguem suas orientações e permanecem 
sentados, mas calados é impossível.  

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Neste momento o Professor esta organizando os materiais da segunda atividade, cujo objetivo é trabalhar a atenção. É 
uma aula muito bem planejada, todos os materiais já estão dispostos pelo espaço de aula, mas antes de realizar a 
atividade o Professor faz acertos, a fim de garantir a segurança dos alunos. Neste momento o Professor pede aos alunos 
para ficarem sobre a linha lateral da quadra, mesmo não havendo ordem na prestação dos alunos por serem muito 
novinhos, não ocorre dispersão ou atitudes descontroladas, mas ações características da faixa etária que é brincar na 
aula. O Professor esta passando as instruções gerais aos alunos e exemplifica como realizar a atividade. O Objetivo da 
atividade é trabalhar a atenção, onde os alunos estão dispostos na linha lateral da quadra e tem que atravesar para o 
outro lado da quadra mas sem pisar na linha. É estratégia do Professor explicar e exemplificar primeiramente o papel dos 
alunos na atividade, depois pedem para realizar suas explicações para perceber aqueles alunos que compreenderam e os 
que não compreenderam suas instruções. A seguir concluí as instruções da atividade específicando as funções dos 
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demais elementos envolvidos. No caso desta atividade é um pique, onde os alunos deverão atravessar a quadra, apenas a 
metade da quadra e o Profesor é o pegador do pique, todos alunos que ele pegar deverão sentar debaixo da trave do gol. 
Percebo que é característico do Professor interagir e participar da aula com os alunos. Constantemente o Professor realiza 
o feedbacks de controle lembrando aos alunos que não podem pisar nas linhas, seja, lateral ou outra linha qualquer que 
esteja na quadra. Também percebo que os alunos estão rotinizados aos comandos do Professor, pois todos sentam e 
ficam aguardando a finalização da atividade. É característico do perfil do Professor gerir e cotrolar a aula com feedbacks 
afetivos e carinhosos, ou seja, cosntantemente brinca, mima, alegra todos os alunos durante a atividade. O Professor 
literalmente brinca com os alunos na realização da atividade. Neste momento um aluno repentinamento saiu correndo e 
pulou nos colchões que estavam dispostos na quadra, imediatamente o Professor advertiu-o, porém é impossível prever o 
comportamento ou reação dos alunos nesta faixa etária. É muito imprevisível! É dos três alunos que mencionei 
anteriormente, pois são mais hiperativos em relação aos colegas. O Professor foi até o aluno conversou e pegou pela mão 
e trouxe novamente para junto dos colegas, mas sem hostilidade ou rígidez nas suas atitudes. O apito é instrumento de 
controle para o Professor, pois quando apita os alunos já sabe que é para ficarem atentos ou quietos nos seus lugares. O 
Professor é muito brincalhão, atencioso e afetivo com os alunos, mas em momento algum perde o foco nos objetivos da 
aula que é trabalhar as habilidades psicomotoras, ou seja, atividades equilíbrio, lateralidade, coordenação, mas já nas 
atividades de natureza lúdica o Professor apresenta um perfil mais descontraído e interativo com os alunos. Após mostrar 
aos alunos como realizar a atividade o Professor escolheu uma aluna para ser a pegadora e ficar no teu lugar. Então 
percebo ser rotina do Professor organizar os materiais, organizar e posicionar os alunos na atividade, realizar inicialmente 
a atividade com os alunos e após compreenderem a atividade mantém gerindo e prestando os feedbacks de controle 
necessários. Então é rotina do Professor explicar as atividades interagindo diretamente com os alunos. Ainda o Professor 
permanece interagindo com os alunos, porém percebo que aos poucos se afasta da atividade. Percebo que o Professor 
cumpre com as regras estabelecidas no início da aula, pois se assim não fizer os próprios alunos irão cobrar dele. 
Percebo até o momento que nas atividade lúdicas é rotinas de instrução do Professor introduzir regras a medida que os 
alunos se adaptam a atividade, ou seja, aos pouco vai inserindo novas regras até que cumpra com o propósito da 
atividade. Primeiramente o Professor explicou regras de comando, ou seja, quando apitasse os alunos atravessariam a 
quadra, eu serei o pegador e aquele que for pego deverá sentar lá no fundo da quadra debaixo da trave atrás da linha. Vou 
me aproximar do Professor para escutar suas instruções. 
Professor: O Professor possui aqui algumas bolas, então vai entregar as bolas, porém nesta atividade temos duas 
regrinhas. A primeira regra é não poder pegar duas bolas, onde será uma bola para cada dupla ou grupos de três e quatro 
alunos terão que brincar somente com uma única bola. Detalhe! Dupla são duas pessoas. Não pode haver um grupo com 
duas bolas. A segunda regra é não pode brigar com o coleguinha. Beleza! 
Alunos (a): Beleza. 
Professor: É somente estas regrinhas, pois o resto é livre. Você tem cinco minutos para fazer esta brincadeira. 
O Professor reserva 5 minutos da aula para os alunos brincarem e socializarem através de uma atividade com bolinhas de 
plástico. O Professor possui uma bolinha para cada aluno, porém entrega uma bola para cada dois alunos, afim que eles 
se relacionem durante a atividade. É incrível o controle do Professor possui sobre os alunos, consideranto a faixa etária 
exigir muita atenção e dedicação, pois os alunos aguardam sentadinhos no fundo da quadra as ordens do Professor. 
Agora o Professor esta organizando as duplas, entregando as bolinhas, em seguida os alunos já vão brincando e o 
Professor vai gerindo onde cada dupla pode brincar para que naõ esbarrem ou trobem uns nos outros. Demonstra 
preocupação com a organização e segurança dos alunos, ou seja, coloca duplinha x no fundo esquerdo da quadra, a 
duplinha y no outro canto e assim sucessivamente até ter uma distribuição uniforme, segura e que lhe permite gerir e 
controlar os alunos na atividade. Mas é uma atividade livre onde cada dupla brinca do que quiser, alguns de dibrinha, 
outros de jogar a bola para o alto é diversa as formas de brincar. Agora o Professor esta conversando com um grupínho 
de alunos e alunas, então vou aproximar do Professor para gravar suas instruções. 
Professor: Olhem só! Estas estão vazias e estas não pode ser usadas. 
Minha intervenção: Eles já estão habituados a esta atividade Professor. 
Professor: Já! O objetivo nesta atividade agora é os alunos aprenderem a emprestar o brinquedo ao colega, a socialização 
deles, onde só intervenho se tiver conflito entre os alunos. 
Minha intervenção: Sua forma de explicar as atividade. Quando começou a explicar interagindo com os alunos? 
Professor: Porque se para e explicar a atividade tenho certeza que não irão entender, pois nesta faixa etária é complicado. 
Minha intervenção: Percebe que você explica primeiramente a função dos alunos na atividade, depois participa cumprindo 
com uma das funções e depois coloca um aluno cumprindo dom o seu papel, isso após os alunos já terem compreendido 
a atividade. Esta atividade você irá repetir com os alunos? 
Professor: Eu repito. 
Minha intervenção: Porque você incluiu apenas uma aluna. 
Professor: Não. Eles já sabem esta brincadeiram hoje que optei por fazer desta forma, mas às vezes coloco dois ou três 
pegadores na atividade. Na primeira aula para ensinar esta atividade para eles realizei com eles a atividade. Eu fiz a 
atividade! Entendeu! Eu fui o tempo todo o pegador da atividade. Mas com o tempo consegui colocar dois, três pegadores 
e foram assimilando a atividade. 
Aluna (s): O Professor o Fulano não deixou eu brincar com a bola. 
Professor: Ele irá deixar você brincar pode ter certeza. 
Minha intervenção: Aqueles três alunos são bem agitados na aula? 
Professor: São barra pesada. 
Neste momento o Professor foi solucionar a situação dos alunos que não querem emprestar a bola para as meninas. 
Então vamos estar observando sua rotinas gestão e controle dos alunos nesta atividade livre de socialização que o 
Professor rotineiramente planeja nas suas aulas. Esta é uma atividade rotineira do planejamento do Professor. A todo 
instante um aluno ou aluna aproxima-se do Professor para fazer alguma reclamação ou questionar a atitude do colega, 
então é uma atividade que contantemente esta gerindo conflitos e interesses dos alunos, assim suas rotinas são de 
gestão e controle dos alunos na atividade. O diálogo é a sua estratégia rotineira para solucionar as situações divergentes 
entre os alunos. No geral é uma aula muito bem planejada, onde o Professor apresenta rotinas bem estruturadas de 
controle e gestão dos alunos com o intuito de manter a atenção e foco dos alunos na atividade. A todo instante o 
Professor interage com os alunos. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Percebo que o Professor é muito atencioso e prestativo com os alunos, pois neste momento um aluno pediu para ir ao 
banheiro, então o Professor acompanhou-o até o banheiro. Outro pediu para beber água e o Professor também 
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acompanhou até o bebedouro. Porque esta faixa etária exige do Professor rotinas de gestão como levar os alunos até a 
porta do banheiro, se caso ocorrer algum acidente esta próximo. Levar para beber água, pois muitos não tem altura para 
alcançar o bebedouro. Vigiar os agasalhos dos alunos. Então são rotinas que diferenciam de trabalhar com alunos do 
Ensino Fundamental I , II e Ensino Médio. Trabalhar com alunos nesta faixa etária exige do Professor rotinas mais 
afetivas, que exigem proximidade aos alunos. Porque seu roteiro de aula é bem planejado, estruturado em fases 
progressivas, o conteúdo é adequado a faixa etária, no caso habilidades psicomotoras, as atividades selecionadas 
correspondiam ao conteúdo e objetivos da aula, o Professor demonstrou pleno domínio e conhecimento das 
características dos alunos e da turma. Na aula de hoje a primeira atividade ou o circuito mortor trabalhavam o equilíbrio, 
onde ainda os alunos executavam o rolamento no final do circuito. A segunda atividade era lúdica, cujo o objetivo era 
trabalhar a atenção dos alunos, onde o Professor desenvolveu um pique. Quanto a terceira atividade é uma rotina das 
aulas do Professor, ou seja, é um tempo da aula que reserva para recreação dos alunos através de bolinhas de borracha, 
cujo o objetivo é trabalhar a socialização entre os alunos. Mas durante todas as atividades o Professor é interativo e 
acompanha todos os alunos constantemente, seja, axiliando na execução das tarefas, explicando e prestando feedbacks 
de controle. Os feedbacks não são para controlar comportamentos desviantes, pois os três alunos que apresentam ser 
muito hiperativos, também são participativos, mas exige mais atenção para não se dispersarem na aula. São feedbacks de 
controle para manter a atenção dos alunos na atividade. Neste momento a Professora responsável pela turma esta 
entregando os alunos da 2ª turma ao Professor e levará os alunos da primeira aula de volta para a escola. Porque há uma 
certa distância entre as salas de aula e o ginásio onde ocorre a aula de Educação Física. Penso que esta é uma rotina 
institucional já pré-determinada entre a Professor responsável de turma e o Professor de Educação Física para que os 
alunos tenham mais tempo de aula. Então o Professor finalizou a primeir aula e iniciará a segunda, assim realizarem as 
considerações com base na ficha de observação juntamente com a observação da segunda aula realizada pelo Professor. 
O Professor esta ajudando na organização da fila, ou seja, realizando uma fila de meninos e outra de meninas. Agora 
ocorreu um episódio com um aluno que estava chorando por achou que tinha perdido o agasalho, mas o Professor tinha 
guardado junto com os outros agasalhos dos outros colegas, então o Professor buscou a blusa, mostrou, conversou e 
disse ao aluno que tinha guardado seu agasalho. Assim, o Professor demonstra sensibilidade, afetividade e carinho aos 
sentimentos dos alunos, também trabalhar com esta faixa etária exige esta característica no seu perfil. 

5º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Trabalhar com ensino infantil requer muitas rotinas como organizar e distribuir os materiais a serem utilizados antes dos 
alunos virem para a quadra, estratégias para manter a atenção e foco dos alunos atentos na aula e principalmente criar 
rotinas de comportamento nos alunos, ou seja, rotinas que facilitem suas rotinas gestão e controle nas aulas seguintes. 
Por exemplo, o “ZIP ZAP” que é uma estratégia para os alunos calarem fazerem silêncio. Porque manter alunos nesta 
faixa etária com atenção voltada para as atividade é muito difícil, pois enjoam rapidamente das atividades. 

6º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, principalmente nesta faixa etária, pois trabalhar 
com alunos de 04 a 05 anos requer muita tranquilidade e paciência. Por exemplo, nesta faixa etária sempre tem um aluno 
que propõe uma forma diferente de realizar a atividade, assim o Professor aceita a ídeia do aluno, mostra para os demais 
alunos e propõe aos demais que realizem o movimento igual proposto pelo aluno. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não ocorreram episódios na aula que 
permitisse considerar este aspecto no perfil do Professor. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor prestar feedbacks contantemente aos alunos. O Professor explica, 
demonstra e acompanha aluno por aluno na realização da atividade. Presta feedback antes, durante e após atividade. São 
feedbacks de intrução antes e durante a realização da atividade. Feedbacks de gestão e controle durante a realização da 
atividade. Onde sua maior preocupação é manter o foco e atenção dos alunos na realização da atividade. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, mas não é ríspido ou 
energico nas suas correções ou advertência aos alunos. Quando é necessário chama a atenção, porém é educado, 
sensível e carinhoso com os alunos. O Professor possuí estratégias para manter o controle dos alunos que é ameaça-los 
de não participarem da atividade recrativa com as bolinhas no final da sua aula. Então o Professor esta contantemente 
pedindo para ficarem comportadinho na fila, ou seja, se os meninos ou as meninas não ficarem comportados na fila, uma 
atrás do outro e prestando a atenção na aula não poderão brincar com as bolinhas no final da aula. Então se não 
comportarem o Professor irá punir no final da aula. Nesta faixa etária dos 04 a 05 anos é fácil realizar este tipo de 
estratégia. Mas como são alunos muito novos demonstram muito carinho pelo Professor, que também faz por onde 
resceber esta atenção dos alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, o Professor demonstra muita sensíbilidade e afetividade para 
trabalhar com alunos nesta faixa etária. É carinhoso e atencioso nas sua forma de dirigir-se aos alunos, seja, para corrigir 
ou ensinar. No transmitir as instruções de forma detalhada, objetiva e principalmente na linguagem dos alunos. Além de 
conhecer os alunos pelos seus respectivos nomes e tratá-los com muito afeto. São estas características do perfil do 
Professor que estabelecem este relacionamento amigável. O Professor é paciente, calmo e demonstra gostar de trabalhar 
com crianças nesta faixa etária. Porque o Professor trabalha como treinador de futsal com diversas faixa etária, desde 
crianças de 05 até 16 anos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não ocorreram episódios na aula que 
permitisse considerar esta característica no perfil do Professor. Ocorrem episódios de divergência entre os alunos na aula, 
mas o Professor vai até os alunos conversa e resolve a situação. O Professor sabe alterar a voz com os alunos, mas não 
grita ou fala grosso, porém é firme e seguro nas suas palavras. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, verificamos pelo fato 
do Professor conhecer todos alunos pelos seus respectivos nomes próprios. Quanto a seleção, objetivos e organização 
das atividades da aula. Pela sequência das atividades, ou seja, primeira atividade um circuto motor, na segunda atividade 
o objetivo foi trabalhar a atenção e uma terceira atividade recreativa, onde os alunos ficavam livres para brincar o que bem 
entenderem. 
Tem sentido de humor: É característico do Professor ter sentido de humor, utilizar uma linguagem muito próxima a 
realidade dos alunos. O sentido de humor é uma estratégia para manter o controle e gerir os alunos nas atividades, ou 
seja, através da brincadeira manter a atenção dos alunos na atividade. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, mas as ideias dos alunos não interferem no planejamento da aula. São mais 
sugestões de como realizar a atividade, movimentos ou gestos motores que o Professor passou inicialmente na atividade. 
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Entõa o Professor aproveita para valorizar a criatividade do aluno e estimular os demais colegas a realizarem a sua 
sugestão. É rotina do Professor nestes momentos da aula aproveitar para explorar, estimular e valorizar a criatividade dos 
alunos. Por exemplo, quando estava explicando a atividade da corda para trabalhar o equilíbrio, disse aos alunos que 
debaixo da corda havia um rio cheio de jacaré. Assim, um dos alunos perguntou se havia cobra, o Professor 
imediatamente confirmou a imaginação do aluno. Depois, outro disse que tinha tubarão, o Professor confirmou que 
tubarão também havia no rio. Então, é rotina aceitar, estimular e valorizar as ideias e imaginação dos alunos. É rotina do 
Professor também perguntar aos alunos se já realizaram ou brincaram daquela atividade. Aquele aluno que afirma ter 
brincado o Professor pede para ele demosntrar aos coleguinhas como se faz a atividade. É rotina do Professor utilizar e 
valorizar as experiências motoras dos alunos, mesmo sendo alunos de 04 a 05 anos de idade. O alunos são muito 
obedientes as suas orientações, demonstram um carinho e respeito grande pelo Professor, ainda é rotina do Professor 
participar da atividade para demonstrar aos alunos como realizar a tarefa. Estas rotinas aproximam o Professor dos 
alunos, pois consegue, agir, falar, passar e se colocar como crianças nas aulas. Porque às vezes os alunos agem e falam 
com tanta liberdade com o Professor como se estivessem falando com um colega, mas não faltam com respeito em 
momento algum da aula. 
Síntese: Referente a dimensão relações humanas o Professor estabeleceu rotinas de controle e gestão que são 
específicas ao perfil de cada aluno e da turma. Percebo que o Professor possui estratégias diferenciadas na maneira de 
agir, corrigir ou tratar os alunos. Possui rotinas para aqueles alunos mais calmos, mais rápidos ou mais agitados. O 
Professor diferencia sua maneira de realizar as intruções e também o timbre da voz quando fala com determinado aluno e 
principalmente com as meninas. O ambiente da aula é tranquilo, calmo, sendo sua rotina de instrução transmitir as 
informações aos alunos aos poucos. Aqueles alunos mais espertinhos brincam, mexem e fazem graça constantemente 
com o Professor. O Professor sabe como envolver, interagir, motivar e cativar os alunos a participarem da atividade, sendo 
seu objetivo manter a atenção dos alunos focada na atividade. Percebo que muitas das rotinas do Professor são oriundas 
do seu segundo contexto de trabalho que o treinamento de futsal de alunos nas diversas idades. Percebo que suas 
instruções são muito claras, organizadas, objetivas e adequada a linguagem dos alunos. O Professor possui uma 
capacidade de aproximar a linguagem da realidade dos alunos e do contexto escolar. As rotinas de relacionamento que o 
Professor estabelece com os alunos são para manté-los focados na atividade, ou seja, conseguir gerir e controlar os 
alunos durante a atividade para não dispersarem. O objetivos de criar estas rotinas de relacionamento não são para gerir 
ou controlar a disciplina dos alunos, mas sim para gerir e manter a atenção dos alunos na atividade. O Professor 
consegue manter numa turma de 28 alunos, onde neste momento 6 estão realizando o pique e outros 22 alunos estão 
sentados quietos e observando a atividade. Percebo que o Professor consegue este controle porque possui um bom 
relacionamento com os alunos, pois demonstram gostar de brincar com o Professor na aula. O Professor torna as 
atividades em brincadeiras, ou seja, o ambiente da aula é ludicidade. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Como a escola fica localizada atrás do Ginásio 
Esportivo da cidade é rotina da instituição as professoras responsáveis de turma trazerem os alunos até a quadra, em vez 
do Professor ir buscá-los na sala de aula. Aqui podemos perceber o respeito que a Direção e professores da escola 
demonstram pelo trabalho do Professor, pois é perceptivo que perderia muito tempo no percusso da escola até a quadra. 
Também percebe que a Direção e professores reconhecem o trabalho do Professor, além de reconhecerem a importância 
das aulas de Educação Física na formação psicomotora dos alunos. Como constatamos a aula do Professor é 
diversificada, criativa e rica de estimulos que correspondem aos objetivos das atividades a serem trabalhadas com esta 
faixa etária. É um ambiente de aula alegre, pois os alunos demonstram alegria no realizar as atividades, são crianças 
educadas e bonitas. Não presenciei nenhum comportamento agressivo ou divergênte durante a aula. São crianças que 
aparentam estar num bom estrato social, pois residem no centro urbano da cidade. 
7º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Percebo que quando a Professor chega na quadra com a próxima turma fica aguardando do lado de fora da quadra com 
os alunos em fila, enquanto o Professor finaliza a aula. O Professor finalizou a aula realizando um apito e pedindo as bolas 
aos alunos. Também percebo que esta atividade recreativa da bolinha no final da aula é uma estratégia o Professor para 
estar organizando as estações da próxima aula e trocar as turmas. É uma atividade de volta a calma, porém enquanto os 
alunos brincam o Professor organiza as estações do circuto motor e para fechar a sua aula é muito mais simples, apenas 
apita, recolhe as bolinha e pede aos alunos para realizarem fila. Depois de organizada as filas o Professor realiza a troca 
dos alunos e leva a segunda turma para arquibancada repetindo sua rotina de realizar as instruções gerais aos alunos 
ainda sentados na arquibancada. Enquanto os alunos da próxima turma aguardam sentados o Professor organiza os 
materiais de aula necessários que pode ou não incluir no circuito motor que é a primeira atividade da aula. Após organizar 
os materiais garantindo a segurança dos alunos o Professor transmite as informações gerais da atividade. O Professor 
descreve toda as atividades aos alunos, ou seja, explica como será as atividades da aula. Diz que irão passar sobre a 
corda, passar no banquinho, mas não é para ficarem com medo porque o Professor irá ajudá-los a atravessar. A medida 
que os alunos realizam a aula vão imaginando quadros que inicialmente são criados pelo Professor, na medida que estas 
imaginações vão surgindo o Professor respeita e valoriza as idéias dos alunos nas suas explicações das atividades. É 
rotina do Professor prestar feedbacks positivos aos alunos pelas suas idéias. No circuto motor a primeira atividade foi 
atravessar o banco sueco, depois atravessar a corda, o circuito com a fita crepe, rolamentos no colchão. A segunda 
atividade foi um pique, onde o objetivo era trabalhar a atenção, inclusive houve a participação do Professor. E no fim uma 
terceira atividade recreativa com bolinhas de borracha, onde os alunos são livres para brincar e criar. O Professor planejou 
uma aula com 6 atividades, onde dividindo pelo tempo de aula que é 50 minutos teremos aproximadamente 12 minutos 
para trabalhar cada atividade, sem consideramos o tempo dedicado as instruções e episódios de comportamentos 
inesperados dos alunos, então consideremos aproximadamente 8 minutos para cada atividade. Sendo assim, podemos 
considerar a aula do Professor muito bem planejada. Na terceira atividade que é livre o Professor basicamente realiza 
rotinas de gestão e controle dos conflitos e interesses entre os alunos, ou seja, aquele aluno que esta brincando, o que 
esta jogando bola, o que estão apenas discutindo. A todo instante o Professor interage com os alunos para realizar a 
atividade. A organização da fila é fundamental na realização da aula, mas é rotina de ensino do Professor exigir que as 
meninas sejam sempre as primeiras da fila. “- Primeiro as meninas, depois os meninos. É cavalheirismo. Combinado!” 
Depois que organizou as estações do circuito o Professor disse: “- Fila das meninas.” As alunas levantaram-se da 
arquibanca correndo e vieram formar a fila. Os meninos já sabem, ou seja, já estão rotinizados que depois das meninas é 
a vez deles formarem a fila, então levantaram com o comando do Professor e vieram forma a fila ao lado das meninas. É 
rotina do Professor acompanhar aluno por aluno, questões de segurança, então primeiramente organiza a fila das meninas 
e em seguida dos meninos. O alunos já rotinizaram o comportamento de ficarem sentadinhos na arquibancada 
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aguardando as instruções do Professor, ou seja, enquanto organiza os materiais na quadra os alunos aguardam sentados 
até que o Professor veja realizar as instruções gerais da aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina do Professor realizar as instruções gerais da aula aos alunos antes de realizar 
as atividade. São instruções claras e detalhistas, onde o Professor descreve detalhadamente como os alunos devem 
realizar cada atividade. É rotina do Professor demonstra aos alunos como realizar a atividade, porque alunos nesta faixa 
etária dos 04 a 05 anos é percebo ser mais importante exemplificar do que explicar como realiza a tarefa. Também faz 
parte das rotinas de gestão do Professor guardar os agasalhos dos alunos, levar até a porta do banheiro caso ocorra 
alguma eventualidade, levar para beber água porque os alunos não alcançam o bebedouro. Suas instruções ocorrem 
antes e durante as atividades. Antes das atividades é rotina do Professor realizar instruções aos alunos de natureza 
coletiva e generalista referente aos procedimentos e atividades planejadas. Durante a realização das atividades o 
Professor foca sua atenção na segurança e no sucesso individual de cada aluno na realização da tarefa. Sendo rotina 
acompanhar aluno por aluno em todas as estações e tarefas do circuito motor, mas sempre primeiramente as meninas e 
depois os meninos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Sim. Entretanto, não é necessário porque alunos 
nesta faixa etária são bastante motivados. É rotina estratégica do Professor dizer os alunos que as atividades são 
brincadeiras, ou seja, estabelece uma ideia nas suas instruções que as atividade de aula são brincadeira. “- Agora você 
irão fazer a brincadeira do....” O Professor transmite aos alunos que as atividades planejadas são brincadeiras que ele 
trouxe para eles, assim estabelece um ambiente lúdico e favorável para aprendizagem na aula. Também ficou claro a 
capacidade de gestão do Professor ao trabalhar com seus alunos nas diversas estações do circuito psicomotor com o 
intuito de cumprir os objetivos estabelecidos naquele atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor prestar 
contantemente feedbacks aos alunos durante a realização das atividades. São feedbacks de controle e gestão com intuito 
de manter o foco dos alunos na atividade. Os feedbacks são visuais, verbais e físicos no acompanhamento individual de 
cada aluno durante a realização das atividades individuais como as estações do circuito psicomotor. Nesta atividade o 
Professor manteve-se muito focado e concentrado, pois algumas atividades exigiam o seu feedback físico e visual 
constante na realização da atividade. Já na segunda atividade utilizou outra estratégia que foi interagir diretamente como 
participante, ou seja, foi o pegador do pique. Conforme as características e natureza da atividade o Professor apresentou 
rotinas de ensino diferentes, ou seja, nas atividade lúdicas é muito brincalhão, interativo, participativos comportando-se 
como se fosse um aluno de 04 a 05 anos de idade. O Professor também rotinizou nos alunos estratégias para motivar seu 
colegas, por exemplo, quando um aluno fica com receito de atravessar ou executar uma estação do circuito os demais 
colegas que ja realizaram e ainda estão por realizar começam a contar até dez, assim cria uma certa pressão no aluno 
para realizar a tarefa. Os próprio alunos iniciam a contagem sem o pedido do Professor. E quando o colega executa todos 
parabenizam batendo palma e vibranco com ele seu sucesso na tarefa. Aqueles alunos que sabem ou já realizaram a 
atividade o Professor pede que demonstre os demais colegas como proceder na atividade. É rotina do Professor explicar, 
demonstrar e participar das atividades com os alunos e durante sua participação vai ensinando os alunos como proceder e 
cumprir com as finalidades da atividade. Então antes das atividades é rotina do Professor exemplificar aos alunos os 
procedimentos a serem realizados, ou seja, é uma estratégia para facilitar assimilação e aprendizagem dos alunos. 
Percebo que a compreenção e assimilação dos alunos referente aos procedimentos na realização da atividade é o mais 
importante, pois os alunos não querem aprender o porque estão fazendo aquelas atividade, querem é conseguir realizar as 
atividades, participar e brincar nas atividades com o Professor. Estas rotinas de estratégia de ensino tem como objetivo 
manter a interação e atenção dos alunos durante as atividades, pois como são muito novos é característico dos alunos 
perder rapidamente o foco ou interesse nas atividade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: É característico do perfil do Professor improvisar regras e 
comportamentos nos alunos, pois esta faixa etária necessita de muitas rotinas de ensino para conseguir manté-los atentos 
e focados na aula. São rotinas através da introdução de regras nas atividade para aumentar a interação e atenção dos 
alunos. Rotinas de gestão e controle como o ZIP ZAP para fazerem silêncio. Rotinas de improvisação para conseguir que 
sentem num determinado ponto da quadra e aguardem suas intruções como dizer aos alunos o que chegar por úlitmo no 
circulo do centro da quadra vai pagar um mico. Estratégias que evitem colocar os alunos em risco durante a realização da 
atividade como acompanhá-los e apoiá-los durante a realização da atividade. Rotinas de organização para manté-los 
organizados na fila. Sendo assim, segundo o Professor são destas improvisações que ocorrem na aula que surgem as 
rotinas de gestão e controle, ou seja, às vezes ele cria ou adapta uma determinada regra ou procedimentos que utiliza 
para todas as turmas como por exemplo o “ZIP ZAP”. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pela própria estrutura, criatividade, diversidade de materiais utilizados, 
adequação e seleção de atividade as características dos alunos, seleção de atividade que cumpram com os objetivos 
planejados, boa gestão do tempo da atividades, sentido de humor, atenciosidade e acompanhamento por feedbacks 
verbal, visual e físico constante durante a execução das tarefas pelos alunos. É notório o domínio e conhecimento do 
Professor referente ao conteúdo, estratégias e conduta na maneira como trabalhar e lidar com as características dos 
alunos nesta faixa etária. O Professor planejou atividade que propícias para desenvolver o equilíbrio e demais capaciade 
psicomotoras dos alunos, atividade que desenvolve-se a atenção como o pique e no final da aula uma atividade recreativa 
que oportunizasse o desenvolvimento da criatividade e socialização dos alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor rotinizou estrategias de gestão que 
no finalizar as atividade já posiciona os alunos num determinado ponto da quadra, onde eles não disperssem pelo espaço 
de aula. Por exemplo, é rotina do Professor pedir aos alunos que finalizam a tarefa para sentarem debaixo da trave do gol 
ou na arquibancada enquanto os colegas teminam a atividade. Todos os alunos cumprem com as orientações do 
Professor sem causar qualquer comportamento divergente, ou seja, já rotinizaram aquele comportamento. Alguns alunos 
ao concluir a tarefa já sentam-se sem ter o Professor que pedir para ele. Após todos realizarem a tarefa, o Professor 
organiza a próxima atividade, dirige-se até os alunos para explicar as regras e procedimentos da atividade, exemplifica e 
participa da atividade com os alunos. O Professor possui muito controle na transição das atividade, pois considerando a 
faixa etária dos alunos ser de 04 a 05 anos, nenhum aluno demonstrou comportamento diverente, mas pelo contrário 
demonstra estar rotinizado com aquela rotina. Também temos que considerar as características pessoais dos alunos, o 
contexto institucional, além de outros fatores. O surpreendente é que o Professor trabalha com este alunos apenas a 3 
meses nesta escola por se enquadra com contratado, ou seja, o fator tempo aqui é muito pouco influenciável nas rotinas 
dos alunos. Agora o Professor possui estratégias de gestão e controle muito seguras que são oriundas do seu trabalho 
como treinados de futsal, pois esta habituado a trabalhar com crianças desde esta idade até aos 16 anos. Foram 7 
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atividade desenvolvidas em 50 minutos de aula, onde antes de todas atividades o Professor explicou e exemplificou como 
realiza a atividade. Realizou instruções detalhadas, descritivas, objetivas e adequadas a compreensão dos alunos. Não é 
perfil do Professor usar linguagem no diminutivo ou infantil para instruir os alunos, pelo contrário faz uso de uma 
linguagem correta, clara e pausada que permite a compreensão dos alunos e em seguida demonstra suas orientações. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: O carinho e atenciosidade são as estratégias do Professor, porém quando necessário 
utiliza de advertências diretas e seguras pronunciando o nome próprio do aluno. Ainda no início da aula, após as intruções 
gerais das atividade da aula é rotina do Professor dizer aos alunos ou utilizar da chantagem para controle dos 
comportamentos desviantes que possivelmente podem surgir na aula. Então diz aos alunos: “- Você gostam de brincar de 
bola no final da aula, não gostam? Então vocês tem que brincar das brincadeiras que o Professor trouxe para vocês.” 
Depois que diz isto os alunos gritam, batem palmas e demonstram aquela motivação com as brincadeiras que são na 
verdade atividades. Então o Professor rotinizou nos alunos que a atividade recreativa com bolinhas de borracha nos 5 
minutos finais da aula é uma prenda para os alunos, mas para aqueles que não se comportam é punição. Então é rotina 
no planejamento do Professor realizar nos 5 minutos finais da aula uma atividade recreativa, onde além de utilizar com 
estratégia de controle e gestão dos alunos, possibilita ir organizando os materiais e estações para aula seguinte e ganhar 
tempo de aula. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum comportamento de alunos problemáticos, pois 
são comportamentos como dispersar, conversar na fila com colegas, perder o foca de atenção na atividade, sair correndo 
e pular nos colchões e outros comportamentos característicos da faixa etária. 
Trata os alunos com justiça: Não presenciei momentos na aula que possibilitasse considerar este aspecto, mas como são 
crianças de 04 a 05 anos não ocorrem episódios de indiferença entre os alunos. Querem é brincar e divertir-se, mas lógico 
que há momentos de divergências que são facilmente solucionados pelo Professor através do diálogo. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, o Professor é atencioso, carinhoso, brincalhão e muito 
dedicado a aprendizagem dos alunos. O Professor em momento algum perdeu o foco na aprendizagem dos alunso, pois 
acompanhou aluno por aluno na realização das tarefas individuais no circuito psicomotor. Na segunda atividade interagiu 
participando como pegador. Na terceira atividade manteve-se gerindo os interesses dos alunos. Além do contexto 
institucional favorecer muito este ambiente propício, pois é colorida, catazes fixados estimulando a aprendizagem, limpa e 
organizada nas regras, disponibiliza materiais ao Professor para realização de uma aula diversifica e criativa. A aula é 
realizada no ginásio esportivo da cidade, ou seja, é uma espaço muito adequadro e favorável para aprendizagem dos 
alunos. O Professor demonstra uma maturidade de organização, gestão e controle dos elementos de uma aula produtiva, 
além da sua capacidade de estabelecer rotinas nos alunos, característica do perfil do Professor que acredito ser oriunda 
da sua segunda atividade profissional que é ser treinador de futsal para crianças e adolescentes. Assim, adequa suas 
estratégias de gestão, controle e aprendizagem no treino para a realidade escolar. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos tem acesso aos materiais. É rotina do Professor chegar 
na escola 10 minutos antes do início da aula para buscar os materiais e organizá-los na quadra, pois no primeiro horário é 
ele que busca os alunos na sala, apartir do segundo são as professoras responsáveis de turma que trazem e levam os 
aluno para escola. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, o aspecto físico é atraente pela diversidade de materiais, pelo espaço e 
local onde são realizadas a aula e pela capacidade de gestão e criatividade do Professor durante a aula. Constantemente 
Professor verifica os materias se estão seguros para realização dos alunos, acompanha os alunos durante a realização 
das atividade mais arriscadas, caso aconteça de alunos se esbarrarem imediatamente dirige-se aos alunos para saber o 
que se passou com eles, acompanha até o banheiro aguardando os alunos na porta e leva para beber água. Esta 
constantemente atento aos episódios da aula, o que é característico do trabalho com crianças nesta faixa etária. Quando 
finaliza uma atividade guarda os materiais na caixa e sacos que ficam na lateral da quadra para evitar os alunos mexam e 
possam se acidentar. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, mas 
não é necessário exigir ou esforçar a participação dos alunos, pois o Professor é muito atencioso nas suas rotinas de 
relacionamento com os alunos, pois são estas que estabelecem o controle e gestão dos alunos durante as atividades. 
Assim, contantemente interage através de feedbacks visuais, verbais e físicos com os alunos nas atividades. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respeito que os alunos demonstram pelo 
Professor é manifestado por gestos e comportamentos afetivos e carinhosos. O Professor é muito carinhoso, calmo, 
educado e sensível com seus alunos. Mas sabe advertir quando necessário sem ser agressivo ou hóstil nas suas 
palavras. Principalmente na atividade recreativa que rotineiramente realiza no final das suas aulas, onde o objetivo é a 
socialização, saber lidar com conflitos, aprender a trabalhar em grupo, dividir ou emprestar seu objeto ao colega, ou seja, 
viver em coletivo. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Suas instruções são muito claras, objetivas, detalhadas e descritivas 
numa linguagem adequada a faixa etária. O Professor utiliza de palavras corretas e propícia ao entendemento dos alunos. 
Não utiliza de expressões no diminutivo ou linguagem infantil para realizar suas intruções. A demonstração das atividades 
é uma das fases das rotinas de intrução do Professor. É rotina explicar, exemplificar, acompanhar os alunos e participar 
das atividades com os alunos como se estivesse brincando com eles. Quando esta realizando as instruções aos alunos é 
comum surgir idéias, sugestões e imaginações por parte dos alunos, o Professor respeita todas estas idéias para interagir 
e prender a atenção dos alunos durante suas explicações. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Durante todas as atividade o Professor interage com os alunos, 
pois demonstra grande preocupação com a segurança dos alunos na realização das atividades como atravessar o banco 
sueco, realizar o rolamento, trombandas, tombos e outro episódios rotineiros de aula desta faixa etária. O Professor não 
deixa os alunos soltos, pois acompanha todos nas atividades. Com excessão da atividade recreativa, mas esta 
constantemente gerindo os interesses individuais dos alunos nas suas relações na brincadeira. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
É notório a capacidade do Professor em estabelecer rotinas nos alunos, onde suas rotinas de gestão e controle dos alunos 
estão relacionadas com as rotinas de relações humanas e que determinam o sucesso das suas rotinas de ensino para 
concretização do roteiro de aula. Acredito que esta capacidade é devido sua segunda atividade profissional como treinador 
de crianças e adolescentes, pois esta habituado a lidar com crianças dos 05 aos 16 anos de idade. 
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Anexo 25.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 25.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quarta-feira, 05 de Maio de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: A grande preocupação é esta turma conseguir realizar a atividade, pois a duas semanas passada começaram realizar 
atividades de equilíbrio semelhantes as propostas na aula planejada para hoje. Este tempo de duas semanas é estipulado 
por mim, que refere-se a duas aulas. Hoje a atividade vai ser de equilíbrio com mudança de direção. Está atividade de 
equilíbrio hoje terá uma variação para estimular o equilíbrio de outra forma na criança. Então terá uma variação. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Melhorar a capacidade de equilíbrio. Proporcionando aos alunos uma variação da atividade para que não fique 
monótona a aula. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Vou avaliar sim. A avaliação que executo com alunos nesta faixa etária é através técnica da observação. Observo e 
caso perceba que este aluno apresente algum problema e precise da intervenção de outros profissionais faço um relatório 
encaminhado para Diretora. A avaliação no caso é a observação. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos que tem noção de regras. São alunos comportados. Na sua grande maioria disciplinados e que conseguem 
executar com certa qualidade as atividades. Nesta turma não tem nenhum aluno especial que devemos ter alguma 
atenção especial ou ficar observando ele separadamente. A turma é mais homogênea. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: O horário. Chegar antes dos meninos chegarem ao ginásio para montar as atividades. E principalmente hoje que é um 
dia frio e com muita cerração, então terei que tomar cuidado com o piso que está um pouquinho escorregadinho. Isto é 
crucial hoje para aula correr bem. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Hoje não. A estratégia de ensino já foi traçada e o planejamento realizado no começo do ano letivo. Então acho que 
estou conseguindo desenvolver estas estratégias adequadamente. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Como foi dito uma atividade de equilíbrio sobre o banco. Hoje terá uma variação desta atividade em cima do banco que 
eles já executaram. Eles caminharão sobre o banco onde terão objetos para que eles possam ultrapassar. Não saltar, mas 
passar sobre um objeto e pisar no espaço entre um objeto e o outro. Uma atividade de salto, de equilíbrio e amarelinha. 
Estas atividades com variações, primeiro em linha reta e depois dificultando um pouquinho com mudança de direção. Este 
conteúdo foi proposto no planejamento no começo do ano. Como a capacidade de equilíbrio que devem ser desenvolvidas 
nas crianças nesta faixa etária para um adequado desenvolvimento motor da criança. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Mais críticos hoje pode ser as vairações das atividades. Talvez tenha que ter estratégias para mudar a atividade no 
momento da aula. Porque a atividade vai variar hoje e pode ser que as crianças não consigam executar a atividade. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Caso os meninos não consigam realizar o equilíbrio passando sobre os objetos em cima do banco posso começar está 
atividade no chão. Colocando os objetos no chão em cima de uma das linhas da quadra. Eles terão que andar está linha e 
transpor o objeto por cima da linha. 
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Anexo 25.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Quarta-feira, 05 de Maio de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Irei me aproximar do Professor, pois esta realizando neste momento as instruções iniciais da aula. 
Professor: Você irão ter que passar pelos objetos, não é por baixo, mas simplismente passar pelos objetos. Você farão 
assim! Oh! Beleza! Quando você chegarem aqui irão pular em cima do colchão tentando cair empezinho. Beleza! 
Alunos (as): Há não! Há não Professor. 
Professor: Depois que fizermos isto aqui, nós vamos fazer a amarelinha. Esta primeira amarelinha é em linha reta, vocês 
irão saltar igual coelhinho (O Professor demonstra como realizar a amarelinha). 
Alunos (as): Riem. 
Professor: Depois que você fizerem estas brincadeiras nós vamos fazer aquela outra amarelinha que é diferente. Esta 
amarelinha nós temos que ir de uma lado para o outro. Fácil!? Esta fácil ou difícil?  
Alunos (as): Fácil! 
Professor: Então esta bom. Nós vamos fazer esta linhazinha aqui. Andar aqui em cima do branco. Da linha branquinha. 
Esta fácil ou difícil? 
Alunos (as): Fácil! 
Professor: Fácil né! Oh! Prestem atenção que o Professor esta mostrando como se faz. 
Aluno: É difícl, difícil e difícil. 
Professor: É muito fácil e vocês irão conseguir. 
Iniciamos esta observação registrando as rotinas de instrução do Professor referente a aula. Como podemos constatar o 
Professor mantém sua forma de realizar as instruções aos alunos semelhante a primeira aula observada, ou seja, é rotina 
do Professor primeiramente organizar os materiais na quadra, trazer os alunos até a arquibancada, colocar todos 
sentadinhos, dizer aos alunos quais serão as atividades da aula, a seguir explicar e demonstrar atividade por atividade aos 
alunos. Além de explicar os objetivos das atividades a alunos na faixa etária de 05 a 06 anos de idade. É rotina do 
Professor explicar e demonstrar detalhadamente as tarefas e fases de todas as atividades planejadas. Segundo o 
Professor realizar as instruções demonstrando como se faz é mais fácil para alunos nesta faixa etária assimilar os 
procedimentos e finalidade das atividades. Também percebo que os alunos conhecem algumas das atividades da aula, 
pois o Professor demonstra no seu roteiro de aula estabelecer relação de aula anteriores com aulas futuras. Ainda o 
planejamento das atividades da aula seguem uma sequência progressiva das atividades, ou seja, inicia-se com atividades 
de fácil execução para atividade com grau de execução mais avançado. É rotina do Professor chegar na escola, dirigir-se 
até a sala da direção para anuciar sua chegada, em seguida vai ao almoxarifado buscar o material da aula, no caso foram 
arcos, cones pequenos, cones médios e outros materias que compõe um circuito motor. O Professo em seguida dirige-se 
para quadra, busca os colchonetes e bolas no almoxarifado do ginásio, organiza o circuto motor na quadra e fica 
aguardando os alunos. Nisto a professora responsável de turma trás os alunos até o portão da quadra, o Professor busca 
os alunos no portão e coloca todos sentados na arquibancada e passa as instruções aos alunos das atividades da aula. 
São estas as rotinas iniciais do Professor no seu cotidiano de trabalho nesta escola. O Professor mantém a preocupação 
com a segurança dos alunos, pois trouxe um rodo para secar a quadra antes do início da aula, para evitar que ocorra 
algum tipo de acidente durante a aula. O Professor mantém suas rotinas de ralacionamento sendo muito amigável, 
carioso, atencioso com todos os alunos. É rotina do Professor quando esta realizando as instruções iniciais da aula 
estabelecer feedbacks com os alunos com intuito despertar a atenção dos alunos para as atividades da aula. Enquanto 
explica e demonstra o Professor pergunta aos alunos: “- É fácil ou é difícil a atividade?” Imediatamente todos alunos 
respondem as interações do Professor.  

2º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
Neste momento um determinado aluno esta receoso de realizar a atividade, então o Professor conversou, pegou na mão 
do aluno e o acompanha na realização da atividade. O Professor é muito atencioso com os alunos, além dos alunos 
demonstrarem respeito e carinho com o Professor, demonstram também muita confiança. O Professor mantém a rotina de 
chamar primeiramente as meninas e depois os meninos para formarem uma fila para realizarem a atividade. Manter os 
alunos organizados na fila é fundamental para evitar a dispersão e manté-los focados na atividade. O Professor faz 
questão de trabalhar o cavalherismo com os meninos para com as meninas. É uma ambiente de aula muito positivo, 
alegre, onde os alunos cantam e brincam entre si, em momento algum presenciei na primeira aula e muito menos nesta 
algum gesto hóstil, ríspido ou energíco do Professor para com os alunos. É uma aula muito propícia para aprendizagem, 
onde o Professor trabalha com foco nos objetivos das atividades planejadas, mas respeitando o tempo e características 
individuais dos seus alunos. É rotina do Professor dirigir-se aos alunos com educação, afetividade e respeito. Em 
momento algum presenciei o Professor gritar ou perder o controle com os aluno, pois o diálogo é base das suas 
estratégias de relacionamento. Neste momento ocorreu um pequeno desentendimento entre dois alunos na fila, mas nada 
que fuja do controle do Professor, porém não interviu nas trocas de empurrões entre os dois alunos. Porque segundo as 
concepções do Professor este são momentos importantes da aula, onde os alunos aprendem a desenvolver suas 
maneiras de relacionamento, desde que não passem para agressão física. O objetivo é que os alunos consigam se 
entender sem a intervenção do Professor. O Professor mantém suas rotinas de realizar instruções aos alunos antes das 
atividades referente as procedimentos e finalidade das atividades, durante a atividade o Professor acompanha todos os 
alunos na execução e no final da atividade refere-se aos procedimentos da próxima atividade. Agora o Professor esta 
explicando e exeplificando novamente a próxima atividade aos alunos. Esta é sua rotina de instrução. Esta turma é mais 
interativa em relação a primeira turma observada, são participativos, obediente e rotinizados as estratégias de gestão e 
controle do Professor. Por exemplo, já sabem onde devem se sentar, sabem que devem aguardas as instruções do 
Professor, a organização da fila com as meninas em primeiro lugar e depois os meninos. É rotina do Professor prestar 
feedbacks de controle contantemente durante a aula com intuíto de gerir algumas situações divergentes entre os alunos 
que possam vir se tornar agressões. As advertências e chamadas de atenção do Professor são sempre realizadas com 
muita educação, sem agredir ou tratar com hostilidade seus alunos. O Professor é muito disciplinado quanto as regras 
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estabelecidas para as atividades no início da aula. A todos instante o Professor organiza a fila colocando as meninas na 
frente dos meninos, nesta turminha vejo ser mais difícil manter esta rotina de organização da fila. É rotina do Professor 
acompanhar aluno por aluno na realização de cada estação do circuito motor, ou seja, além do feedback verbal o 
Professor propícia um feedback físico pegando na mão do aluno. É como o Professor dissesse ao aluno para prosseguir, 
ou seja, em vez de realizar um feedback verbal faz através do feedback físico pegando na mão do aluno. O Professor 
após explicar e demonstrar, auxilia na execução das tarefas ou estações do circuito motor. Percebo que alguns alunos 
estão brincando nas atividades anteriormente já realizadas enquanto aguardam sua vez na fila para realizar a atividade 
seguinte. São alunos mais motivados, pois algumas alunas que já realizaram a atividade e outros alunos que aguardam 
sua vez na fila, ficam brincando nas estações anteriores do circuito psicomotor. 

3º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
O Professor demonstra muita sensibilidade com seus alunos, pois constantemente esta amarrando os cardarços dos tênis 
ou ensinando eles a amarrarem seus próprios tênis. O Professor pediu para que todos alunos na medida que terminassem 
a atividades fossem sentando dentro da área de gol e realizou a estratégia do ZIP ZAP para que todos ficassem em 
silêncio. Considerando o roteiro de aula do Professor penso que irá retirar os cones da quadra e em seguida entrar as 
bolinhas para os alunos realizarem a atividade recreativa. Vou aproximar do Professor para gravar suas orientações aos 
alunos. 
Professor: O Professor irá entregar as bolas para você brincarem do que vocês quiserem, porém tem duas regrinhas, a 
primeira não pode jogar a bolinha no coleguinha. 
Aluno: Se jogar a bola no coleguinha e machucar o nariz ele vai parar no hospital. 
Professor: Isso, mas o Professor não quer que isso aconteça. 
Aluno: Se não depois a culpa é nossa. 
Professor: E não pode ser egoísta, caso o coleguinha quizer trocar de bola você podem trocar de bola com o coleguinha. 
Beleza! 
Aluno: Beleza. 
Professor: Então esperem ai sentadinhos que o Professor irá tirar os cones da quadra. 
Manter todos os alunos sentados no mesmo lugar, retirar os materiais da quadra, guardá-los e trazer os outros materiais 
para a atividade e ainda todos alunos permanecerem sentados no mesmo lugar, requer um domínio e controle dos alunos 
da turma significativo. É rotina do Professor negociar com os alunos constantemente, ou seja, para brincarem de bola no 
final da aula os alunos tem que participar e comportar na aula. Como os alunos gostam de brincar de bola, o Professor 
criou rotinas nos alunos, que só brincará de bola aqueles alunos que se comportarem e participarem da aula. O Professor 
consegue rotinizar comportamento nos alunos que favoreçam a gestão da aula e consequentemente servem como 
aprendizagem, por exemplo, antes de entregar as bolas aos alunos disse-lhes que quando terminarem de brincar deverão 
todos colocar as bolas na caixa. O Professor é muito perspicaz, pois nesta atividade recreativa que rotineiramente realiza 
no final das suas aula, é capaz de perceber aqueles alunos que já enjoaram de brincar, quais alunos interagem com mais 
facilidade com os colegas, quando os alunos começam a dispersar ou mexer com os outros materiais que ficam na lateral 
da quadra o Professor percepciona que os alunos já estão cansados da atividade. Então, imediatamente interage com os 
alunos para despertar o interesse, o foco e conseguir a atenção dos alunos novamente na atividade, cujo o objetivo é 
trabalhar a criatividade e socialização dos alunos. Nas nossas conversas na lateral da quadra o Professor colocou-me a 
questão se uma aula de Educação Física é criativa pela parte que compete ao Professor ou pela interação eparticipação 
dos alunos. Nesta atividade os feedbacks prestados pelo Professor são com intuito de criar situações de aprendizagens 
aos alunos durante a atividade, além de feedbacks de controle e gestão dos alunos. É perfil do Professor ser atencioso, 
carinhoso, prestativo estando atento a todos os episódios que ocorrem na aula com seus alunos. Esta atividade de 
recreação rotineira que o Professor incluí nos seus planejamentos e fundamental, pois propícia aos alunos um momento 
de socialização. 

4º MOMENTO: Finalizando a aula... 
Agora o Professor esta finalizando a sua aula, pois pede aos alunos para colocarem a bola na caixa e formarem a fila. 
Enquanto a professora responsável de turma aguarda no portão da quadra com a próxima turminha que irá fazer aula de 
Educação Física. Esta rotina institucional, onde a professora responsável de turma tráz os alunos até a quadra é favorável 
para ambos professores ganharem tempo de aula, além de zelar pela segurança dos alunos e do trabalho dos 
professores. Também percebo que os alunos reconhecem suas rotinas, pois quando viram a professora responsável de 
turma chegar no portão da quadra já sabiam que tinha que quardar as bolinhas na caixa e formarem a fila para irem para 
escola.  

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
O Professor mantém suas rotinas de relacionamento amigável com os alunos. É rotina do Professor ser amigável nas 
suas instruções e principalmente na sua postura com os alunos. A forma como o Professor rotinizou sua maneira de 
instruir os alunos, ou seja, trazé-los e sentá-los na arquibancada, ouvir suas opiniões durante as instruções, explicar e 
demonstrar como realiza cada atividade aos alunos. A estrutura e maneira de organização da aula influência nas rotinas 
de relacionamento do professor para com o alunos, além da sua postura atenciosa, afetiva e prestativa junto as 
necessidade dos alunos. Também a faixa etária exige estas características no perfil do Professor para se conseguir 
trabalhar com crianças de 04 a 06 de idade. A rotina de organização da fila, onde primeiro são as meninas e depois os 
meninos, ou seja, trabalhar o cavalherismo e educação dos meninos para com as meninas. A rotina do Professor de pegar 
na mãos dos alunos e acompanhar na realização das atividades. Suas rotinas de controle, gestão e correção usando uma 
linguagem próxima e amigável aos alunos. Todas as característica do perfil do Professor e suas rotinas de gestão, 
controle e organização da aula influenciam nas rotinas de relacionamento do Professor para com os alunos. Além de 
conseguir o carinho e respeito dos alunos pelo seu trabalho. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, o Professor respeita todos os alunos, suas 
limitações, inseguranças e diferenças motoras, afetivas e psiquicas. O Professor é atencioso com todos alunos. O 
Professor reconhece as limitações e capacidades de cada aluno. O Professor na lateral da quadra me aponta as 
características dos alunos, por exemplo: “- Francis presta atenção naquele aluno como ele é mais áereo,” “- Aquele já é 
mais esperto.” “- Aquela aluna lidera as demais meninas.” Principalmente na atividade recreativa no final da aula, onde o 
Professor já rotinizou nos alunos este momento nas suas aula, então utiliza como uma estratégia de controle e gestão dos 
alunos. Assim, para brincarem de bola no final da aula tem que se comportar e participar das atividade da aula. No geral o 
contexto da aula é muito positivo e propício para aprendizagem, pois em momento algum presenciei episódiso divergentes 
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na aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei nenhum episódio na aula que 
considera-se este aspecto, pois são crianças de 04 a 05 anos, então não demonstram. Apenas na 1ª aula, onde ocorreu 
um episódio com o Aluno L que segundo o Professor é muito retraído, demonstra limitações motoras. Então, durante a 
atividade os coleguinhas gritavam: “- O Aluno sabe, o aluno sabe....” Mas o Professor entendeu que os alunos diziam o 
contrário, chegou a ensaiar uma advertência aos alunos, porém percebeu que era um feedback positivo, assim fortaleceu 
este feedback dos alunos para o Aluno L. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor proporcionar constantemente aos alunos durante a realização das 
atividades. Rotineiramente são feedbacks verbais, visuais e físicos acompanhando os alunos individualmente na 
realização das atividades do circuito motor. É rotina do Professor pegar na mão dos alunos e acompanhá-los durante a 
realização da tarefa do circuito motor. Constantemente lembra aos meninos que as meninas devem ser as primeiras da 
fila por questão de cavalheirismo e educação. A postura estratégica do Professor de relacionamento amigável com os 
alunos conquista o carinho e respeito dos alunos. Ainda, a estrutura e organização rotineira da aula do Professor impõe 
aos alunos rotinas de relacionamento que facilitam a gestão da sua aula. Por exemplo, realizar as instruções gerais e 
demonstrar a realização das atividades aos alunos antes das atividades; ao fim das atividades solicitar que os alunos 
sentem num determinado ponto da quadra e aguardem suas orientações para realização da segunta atividad; a atividade 
de recreação que é rotina de todas as aula realizadas pelo Professor, onde explora as questões de criatividade e 
socialização dos alunos. É rotina das aulas do Professor um ambiente solto, avontade e livre, onde os alunos tem a 
liberdade de manifestar seus comportamentos, desde que não tenham algum comportamento divergente entre os alunos 
como brigas. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, mas não é perfil do 
Professor assumir uma postura ríspida ou enérgica com os alunos, pelo contrário, sua postura é amigável, educada, 
carinhosa e atenciosa. Entretanto, quando necessário adverte os alunos chamado-os pelo seus respectivos nomes próprio 
e conversando com eles diretamente. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, a base do respeito entre o Professor e seus alunos é o carinho 
e afetividade, onde é recíproco o respeito e carinho dos alunos para com ele. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não, pois são alunos na faixa etária dos 04 
a 06, onde as diferenças limitam-se ao intesse em brincar ou não em determinada atividade. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, considerando sua 
estrutura e organização de aula o Professor demonstra conhecimento das características das turmas, na sua postura de 
prestar feedbacks individualizados aos alunos e principalmente na sua forma de dirigir-se aos alunos nas suas 
orientações. 
Impulciona a participação dos alunos: Não, porque como são alunos da Educação Infantil já vêm dispostos a fazerem 
aula, ou seja, as atividades das aulas de Educação Física tornam-se brincadeiras. O Professor busca manter a atenção e 
interação dos alunos nas atividades planejadas. 
Tem sentido de humor: Sim, o Professor é brincalhão com os alunos, mas não perde o foco nos objetivos planeados para 
aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, aceita as ideias dos alunos que são imaginações ou fantasias da faixa etária. O 
Professor permite que os alunos falem e expressem suas ideias durante a aula. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humanas o Professor mantém suas rotinas em relação a primeira aula 
observada. Sendo rotinas manter um relacionamento amigável, instruções bem próximas a linguagem dos alunos, sem 
descaracterizar sua postura como professor, ser brincalhão com os alunos nas atividades, acompanhá-los durante a 
realização das atividades, ser atencioso e carinhoso. Quando necessário sabe advertir e corrigir os alunos com educação, 
sem rispidez ou hóstilidade nas palavras. Explora da criatividade para aumentar a interação e atenção dos alunos nas 
atividades, por exemplo, nesta turma os alunos não se interessaram muito pela atividade de recreação que rotineiramente 
incluí no seu planejamento, então improvisou uma estafeta com os alunos para manté-los atentos e focados na aula. É 
rotina do Professor diferenciar as atividades com base nas características da turma. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, é rotina do Professor ir até escola avisar a 
Diretora, Supervisora e Professora regente de turma que já chegou e esta na quadra. A seguir busca os materiais 
necessários que encontram-se no armário da escola, quando chega na quadra busca os materiais no almoxarifado do 
ginásio, no caso aqueles materiais de grande porte como colchões e bancos suecos. Organiza os materias na quadra 
conforme as atividades planejadas, ou seja, é rotina do Professor organizar os materiais necessários para as atividades 
antes que os alunos cheguem na quadra. Recebe os alunos tragos pela Professora regente da turma no portão da quadra, 
depois conduz os alunos em filas, a fila dos meninos e fila das meninas, até a arquibancada do ginásio, onde transmite as 
instruções gerais das atividades planejadas. É rotina do Professor explicar e demonstrar aos alunos as regras e 
procedimentos a serem realizados nas atividades antes de iniciar a aula. Durante a realização das atividade de natureza 
individual o Professor acompanha individualmente os alunos. Hoje uma das atividade planejadas o Professor colocou 
sobre o banco sueco os chapeuzinhos para os alunos atravessarem sobre o banco sueco, mesmo sendo uma atividade de 
equilíbrio semelhante da aula anterior, porém com um nível maior de dificuldade. A segunda atividade foi uma amarelinha, 
onde o Professor utilizou os arcos para os alunos saltarem em linha, depois saltava os arcos em direções alternadas. A 
terceira atividade foi andar sobre a fita metrica em zig zag que estava marcada na quadra. Correr entre os chapeuzinhos 
que estão dispostos na quadra. Agora outra atividade, onde os alunos estão organizados em duas filas, terão que sair 
correndo até o cone, colocar o chapeuzinho dentro do arco, pegar a bola e entregar ao Professor. É uma atividade de 
estafeta, onde a competição é o cariz motivador desta atividade entre os alunos. O Professor incluiu na aula planejada 
para esta turma uma estafeta, acredito que deve-se a maturidade deste alunos em relação as turmas anteriores, mesmo 
tendo a mesma faixa etária. O Professor mantém suas rotinas de organizar o circuito motor, explicar e exemplificar as 
instruções aos alunos e durante a realização das tarefas presta feedbacks de instrução, correção e supervisão dos alunos. 
É rotina do Professor prestar feedbacks individualizados a cada aluno, sejam, verbal, visual e físico. Ainda, o Professor 
demonstra ser um grande gestor do tempo de aula, pois mesmo tendo rotinas que exigem tempo para realizar as 
instruções referentes as atividades da aula, consegue cumprir o seu planejamento no tempo de aula. É rotina do Professor 
diferenciar as atividade, seja o tipo, nível de dificuldade ou procedimento de realização, tendo por referências as 
características cognitivas e afetivas dos alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras e adequadas a linguagem dos 
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alunos. São instruções detalhistas e descritivas referente a utilização dos materiais e procedimentos a serem seguidos. É 
rotina do Professor mencionar qual a finalidade da brincadeira aos alunos, mas não cobra dos alunos os resultados. É 
rotina do Professor realizar as instruções aos alunos antes da aula, onde explica e exemplifica como realizar os 
procedimentos de cada atividade planejada. São intruções coletivas, generalistas e especifícas quanto aos procedimentos 
das atividades. Ainda, antes e durante a realização de cada atividade o Professor exemplifica explicando como realizar a 
atividade aos alunos. Quando necessário adequa os procedimentos das atividades as limitações dos alunos propiciando 
que todos possam realizar a atividade. Distribuíndo e gerindo o tempo de aula muito bem, considerando a diversidade e 
quantidade de atividades planejadas. Nesta aula foram realizadas 7 atividades, considerando a atividade recreativa no final 
da aula, onde os alunos realizaram duas vezes cada atividade no circuito motor, ainda os 5 minutos finais da atividade 
recreativa. Assim, o Professor tem que gerir e distribuir muito bem os 50 minutos de aula. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: A estrutura e organização dos materiais na quadra 
é uma estratégia que estimula e motiva os alunos a participarem da aula. É rotina do Professor prestar feedbacks positivos 
aos alunos quando realizam a tarefa corretamente. Os próprios alunos parabenizam com palmas e gritos o sucesso do 
coleguinha nas atividades. Se algum aluno realiza incorretamente a atividade o Professor pede para repetir. Assim, o 
aluno realizando corretamente a atividade pede aos colegas que parabenize o aluno pelo sucesso na atividade. Quando 
uma equipe vence a outra o Professor pede a todos que parabenizam a equipe vencedora. Sendo assim, o Professor 
possui rotinas estratégicas de socialização para motivar e interagir os alunos nas atividades. Além de ser rotina do 
Professor estar constantemente brincando com os alunos, ou seja, faz caras e bocas que os alunos gostam e identificam-
se com suas brincadeiras. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, constantemente o Professor 
presta feedbacks de interação e motivação, considerando que alunos na faixa etária dos 04 a 06 anos enjoam 
rapidamente das atividades. Então, constantemente esta chamando a atenção, conversando, brincando e motivando. Esta 
turma é mais tranquila em relação a anterior observada na primeira aula, onde o Professor improvisou um atividade para 
interagir e ativar os alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, mas suas rotinas de improvisação são para manter a atenção dos 
alunos nas atividades, ou seja, rotinas de instruções relacionadas a gestão e controle dos alunos nas atividades. Nesta 
aula o Professor improvisou uma atividade, pois tendo como referência a entrevista pré-aula não constava no 
planejamento, sendo assim como percebeu que os alunos estavam um pouco desmotivados e ainda havia tempo 
suficiente improvisou uma estafeta antes da atividade recreativa com as bolas. Enquanto o Professor retira os materiais da 
quadra para realização da atividade recreativa, os alunos aguardam comportadamente sentados na área de gol, ou seja, já 
estabeleceu rotinas de comportamento nos alunos durante as transições das atividades. Estas rotinas estão diretamente 
relacionadas a sua estrutura e organização de aula, além dos procedimentos rotineiros de disciplina e conduta que o 
Professor impõe nas atividades planejadas. Por exemplo, no final das atividade quardar as bolinhas na caixa, apenas os 
alunos que participam e colaboram com a aula participarão da atividade das bolinhas. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pela sua estrutura e organização das atividades da aula. Além da atenção, 
afetividade e carinho com os alunos durante toda a aula. 
emonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor possui rotinas de gestão que 
possibilitam melhor aproveitamento do tempo e controle dos alunos na transição das atividades. Por exemplo, criou o 
hábito nos alunos de ficarem sentados na arquibancada para ouvirem e ver as demonstrações das primeiras instruções da 
aula, sempre que finaliza uma atividade pede aos alunos para setarem-se em determinado ponto da quadra, seja, no 
círculo central ou área de gol, na organização dos materiais enquanto os alunos aguardam sentados, levar os alunos pelas 
mãos de uma atividade para outra, pelo número de atividades e organização das atividades planejadas são 
demonstrações de controle e responsabilidade nas mudanças de situações da aula, isso sem perder o foco e objetivo das 
atividades. 
Síntese: Referente a dimensão ensino suas rotinas são muito estruturadas e planejadas no que refere-se as rotinas de 
instrução, rotinas de organização de aula, rotinas de gestão do tempo das atividades que favorem para um contexto de 
aula propício para aprendizagem dos alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, mas não há indiciplinas nas suas aula. São alunos com base familiar, educados 
e respeitadores. Ainda, o Professor conseguiu estabelecer comportamentos rotineiros nos alunos referente a disciplina 
como habito de colocar os alunos sentados na arquibancada, os alunos sentarem no circulo do centro da quadra ou na 
área de gol aguardando as instruções do Professor,a organiação dos materiais pelos próprios alunos e usar a atividade 
das bolinhas como estratégia de controle. Então o contexto ou ambiente da aula é favorável para o Professor transmitir as 
informações aos alunos. Durante a aula o Professor não perde tempo na organização da aula. Sendo no intervalo de uma 
atividade e outra que o Professor realiza novamente as instruções aos alunos, assim na medida que os alunos vão 
realizando a atividade o Professor vai organizando a próxima atividade. De modo, que a forma como o Professor gere os 
alunos nas atividades estabele rotinas de disciplinas nos alunos, ainda, as rotinas de relacionamento que o Professor 
habitua os alunos, como por exemplo, as meninas terem sempre prioridade nas atividades em relação aos meninos, 
quando refere-se na organização das filas. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não existe caso de alunos problemáticos na turma, pois todos 
apresentam bom comportamento e respeito pelas orientações do Professor. 
Trata os alunos com justiça: Sim, a postura do Professor é segura e respeitadora, mas é muito afetivo e atencioso com 
seus alunos, principalmente com as meninas. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, as rotinas de estrutura e organização da aula propíciam um 
ambiente muito costrutivo na aprendizagem dos alunos, seja, pela infra-estrutura do ginásio, a diversidade de materiais 
disponivéis, suas rotinas de instrução adequadas a linguagem dos alunos, sua postura tranquila, afetiva, atenciosa de gerir 
e tratar os alunos. É rotina do Professor permitir os episódiso de divergências entre os alunos, desde que não cheguem a 
agressão física e verbal, são aqueles relacionados a empurrões, disputas de posiçaõ na fila, desde que não ultrapasse as 
meninas. Na concepção do Professor este episódios contribuem para coordenação, desenvolvimento cognintivo, afetivo e 
social dos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos alunos tem acesso os materias, porém quando finaliza uma 
atividade é rotina do Professor retirar os materiais da quadra enquanto os alunos realizam a atividade seguinte. Neste 
momento os alunos estão realizando a atividade da recreação, nesta aula o Professor entregou uma bola para cada aluno, 
porém tem aulas que entrega uma bola para cada dois alunos, na outra forma trios e diversifica as estratégias para 
explorar dos alunos a criatividade e socialização. 
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O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, pela estrutura e organização das atividades planejadas, os materiais 
utilizados e principalmente pelas suas rotinas de gestão e controle dos alunos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, 
constantemente o Professor presta feedbacks verbal, visual e físico acompanhando os alunos individualmente na 
realização das atividade. Participa e interage com os alunos nas atividades coletivas. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim é recíproco o respeito entre Professor e alunos, mas 
como já mencionamos na primeira aula observada, a base deste respeito e a postura afetiva, carinhosa, atenciososa, 
organizada e rotineira das suas aulas. Também é característico do perfil do Professor ser disciplinados, porém uma 
postura disciplinadora carinhosa. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são clara, explícitas e adequadas à linguagem dos alunos. Quando 
os alunos não compreendem o Professor repete individualmente ao aluno as orientações. É rotina do Professor realizar as 
instruções gerais no início da aula com todos os alunos sentados na arquibancada, onde explicar e exemplifica como 
realizar todas as atividades planejadas da aula. Antes das atividades explica e exemplifica novamente aos alunos 
sentados em um ponto da quadra indicado pelo Professor. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, preocupa-se muito com a segurança dos alunos, pois antes 
de cada atividade verifica os materiais e sua disposiçaõ na quadra para evitar algum tipo de acidente. Hoje a quadra 
estava respingada das goteiras da humidade d tempo, o Professor secou o piso antes da aula para que os alunos 
pudessem realizar com segurança as atividades. O Professor mantém os portões da quadra sempre fechados para 
garantir que nenhum aluno saia do contexto de aula. 

6º MOMENTO: Considerações finais... 
Suas rotinas de ensino, seja, na organização dos materiais, nas rotinas de instrução, rotinas de relacionamento e gestão 
dos aluno, ou seja, induzem as rotinas de comportamentos dos alunos nas suas aulas. Além da rotinas de conduta que os 
alunos são obrigados a realizar nas aulas do Professor como os meninos respeitarem as meninas em todas as acasiões 
das atividades. Os alunos já rotinizaram comportamentos que facilitam a gestão e controle da aula, como saber que tem 
que aguardar as intstuções da próxima atividade sentados em determinado ponto da quadra indicado pelo Professor. É 
importante lembrarmos que este é o primeiro ano que o Professor trabalha nesta escola e com estes alunos. 
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Anexo 25.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 25.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 
Sexta-feira, 07 de Maio de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Diferentemente da outra escola aqui as preocupações são pouco maiores. Tenho várias preocupações, por exemplo, o 
espaço que é aberto. Então uma aula que tenha planejado, às vezes por motivos climáticos não consiga realizar aula. 
Então, tenho que ter sempre o chamado plano B que é aula em sala. Tentar trabalhar a Educação Física na sala de aula. 
Segunda preocupação é chegar e organizar este espaço. O espaço não é apropriado. Não é o espaço ideal. Mas é o 
espaço disponível que como professor terei que adaptar e tentar desenvolver minha aula. Primeira preocupação é o 
espaço e tempo, se estiver chovendo ou não. Segunda preocupação é tentar neste espaço reduzido desenvolver a melhor 
atividade possível para os alunos. Proporcionar para eles uma melhor atividade de recreação e lazer. Uma Educação 
Física de qualidade e sempre objetivando o que foi planejado no começo do ano. Outra preocupação é chegar 
antecipadamente e separar os materiais. Todos os dias procuro sempre chegar 15 a 20 minutos antes na escola para 
desenhar no chão do pátio uma amarelinha ou um circuito motor com giz neste espaço. Faço isso para proporcionar aos 
meninos uma atividade física no recreio. Porque onde eles fazem a aula de Educação Física é onde brincam no horário do 
recreio. É para terem o que fazer na hora do recreio. 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Bom. O planejamento para o segundo bimestre iniciasse hoje. Um dos objetivos dentro do planejamento feito no 
começo do ano, aonde considerei além do conteúdo programado para Educação Física o conteúdo que foi pedido pela 
diretora e supervisora. Era para mim tentar desenvolver no planejamento algumas atividades voltadas para os números 
como os jogos matemáticos. Também trabalhar atividades de recreação, atividades lúdicas e ao mesmo tempo auxiliar o 
professor em sala de aula para que haja melhor rendimento neste bimestre referente a matemática. Para que os meninos 
consigam melhorar, aprender a matemática, alguma coisa de matemática, os números e operações matemáticas através 
dos jogos. Pois, sabemos que a criança quando brinca consegue às vezes aprender coisas que um professor dentro da 
sala de aula não consegue. 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: As avaliações são feitas por observações. A avaliação são observações sobre o aluno até o final da aula. Como o aluno 
se portou. Se o aluno conseguiu realizar a atividade. Qual o nível de desenvolvimento dele comparado com o início do 
ano. Nas novas atividades propostas e o que apresenta hoje. 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma boa. Onde temos alunos que conseguem desenvolver as atividades. Que possuem o repertório motor 
bom. Por serem da zona rural e por não terem o hábito de atividades que sejam desenvolvidas dentro de casa como jogos 
eletrônicos e vídeo-game. Estes meninos conseguem desenvolver as atividades brincando, brincam mais, correm, pulam, 
brincam de pique e sobem em árvores. E isso, eu acredito faz com que o repertório motor destas criança desenvolvam da 
melhor maneira possível. Então, o professor quando chega aqui na escola, às vezes por achar ser uma zona mais 
afastada, vai achar que os meninos não têm uma vivência motora boa e se surpreende. Isso foi o que aconteceu comigo. 
Nesta turma existe com relação à disciplina. Às vezes aos comportamentos deles. Não diria alunos indisciplinados. Alunos 
que desrespeitam o professor. Não neste aspecto. Isto não acontece nas aulas. Mas alunos que fazem brincadeiras 
inconvenientes. Alunos que às vezes atrapalham e dispersam os outros coleguinhas. Isto existe. Falar que têm algum 
problema em especial isto não tenho. 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Quando cheguei à escola observei alguns materiais que o município cedeu para trabalhar na Educação Física. E alguns 
que já venho trabalhando com os meninos. Tenho uma caixa de bola de meia. A confecção destas bolas de meia foi uma 
proposta que estava no planejamento que os alunos fizeram no 1º bimestre. Passei as instruções para os meninos como 
fazer uma bola de meia e cada aluno trouxe a sua bola de meia para trabalhar nas aulas. Para eles brincarem nas aulas. 
Seria uma bola feita de material alternativo. Este foi um dos objetivos que estava no planejamento do 1º bimestre que é 
trabalhar atividades manipulativas. Onde os alunos construíram e fizeram aquelas bolas de meia. 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Creio que não. Estamos começando o 2º bimestre e acho que os meninos já acostumaram comigo. Adaptaram-se a 
maneira como coloco as aulas, as atividades e como costumo organizar a aula. E acho que minhas estratégias estão 
sendo as ideais para esta escola. 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Os conteúdos para esta aula serão primeiramente uma atividade de aquecimento que ao mesmo tempo os alunos vão 
trabalhar atividade de salto e equilíbrio. Vou utilizar algumas cordas individualmente que já estão separadas. Depois eles 
vão trabalhar o equilíbrio com algumas amarelinhas que desenhei. Vão trabalhar também lateralidade com a amarelinha 
também. Uma amarelinha diferente, onde os meninos têm que saltar de acordo com a letra que estiver desenhada na 
amarelinha. Se for a letra “D” saltam com a perna direita, se for à letra “E” saltam com a perna esquerda. Isto trabalha 
lateralidade, que é uma das dificuldades de crianças nesta faixa etária. Às vezes eles não reconhece o que é direita e o 
que é esquerda. 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Creio que pode ser fatores externos, porque as crianças não estarão vestidas e calçadas adequadamente isto pode 
atrapalhar. A criança não conseguir realizar a atividade proposta. Às vezes se sentir envergonhado e sair da atividade. Até 
mesmo não querer fazer. Então, isto pode atrapalhar um pouquinho a aula. Sempre temos que ter um plano B e 
estratégias. O plano B que falo é tentar ajudar aquela criança encontrar alternativas para ela fazer a atividade diferente ou 
chamar a crianças para ajudar o professor no processo da aula. 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: A alternativa que possuo caso a criança não consiga realizar a atividade primeiramente arrumar alternativas. Como 
envolve deslocamentos e saltos a criança pode fazer andando. Na amarelinha em vez de saltar a criança pode andar. Em 
vez de pular corda sozinha ou individualmente, eu posso bater a corda para a criança pular ou o coleguinha ajudar. Se for 
o caso chamar a crianças para participar do processo ajudando o professor. O importante que a criança se sinta 
valorizada e participe independente de qual forma seja. 
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Anexo 25.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 07 de Maio de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
O Professor buscou os alunos na sala de aula, a aula planejada é para uma turma de 5º ano com alunos na faixa etária 09 
a 10 anos. Nas sala de aula o Professor primeiramente apresentou-me aos alunos como professor de Educação Física e 
como teu professor na faculdade, a seguir realizou a chamada dos alunos. É notório que o Professor possuí um bom 
relacionamento com seus alunos. Neste momento o Professor esta conversando com os alunos a respeito das atividades 
planejadas para aulas. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Estarei aproximando do Professor para registrar suas instruções iniciais da aula. 
Professor: Então vocês irão saltar com uma perna, alternando as pernas ou com as duas pernas. Você podem escolher se 
realizam parados ou em movimento. Esta será a parte de aquecimento da aula. Depois nós vamos fazer aquela 
amarelinha que é para trabalhar o “esquerdo e direito”. Entendido!? Aquelas outras duas amarelinhas que o Professor 
marcou ali no canto não são para aula de hoje, mas é para quando vocês quiserem ou estiverem no recreio poderem 
brincar. 
Aluno: Ou quando estivermos esperando o ônibus. 
Professor: Justamente! Ou quando estiverem esperando o ônibus ou chegarem mais cedo na escola você poderem 
brincar. Também percebe que vocês desenharam algumas amarelinhas no pátio, pois gostei de ver a iniciativa e espero 
que vocês continuem, porque a amarelinha mesmo aparentando ser uma brincadeira muito simples possui N objetivos. 
Agora vou buscar a corda individual para vocês. 

3º MOMENTO: Descrevendo o aquecimento... 
O aquecimento da aula planejada pelo Professor será pular corda, porém o impressionante é que todos alunos participam 
motivados da atividade, pois é muito forte a capacidade de motivação do Professor. O Professor manté sua rotina de 
explicar e exemplicar as instruções gerais das atividades planejadas para aula. Para os alunos desta turma de 5º ano o 
Professor explicitou os objetivos das atividades. Agora esta entregando as cordas para todos os alunos, porém não há 
material suficiente para todos, então improvisou um grupo de 6 alunos para pularem corda juntos, onde amarrou dois 
pedações fazendo uma corda grande. Assim, a atividade de aquecimento da aula é extremamente lúdica e recreativa. A 
estrutura desta aula é muito diferente das duas aulas observadas anteriormente para os alunos da Educação Infantil, 
porém o Professor mantém suas rotinas de gestão e relacionamento, por exemplo, a questão das meninas serem as 
primeiras em relação aos meninos na organização das filas, então quando os alunos vão sair da sala primeiro são as 
meninas e depois os meninos. Na entregas dos materiais, no caso da corda, primeiro são as meninas e depois os 
meninos. Então são rotinas de comportamento e relacionamento que estão diretamente ligadas a formação de valores e 
princípios morais nos alunos, sendo rotinas estabelecidas pelo Professor desde as séries iniciais. Enquanto os alunos 
realizam a atividade da corda, o Professor organiza os materiais, delimita o campo ou área para realização da próxima 
atividade, assim gerindo melhor o tempo de aula disponível. Outro aspecto interessante de considerar é a rotina contextual 
das aulas do Professor, por exemplo, o barulho criado pelas interações dos alunos na atividade não gera nenhum tipo de 
infortúnio aos professores que estão desenvolvendo aula nas salas ao redor do espaço de aula de Educação Física. 
Então, não há desculpas do Professor tipo: “- Não tem como realizar a aula porque os meninos fazem muito barulho.” “- 
Não tenho espaço para fazer aula.” “- Não tenho como realizar uma boa aula porque irei encomodar os professores de 
sala de aula.” A postura, conduta e a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Professor na escola com seus alunos 
permitiram-lhe conquistar o respeito da Direção e demais colegas de trabalho nesta escola. Escola que apresenta uma 
infra-estrutura muito limitada referente ao espaço de aula e materiais. O Professor me chamou para dizer-me a respeito de 
uma rotina estratégica que costuma utilizar para diferenciar as atividades da aula. Nesta turma há um aluno com NEE, 
cuja deficiência esta numa das suas mãos, impossiblitando realizar a atividade individualmente. Sendo assim, o Professor 
reuniu os alunos que não estavam de uniforme de Educação Física para realizar a atividade de pular corda com o aluno 
com NEE, mesmo sendo o uso do uniforme obrigátorio na escola. Entretanto, o Professor criou condições na aula para 
que todos alunos pudesse realizar a atividade, ou seja, diferenciou suas rotinas de ensino e diferenciação de conteúdo 
tendo por base as características individuais do aluno com NEE. O Professor esta finalizando a atividade de aquecimento 
pedindo os alunos para guardarem a corda na caixa. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade... 
O Professor desenvolverá uma queimada no espaço que delineou, ou seja, no campo que marcou com giz no espaço de 
aula. O Professor mantém suas rotinas de realizar as instruções gerais de todas as atividades planejadas no início da aula 
aos alunos. Antes de cada atividade repete novamente as instruções aos alunos. Como são alunos já na faixa etária dos 
09 aos 10 anos de idade o Professor não preocupou em exemplificar as atividades, pois os alunos compreendem bem 
suas instruções. Vamos nós aproximar do Professor para registrarmos suas instruções aos alunos. 
Professor: Para e volta no penúltimo, por favor. Aqui esta certo? 
Alunos: Não. 
Professor: Porque? 
Aluno: Um pé coloca lá e o outro lá. 
Professor: Entõa você terão que arrumar alternativas. Professor posso fazer assim? Pode. Posso chegar até aqui e pular 
de costas. Pode porque aqui é D e não E. Para sair da amarelinha é o pé direito e saí. 
A primeira atividade foi o aquecimento com a corda. A segunda atividade é a amarelinha, onde o Professor pretende 
trabalhar a lateralidade, ou seja, direito e esquerdo. Neste instante o Professor esta advertindo alguns alunos referente a 
comportamentos desviantes como não manterem-se organizados na fila, contantemente desviarem a atenção da aula. O 
Professor possui estratégias de controle dos alunos, por exemplo, quando disse: “- Na aula passada eu tirei alguém da 
turma e que voltou para sala de aula, mas não gostaria de tomar esta atitude novamente, assim por favor vamos manter a 
disciplina na fila.” Geralmente são os meninos a adotarem comportamentos desviantes. Então o Professor apresenta 
rotinas de controle para manter a disciplina semelhante a utilizada com os alunos da Educação Infantil quando coloca para 
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os alunos que aqueles que não colaborarem com a aula não poderão brincar na atividade da bolinha no final da aula. 
Também mantém a rotina de gestão, onde as meninas realizam a atividade antes dos meninos. O Professor demonstra 
grande controle na gestão e organização dos alunos no espaço de aula. É rotina do Professor organizar os materiais a 
serem utilizados na próxima atividade enquanto os alunos realizam a atividade já ensinada anteriormente. A medida que 
as meninas foram terminando a amarelinha o Professor chamava para virem pegar as bolinhas de meia e agora é a vez 
dos meninos. É rotina do Professor trabalhar com seus alunos os bons costumes e hábitos, pois é inquestionável a 
prioridade que as meninas tem nas aulas em relação aos meninos. Mesmo os meninos deste 5º anos sendo bem 
agitados, animados e descontraídos o Professor consegue manter a gestão e controle dos alunos na aula. Também 
mantém sua rotina de realizar instruções antes das atividades e durante realizar os feedbacks de instrução, supervisão, 
controle e gestão dos alunos. O Professor apropriou de rotinas que influenciam muito o coportamento dos alunos no 
sentido de cumprirem com procedimentos rotineiros que ocorrem nas aulas, por exemplo, a questão das meninas terem 
prioridades na fila e até na escolha dos melhores materiais. São rotinas que os alunos habituam-se a realizar nas suas 
aulas facilintando a gestão e controle das atividade e tempo de aula. É notório o entusiasmo do Professor com sua 
profissão, pois o espaço de aula é muito restrito e com grandes limitações para realização de uma aula de Educação 
Física, porém a estrutura, organização, criatividade, seleção e adequação das atividades, além da capacidade de gestão e 
controle do Professor que estão relacionadas as características da turma e das condições físicas do espaço permitem-lhe 
contruir um ambiente muito favorável para aprendizagem dos alunos. Principalmente quando comparamos o Professor 
com aqueles outros professor que se desculpam não realizarem uma aula adequada por não terem condições ou espaço 
favorável para tal fim. Ainda, geralmente as turmas que o Professor trabalha são muito motivada em fazer as aulas. É 
notório também o respeito dos alunos pelo trabalho do Professor, pois sua rotina de advertência ou controle dos 
comportamentos desviantes são geralmente coletivas, onde a primeira é para a turma e direcionada ao aluno ou grupo 
que comporta-se indiciplinadamente. A segunda chamada de atenção e direta ao aluno ou grupo que adota o 
comportamente divergente. Na terceira vez toma uma atitude, seja, pedir que o aluno retire-se da aula indo para sua sala 
ou levá-o para a Direção da escola. Vamos aproximar do Professor para registrar suas instruções referente a próxima 
atividade. 
Professor: Tem alunos falando junto com o professor. O Professor irá pedir você para fazerem várias atividades com as 
mãos utilizando as bolinhas de meia e irei colocar vários arcos no chão. Quando você estiverem fazendo a atividade com 
as bolinhas na mão, derrepente irei falar um número, seja, um, dois, três e etc. O número que levantar corresponde ao 
número de pessoas que gostaria dentro de um arco apenas. Ta certo!? Beleza! Então todos jogando bolinha para o auto, 
bate uma palma e pega a bolinha. 
Um atividade que trabalha a coordenação e atenção. É uma atividade complexa, onde inicialmente o Professor trabalhou 
uma atividade de aquecimento, lateralidade e esta atividade para trabalhar além de coordenação e lateralidade, também 
trabalha os números. E na medida que a atividade avança o Professor aumenta o grau de realização das tarefas, por 
exemplo, aumentar o número de palmas, onde na primeira vez era uma palma, a seguir duas e assim sucessivamente. 
Enquanto, os alunos realizam esta primeira parte da atividade o Professor organiza os arcos no espaço de aula. Agora o 
Professor levantou o braço e mostrou com os dedos o número dois, então deverá ficar em cada arco apenas dois alunos. 
A atividade é esta, onde os alunos deverão constantemente ter atenção no número que o Professor demonstra com os 
dedos e quando improvisar novos estimulos que trabalham a atenção dos alunos. O Professor constantemente diversifica 
as regras da atividade, por exemplo, agora o Professor improvisou nova regra na atividade, onde os alunos deverão lançar 
a bolinha para o aula, bater duas palmas e pegar a bolinha com apenas uma mão. Agora lançar a bolinha para o alto e 
tentar pegar com uma mão de cada vez, primeiro a direita e depois a esquerda. É uma atividade muito rica que possibilita 
uma diversidade de forma de realização, onde possibilita o Professor trabalhar a atenção, lateralidade, os números e 
socialização dos alunos. É rotina de planejamento das aulas do Professor a seleção de atividade lúdicas, recreativas com 
objetivos adequados ao conteúdo a ser trabalhado na respectiva faixa etária. Também constato que o Professor mantém a 
rotina de realizar as instruções e exemplificar como realizar os procedimentos na atividade. Por exemplo, o Professor joga 
a bolinha para o alto, bate as mãos nas duas pernas e depois pega a bolinha com uma das mãos. Quando os alunos 
estão envolvidos com estas ordens de comando da bolinha o Professor levanta o braço e mostra o número com os dedos, 
aqueles alunos que não conseguem entrar dentro do arco pagam uma prenda, seja, uma imitação, flexões ou abdominais. 
É rotina de estratégia de controle do Professor pedir aos alunos no final de cada atividade para organizarem os materiais, 
por exemplo, agora pede que todos alunos coloquem as bolinhas de meia na caixa, quando usaram as cordas pediu para 
colocar na caixa de cordas e assim educa e ensina aos alunos a zelarem pelos materiais de aula, ou seja, os próprios 
alunos vão organizando os materiais a medida que finalizam a atividade. 

5º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
Vamos aproximar do Professor para registrar suas instruções referente a queimada. 
Professor: Para quem não sabe ou para quem não lembra esta queimada tem três campos, mas você podem queimar em 
qualquer campo, ou seja, do campo do centro para os dois campos do fundo ou do campo do fundo para o outro campo do 
fundo. Porém é diferente da queimada tradicional que você estão habituados a jogar, onde quem foi queimado vai para o 
campo dos queimados. A diferença é a seguinte, quem for queimado deverá sentar-se. Esta certo! Como o campo do 
centro é o alvo dos outros dois campos serão eles que começaram o jogo e Eu jogarei no time deles. 
Aluno: É só uma bola? 
Professor: É só uma bola por enquanto. 
É uma atividade diferente, ou seja, uma queimada com três campos. O Professor mantém sua rotina de relacionamento 
que é participar diretamente das atividade coletivas com os alunos. É uma rotina estratégica do Professor para interagir e 
gerir a atividade, além de aproximar-se dos alunos. Então serão três equipes a realizar a queimada, onde o Professor 
jogará na equipe do centro. O Professor utilizou 9 cones pequenos para dividir os campos. O Professor mantém o perfil 
criativo na seleção das atividades, criativo na estrutura e realização da atividade, criativo na sua forma de relacionamento 
e na organização dos materiais. Ainda, o Professor possuí rotinas de gestão seguras que edíficam um ambiente propício e 
positivo para aprendizagem dos alunos. O Professor iniciou seu trabalho nesta escola no mês de fevereiro deste ano, 
então considerando que trabalha apenas a dois meses com estes alunos, demonstra rotinas diferenciadas capaz de 
rotinizar comportamentos nos alunos que facilitam a gestão e controle da aula. Independente da faixa etária, 
características da turma, do contexto da escola o Professor possui rotinas q ue possibilitam gerir e controlar o 
comportamentos dos alunos, de modo, contribuir para o cumprimento do planejamento e objetivos da aula. No geral o 
comportamento dos alunos do Professor são característico da faixa etária, pois não ocorreu em momento algum episódios 
divergentes que colocassem em questão o ambiente e controle da aula. Não houve discussões, brigas ou alunos que não 
quisessem realizar a aula do Professor. As aulas do Professor edificam-se naturalmente com as rotinas de gestão e 
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relacionamento que habituou nos alunos em apenas dois meses e meio como professor de Educação Física desta escola. 
O Professor possui diversas estratégias de improvisação, pois como há apenas dois alunos em cada campo para serem 
queimados, ou seja, seis alunos a serem queimados. Então o Professor introduz mais duas bola no jogo para aumentar a 
interação da atividade e facilitar os alunos serem queimados. O ambiente de aula é muito agradavél, pois os alunos 
quando são queimados sentam-se na lateral da quadra e participam da aula torcendo para suas respectivas equipes ou 
colegas que ainda jogam. É rotina do Professor prestar fedbacks de instrução, supervisão, gestão e controle 
constantemente aos alunos durante a realização da atividade. É rotina do Professor participar da atividade com os alunos. 
Agora na atividade temos apenas 3 alunos, ou seja, um jogador em cada campo. Então o Professor introduziu no jogo 3 
bolas uma para cada jogador. É caracaterístico do perfil do Professor gerir o comportamento dos alunos durante a 
realização da atividade para que não ultrapasse o tempo planejado para cada atividade na aula. Também é rotina do 
Professor improvisar regras que adequem a situações ou condições necessárias durante a realização das atividades pelos 
alunos. O Professor finalizou a atividade dando empate para as duas últimas alunas que ficaram no jogo. Percebo que o 
Professor irá realizar novamente a atividade, porém mudou as equipes de campos e alguns alunos de suas equipes para 
tornar o jogo mais interativo com turmas mais homogêneas, assim o próprio realiza as alterações entre os alunos. O 
Professor tenta ser justo com as equipes que no primeiro jogo ficaram no sol, nesta agora inverte as equipes de campo 
para oportunizar todos alunos de jogarem no campo da sombra. 

6º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Agora o Professor esta finalizando a aula, pois pediu as meninas para formarem uma fila e os meninos para recolherem os 
cones que marcavam o campo da queimada. É rotina do Professor solicitar aos alunos a colaboração na organização ou 
recolha dos materiais de aula. Nesta aula para o 5º ano constatamos que o Professor apresenta rotinas de ensino, seja, 
de gestão, controle e relacionamento que são independentes da faixa etária, características da turma e contexto escolar. 
Por exemplo, organização das filas com as meninas em primeiro lugar, na divisão das equipes, participar das atividades 
com os alunos, organização e distribuição dos materiais pelo espaço de aula, realizar as instruções gerais de todas 
atividades planejadas no início da aula. Também mantém rotinas de relacionamento, onde busca falar e identificar com os 
alunos na linguagem própria de cada turma, mas sem perder sua postura e conduta como professor, ou seja, mantém a 
gestão e controle dos alunos. As rotinas de controle do Professor, ainda sua postura e conduta durante a aula não 
permitem que os alunos lhe faltem com o respeito, pois em nenhuma das aulas presenciei comportamentos divergentes 
ou atitudes hóstis entre os alunos e o Professor. Após pedir aos alunos para juntar e organizar os materiais nos seus 
devidos lugares, no caso as caixas onde ficam quardados. Neste momento o Professor já colocou os alunos dentro da 
sala de aula, porém conversa com dois alunos à porta, acredito que deve ser referente ao comportamento deles na aula. 
Acredito que o perfil do Professor irá contribuir muito para nossa investigação referente a relação existente entre os 
hábitos profissionais no inicio da carreira docente e os fatores do desenvolvimento profissional e pessoal que 
influenciaram na formação do vários perfis de professores que estaremos estudando. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Professor apresenta rotinas de relacionamento que são independentes da faixa etária, características da turma e contexto 
escolar. Não é perfil do Professor ser brincalhão ao extremo, mas diverte-se com seus alunos e participa das atividades 
com os alunos. O Professor planeja e estrutura rotineiramente suas aulas, onde os alunos mantém-se constantemente 
ocupados participando e realizando as atividades. Suas rotinas de relacionamento são rotinas de gestão que utiliza para 
instruir, organizar e controlar os alunos durante as atividades. Suas rotinas de instrução antes e durante as atividades são 
também rotinas de relacionamento, pois o Professor consegue cativar e motivar os alunos quando esta explicando e 
demonstrando como realizar a atividade. Outro detalhe é o timbre de voz do Professor, pois não diferencia a maneira de 
falar, realizar as intruções ou prestar os feedbacks aos alunos, seja, alunos da Educação Infantil na faixa etária dos 04 aos 
06 anos ou Ensino Fundamental I na faixa etária dos 07 aos 11 anos. Entretanto, demonstra mais afetividade, carinho e 
cuidados ao realizar as intruções, os feedbacks, advertir os alunos e principalmente ao falar com os alunos da Educação 
Infantil, mas sem perder o cariz de educador, formador e professor. Sendo assim, as rotinas de instrução, gestão e 
controle da aula realizada pelo Professor influenciam diretamente nas rotinas de relacionamento e na percepção dos 
alunos em relação ao seu papel como professor.  
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Sim, pois nesta turma há um aluno com NEE com 
deficiencia na mão. Assim, o Professor diferenciou a atividade para que o aluno com NEE pudesse realizar a atividade, 
demonstrando ser sensível a necessidade do aluno, mas com a finalidade que o aluno pudesse realizar a atividade com 
seus colegas. Então após dividir as cordas entre os alunos o Professor amarrou duas cordas, formou um grupo com 4 
alunos para baterem a corda junto com o aluno com NEE. Porque este aluno com NEE não cosegue segurar ou ter 
mobilidade com o braço para bater a corda. O Professor também diferencia as atividade com base nas características dos 
alunos e da turma. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não ocorreram episódios individuais com 
alunos que permitissem considerar esta rotina no perfil do Professor. Entretanto, a estrutura e organização das aulas do 
Professor propiciam um contexto criativo, alegre e construtivo que contribuí para construir um auto-conceito positivo nos 
alunos. 
Proporciona feedback ao alunos: É rotina do Professor prestar feedbacks aos alunos constantemente antes, durante e 
após as atividades. São rotinas de feedbacks de instrução, orientação, supervisão, gestão, controle e motivação. Por 
exemplo, quando um aluno finaliza uma atividade com sucesso o Professor pede que os demais colegas parabenizem, 
batam palmas, ou seja, estimula a prestação de feedbacks positivos entre os alunos. É rotina nas aulas do Professor a 
criação de momentos de socialização e construção de volores de equipa entre os alunos. É rotina do Professor realizar as 
instruções, feedbacks e falar com os alunos de maneira objetiva, pausada, tranquila, timbre de voz e linguagem adequada 
a faixa etária dos alunos. Não presenciei o Professor alterar, agir ou falar com hóstilidade nas aulas com seus alunos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, é perfil do Professor 
manter uma postura e conduta justa, firme com um timbre de voz ponderado e respeitador. A forma objetiva, pausada, 
tranquila e segura do Professor dirigir-se aos alunos constrõe este respeito dos alunos em relação ao seu trabalho. Com 
os alunos da Educação Infantil a base deste respeito é o carinho do Professor com os alunos. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, porém a postura e conduta do Professor mantém-se firme e 
justa independente da faixa etária dos alunos. Com os alunos do Ensino Fundamental I do 5º ano, alunos na faixa etária 
dos 09 a 10 anos, o Professor apresentou um perfil mais disciplinador, seguro e firme nas suas instruções aos alunos em 
relação a Educação Infantil. Na Educação Infantil apresenta um perfil mais afetivo, carinhoso e cauteloso nas suas 
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orientações, instruções e feedbacks. Também os alunos do 5º ano já são mais velhos, negociam as regras e atividades 
com o Professor, apresentam comportamentos divergentes que são característicos da faixa etária dos alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Sim, elabora e improvisa atividades que 
possibilitem a interação entre os alunos e alunos com NEE. Mas não ocorreu episódios de preconceito ou exclusão entre 
os alunos. É uma turma com alunos na mesma faixa etária. A estrutura da escola é precária, porém o ambiente escolar é 
muito favorável a socialização dos alunos por ser pequena e todos se conhecerem no contexto escolar. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, mesmo estando 
trabalhando apenas a dois meses e meio com estes alunos do 5º ano e da Educação Infantil na primeira escola, onde 
observamos sua aulas, o Professor demonstrar uma capacidade de observar e reconhecer comportamentos nos alunos 
que lhe permitem aproximar ao máximo o planejamento das aulas às necessidade pessoais, motoras e físicas dos seus 
alunos. É característico do perfil do Professor buscar compreender a razões porque alguns alunos adotam 
comportamentos ou atitudes que diferenciam aquele alunos dos demais da sua turma. Planejando atividades que 
possibilitem a integração da turma, mas improvisa momentos na atividade que trabalhe as necessidades particulares de 
alguns alunos. São atividade que já estão relacionadas no planejamento anual que o Professor repassa para a escola, 
atividades propícias a faixa etária, as características da turma, ao nível cognitivo e motor dos alunos, além de contruir 
momentos de diferenciação as características dos alunos. Por exemplo, improvisa variações da atividades que são 
adequadas as necessidades ou características dos alunos, no caso do aluno com NEE, o Professor pediu a todos para 
jogarem a bolinha de meia para o alto, baterem palma e pegarem apenas com uma mão só, podendo ser com a direita ou 
esquerda. Como o Professor sabe que na turma há um aluno com NEE não direciona a questão dos alunos pegarem a 
bolinha com a mão direita ou esquerda, deixando em aberto esta decisão. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Não é necessário porque todos alunos gostam e querem particiapar das 
suas aulas. Ainda, a estrutura, organização e criatividade das atividades selecionadas pelo Professor para aula motivam e 
despertam o interesse dos alunos. A aula planejada de hoje foi completamente recreativa e lúdica, ainda a faixa etária dos 
alunos favorece o interesse e participação. 
Tem sentido de humor: Sim, é rotina do Professor brincar e participar das atividades com os alunos, porém com estes 
alunos do 5º ano apresentou um perfil mais seguro e disciplinador. Conversa constantemente com os alunos, direciona as 
atividades com a participação dos alunos, ou seja, constantemente interage com os alunos na aula. Entretanto, em 
momento algum o Professor perde o foco nos objetivos da aula, na gestão das atividade e no desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos. Entretanto, quando realiza as instruções aos alunos o Professor é objetivo, seguro, calmo, 
tranquilo e coerente nas suas palavras de modo falar na linguagem adequada a compreenssão dos alunos. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, é caracaterístico do Professor ouvir a sugestões dos alunos, permitir que 
particepem das suas orientações referente as atividades, pedir aos alunos que conhecem as regras das atividades que 
demonstrem aos colegas como realizá-la, ou seja, os alunos participam diretamente da construção e realização das 
atividades planejadas para aula. 
Síntese: Referente a dimensão relações humanas o Professor edifíca suas rotinas de relacionamento com base na sua 
estrutura e organização de aula, ou seja, seu roteiro de aula é favorável a contrução de um ambiente propício para 
aprendizagem e socialização dos alunos. Sua estratégia e construir aulas criativas e estimulantes que despertem o 
interesse dos alunos em participar e aprender, muito diferenciada daqueles professores que buscam na estratégia do 
relacionamento amigável a base para os alunos quererem participar das suas aulas. O Professor estabelece rotinas de 
relacionamento nos alunos que favorecem para uma formação e aprendizagem positiva. Por exemplo, os meninos 
respeitarem as meninas, seja, na fila para realização das atividades, ao sairem da sala, na distribuição dos materiais de 
aula, ou seja, as meninas sempre tem prioridade em relação aos meninos. São valores, princípios de cavalerismo e 
educação moral que o Professor busca trabalha com seus alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental 
nos diversos contextos das suas aulas. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, o Professor manteve a rotina de chegar na 
escola alguns minutos antes da aula para separar os materiais que serão utilizados na aula, deixá-los na lateral da quadra 
organizados em caixas e organizar os materiais no espaço de aula. Também desenhou as amarelinhas de diferentes tipos, 
uma marcada com D e E para trabalhar a lateralidade dos alunos, outras trabalha a soma na matemática e outras com 
diferentes objetivos. O Professor criou a rotina nos alunos de durante o recreio brincarem com as amarelinhas que deixa 
desenhada por diversos pontos do pátio da escola. É rotina do Professor pedir aos alunos para recolher os materiais que 
estão sendo utilizados e colocarem dentro da sua respectiva caixa que fica na lateral da quadra. Os alunos utilizaram a 
corda para aquecimento, então no final todos devem colocar as cordas na caixa. Utilizaram as bolinhas de meia na 
queimada, então no final colocar todas na caixa. Atribui responsabilidades nos alunos com a contrução e elaboração da 
aula, ou seja, o aluno torna-se responsável pelo sucesso da sua própria aula. No caso das turma do Ensino Fundamental I 
é rotina do Professor entrar na sala de aula, realizar considerações a respeito das atividades da aula e do comportamento 
deles durante a aula, realizou a chamada dos alunos, autorizou que os alunos saissem da sala, sendo primeiro as 
meninas e depois os meninos. A primeira atividade da aula foi pular corda, sendo considerado o aquecimento, onde o 
Professor distribuiu cordas para os alunos, ainda criou um grupo com quatro alunos para realizarem a aula com o aluno 
com NEE que devido sua deficiência na mão não conseguia pular corda sozinho. A segunda atividade foi a amarelinha, 
onde o Professor trabalhou a lateralidade. A terceira atividade foi com as bolinhas de meia e arcos, onde o Professor pedia 
aos alunos para jogar as bolinhas para o alto, bater palmas, pegar a bolinha com a mão esquerda ou direita e quando 
mostra-se um número com os dedos os alunos deveriam correr para dentro dos arcos formando grupos com aquele 
número. E por fim, a queimada de três campos. Então, além do tempo dedicado as instruções no inicio da aula, ainda 
dentro da sala de aula, o Professor desenvolveu 4 atividade com os alunos. São atividade que requerem tempo para 
serem explicadas, pois como ja relatamos é rotina do Professor explicar e demonstrar como realiza as atividades aos 
alunos. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras, objetivas, descritivas e adequadas 
a liguagem dos alunos, sendo rotina explicar e exemplificar a realização dos procedimentos da atividade aos alunos. É 
rotina do Professor realizar as instruções gerais de todas as atividades que foram planejadas e serão desenvolvidas na 
aula. Explicando e exemplificando os procedimentos de cada atividade e objetivos de cada atividade aos alunos. Esta 
rotina de justificar os objetivos aos alunos só realizou com os alunos do 5º ano, faixa etária dos 09 a 10 anos, já para os 
alunos da Educação Infantil não realizou esta rotina. É rotina do Professor realizar as instruções antes das atividades, 
onde explica e exemplifica os procedimentos a serem realizados aos alunos. Por exemplo, jogar as bolinhas de meia para 
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o alto, bater duas palmas ou bater as mãos nas pernas e pegar novamente a bolinha, então o Professor exemplificar como 
realizar este procedimento antes de pedir os alunos para realizar a tarefa. E durante a atividade realiza feedbacks de 
gestão, supervisão, controle e motivação. São feedbacks especifícos aos alunos, onde o Professor dirige-se ao aluno pelo 
seu nome próprio. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, pois os alunos são interessados, motivados e 
gostam de participar e realizar as aulas. Não presenciei em nenhuma das aulas alunos que demonstra-se desinteresse, 
porém a faixa etária é muito favorável para realização de uma boa aula, pois são alunos entre 09 e 10 anos de idade. Suas 
estratégias ou rotinas de motivação estão relacionadas para manter ou aumentar a interação entre os alunos. Como são 
alunos oriundos da zona rural a escola torna-se um ponto de encontro para momentos de recreação destes alunos, assim 
o Professor planeja e ensina atividades que sejam fáceis de serem reproduzidas pelos alunos fora do contexto da aula de 
Educação Física. O Professor possui um planejamento muito bom do tempo das atividades e de aula, ainda o feeling de 
perceber quando os alunos já estão desmotivados ou desinteressados da atividade. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina do Professor interagir 
constantemente através de feedbacks de controle, gestão e motivação dos alunos. Seja, através da improvisação de 
regras e improvisação des adaptações da atividade inicial, onde aumenta o nível de complexidade da atividade, assim 
motivando e aumentando a interação entre os alunos. É rotina do Professor participar diretamente das atividade coletivas 
brincando com os alunos. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina do Professor improvisar regras e variações da atividade 
inicial para aumentar a interação dos alunos. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, o Professor possui um planejamento rotineiro seguro, organizado e adequado a 
todas as faixas etárias, demonstra possuir o dominio significativo dos conteúdos que leciona e gestor do tempo de aula. 
Por exemplo, nesta turma de 5º ano o Professor desenvolveu quatro atividades, no âmbito destas atividades diversificar 
suas estratégias para aumentar a interação dos alunos, onde gradativamente aumenta o nível de complexidade das 
atividades. Por exemplo, na atividade de pular corda improvisou váriações da atividade como pular corda com uma perna, 
duas pernas, foguinho e outras. Na atividade da bolinha de meia criou diversas possibilidades no âmbito da mesma 
atividade. Desenhou várias amarelinhas, onde uma trabalhava a lateralidade, outra a matemática e outras. E na queimada 
quando os alunos eram queimados o Professor introduzia uma bola na atividade para aumentar a interação entre os 
jogadores que ficaram até o fim. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, o Professor possui rotinas que já rotinizou nos 
alunos que favorecem o controle e gestão das etapas da aula, onde não perde tempo na transição das atividades e na 
organização dos materiais e uma atividade para outra. É rotina do Professor organizar os materiais da próxima atividade 
enquanto os alunos realizam a atividade anteriormente ensinada e na medida que a atividade vai terminando o Professor 
organiza os materiais nas suas respectivas caixa. O Professor possui rotinas de instruções, organização e transição das 
atividades muito bem restruturadas no seu roteiro de aula em relação a sua gestão do tempo. Como é característica das 
aulas do Professor a diversidade de materiais como arcos, cones, bolas de meia, bola, corda e outros. De maneira, que na 
transição de uma atividade para outra o Professor organiza ou recolhe materiais distribuidos no espaço de aula. É perfil do 
Professor ser tranquilo e objetivos nas suas decisões estratégicas de gestão, controle e organização da aula.  
Síntese: Referente a dimensão ensino são rotinas do Professor chegar antes na escola para separar, organizar e distribuir 
os materiais de aula, no início da aula realizar as instruções gerais referente todas as atividades e demonstrar como 
realiza cada atividade aos alunos, também realiza instruções referente aos procedimentos e regras antes de cada 
atividade e demonstra como realizar aos alunos. Suas rotinas de instrução são independente da série ou faixa etária dos 
alunos, seja da Educação Infantil ou Ensino Fundamental I. As aulas do Professor são organizadas, pois possui a rotinas 
de organização e gestão dos materiais que induzem o comportamento e a participação direta dos alunos na construção da 
aula. Por exemplo, os alunos ajudarem a recolher e guardar os materiais após realizar a atividade, independente da faixa 
etária. O Professor possui um forma peculiar de dirigir-se aos alunos que contribuí bastante para participação e 
colaboração dos alunos na aula. “- Por favor traga as bolinhas para o Professor.” “- Fulano tem como arrumar esta 
colchãozinho para o Professor.” Demonstra rotinas de instrução e comunicação que são adequadas a faixa etária dos 
alunos, sendo simples e objetivos nas suas palavras. Também suas rotinas de relacionamento são positivas e 
socializadoras, além do Professor demosntrar muito carinho pelos alunos. O roteiro de aula, a organização das atividade 
impedem que os alunos fiquem parados ou ociosos na sua aula, pois o Professor demonstra querer cumprir com o 
planejamento dos objetivos das atividades. Ainda, demosntra conhecimento e rotinas que estruturam a progressão das 
atividades e evolução do conteúdo ensinado ao longo dos anos escolares. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Não presenciei episódios de indisciplina nas suas aulas, mas segundo o Professor 
existem alunos muito indisciplinados, porém nas suas aula não adotam estes comportamentos divergentes porque possui 
estratégias de controle. As aulas de Educação Física são por si uma forma de controle do comportamento dos alunos nas 
outras disciplinas, ou seja, os alunos que não se comportam bem nas outras disciplinas ficam sem realizar as aula do 
Professor. Os alunos demonstram muito carinho e respeito pela orientações do Professor que por sua vez dirige-se aos 
alunos também com respeito e numa linguagem comum as suas respectivas faixa etária. Também possui estratégias que 
utiliza durante as aulas para manter o controle dos alunos, por exemplo, na Educação Infantil a brincadeira da bolinha no 
final da aula e já para alunos do Ensino Fundamental, no caso este 5º ano, caso adotem comportamentos desviantes é 
pedir que os alunos retirem-se da aula dirigindo-se para a sala de aula.  
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei nenhum episódio nas aulas de alunos problemáticos. 
Entretanto, mesmo sendo brincalhão, educado e atencioso com os alunos o Professor adota uma postura mias firme e 
disciplinados com os alunos do 5º ano em relação a Educação Infantil. 
Trata os alunos com justiça: Sim, o Professor busca nas suas aulas realizar uma gestão justa na organização das 
atividades. Quando realiza a organização das equipes para atividades coletivas o Professor forma equipes homogêneas, 
porém ao longo da aula alterna os membros destas equipes para que todos possam se relacionar durante a aula. É rotina 
do Professor organizar as equipes considerando as características dos alunos. Na divisão dos campos durante a 
atividade, por exemplo, uma equipe ficou prejudicada por jogar no sol, na outra partida inverteu as equipes de campo e a 
bola iniciou com os alunos que jogavam no compo com sol. O Professor criar condições e oportunidades nas atividades 
para todos alunos poderem participar da aula, inclusive o aluno com NEE. É rotina do Professor trabalhar com atividade 
que propiciem momentos que os alunos tenham que dividir os materiais de aula, ou seja, socializem-se entre eles. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, o Professor possui um planejamento anual, bimestra, 
semanal e diário das aulas que serão desenvolvidas. A estrutura e roteiro de aula é muito bem delineado e adequado a 
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faixa etária dos alunos e contexto escolar em que trabalha. As atividade planejadas para suas aulas são criativas, 
baseadas no conteúdo a ser lecionado, nas características dos alunos e nas condições matériais e físicas disponibilizadas 
pela escola. Busca diferenciar as atividades e aulas com base nas características dos alunos e da turma. É um gestor do 
tempo das atividades e do tempo de aula. Além das características pessoais do perfil do Professor como ser organizado, 
divertido, atencioso e amigável com os alunos, porém não perde sua postura firme, segura e disciplinadora para gerir e 
controlar o comportamentos dos alunos na aula. Neste momento o Professor desenvolve uma aula de Educação Física no 
pátio da escola, talvés outro professor teria a desculpa que as condições física para realização da aula são limitadoras 
para realização de uma aula de Educação Física adequada ou os materiais não são suficientes ou novos. Mesmo sendo 
próximo as salas de aula o Professor desenvolve normalmente, não ocorre gritos ou comportamentos que não sejam 
caracterísiticos da faixa etária. O ambiente da aula do Professor é positivo e contrutivo para aprendizagem, pois ocorre e 
flui naturalmente nas interações dos alunos com as atividades planejadas e orientações do Professor. O Professor 
desenvolveu uma metodologia de aula que contribuí na formação de rotinas nos alunos que favorecem a aprendizagem e 
paticipação dos alunos na aula. Por exemplo, quando chega na escola é rotina do Professor desenhar amarelinhas pelo 
pátio da escola para que os alunos no intervalo ou quando estão esperando o ônibus possam brincar das atividades que 
foram ensinadas na aula. Estas amarelinhas objetivam trabalhar a lateralidade, matemática, a alfabetização e outros 
conteúdos. São desenhadas de diversas formas, seja, quadrados, círculo e outras formas. A princípio posso afirmar que 
este Professor demonstra um perfil mais desenvolvido em relação aos demais professor colaboradores do estudo, pois 
buscou realizar cursos de formação na área da educação, mesmo estando se preparando para trabalhar na área do 
treinamento esportivo como treinador. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, é rotina do Professor chegar alguns minutos antes da aula na escola 
para selecionar e organizar os materiais no espaço de aula. Os materiais ficam dispostos em caixa na lateral da quadra, 
onde todos alunos têm acesso desde que seja com sua autorização prévia. No final das atividades o Professor pede aos 
alunos para guardar ou recolher os materiais e colocá-los nas suas respectivas caixa. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, é rotina das aulas do Professor o contexto atraente, motivador e 
positivo. Mesmo nesta escola, onde as condições física são muito limitadas em relação a primeira escola o Professor 
desenvolveu uma aula muito agradável e propícia a aprendizagem. Quanto a segurança o Professor esta sempre a 
organizar os materiais e alertar aos alunos dos esbarrões e trombadas que podem vir ocorrer durante a aula. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina do Professor prestar contantemente feedbacks de instrução, supervisão, controle e motivação. O Professor esta 
sempre presente aos acontecimentos da aula e no comportamento dos alunos. O Professor realiza feedbacks específicos 
aos alunos tendo por base suas prestações durante a atividade. Ainda, é rotina do Professor participar e interagir nas 
atividades coletivas com os alunos. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, é reciproco o respeito entre alunos e Professor, 
cuja, a base é um relacionamento amigável. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina do Professor realizar instruções claras, objetivas, 
descritivas e adequadas a linguagem dos alunos. Quando necessário repete as instruções aos alunos, porém as rotinas 
de instução do Professor são muito estruturadas, onde difícilmente os alunos não as compreende no primeiro instante. É 
rotina do Professor explicar, exemplificar todas as atividades aos alunos no início da aula e novamente antes de cada 
atividade repete esta rotina de instrução, se necesssário realiza a atividade junto com o aluno. Aqui na aula para o 5º ano 
o Professor mantém sua rotina de ensino que é os alunos realizarem a atividade duas vezes, assim como na educação 
infantil. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, é rotina do Professor manter os alunos sempre organizados 
no espaço de aula, seja, formando uma fila ou se posicionando em determinado ponto do espaço de aula até que finalize 
uma determinada atividade que esteja ocorrendo. Esta sempre lembrando aos meninos para serem cavalheiros com as 
meninas, seja, na fila, ao sairem da sala e principalmente durante as atividades. 

8º MOMENTO: Considerações finais... 
Reencontrar este Professor é um contributo grande para nossa investigação, pois devido a dificuldade encontrar 
colaboradores para o estudo e a distância entre as localidade me obrigarão a dedicar uma semana exclusiva a este 
professor. Ainda chego ao momento da coleta de dados que estou mais maduro e seguro de realizar os procedimentos 
metodológicos na nossa investigação. Agora estaremos realizando a entrevista de indicadores de rotina com o Professor e 
acredito que contribuirá muito para podermos compreender as relações entre o hábito profissional, a experiência 
profissional, as ações de formação realizada e o contexto escolar e de ensino que o professor rotineiramente estabelece 
no cotidiano da profissão. As rotinas de ensino do Professor podem ser compreendidas pelas rotinas de relacionamento e 
comportamento dos alunos durante a ação pedagógica. 
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Anexo 25.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 25.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Sexta-feira, 07 de Maio de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

17º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. Hoje eu tenho um roteiro. Este roteiro eu adquiri com o tempo, com a experiência, com o estágio, com o curso de 
graduação. Porque até então, no início quando comecei a lecionar, achava que consiguiria realizar minhas aulas sem 
formular um planejamento. Porem, eu fui percebendo que ao longo deste tempo não coseguia dominar as atividades, os 
alunos se dispersavam bastante e com isto, a aula não rendia, não chegava alcançar os objetivos que pretendia 
desenvolver. Com o passar do tempo fui me aprimorando, fui pegando a prática e também devido aos cursos que realizei 
na área durante esta trajetória academica, eu comecei a perceber que estava errado. “- Opa! Estou errado. Desta forma 
não vou chegar com o objetivo a lugar nenhum.” Então eu comecei a planejar. E mesmo passando a elaborar estes 
planejamentos, eu comecei a perceber que estava seguindo modelos prontos, modelos já pré-concebidos, que às vezes 
poderia dar certo para uma determinada realidade escolar e talvez para aquela minha realidade não daria. É lógico, que 
mesmo nestes modelos pré-concebidos tinham coisas que percebia que era necessário, coisas que percebia que davam 
certo, mas por ser uma realidade totalmente diferente eu percebe que tinha que fazer algo diferente, procurar alternativas, 
achar meios e variações. E ai comecei a chegar num modelo ideal de planejamento, num modelo ideal de postura, num 
modelo ideal de conduta. Que eu acho ideal! Que eu vejo como ideal! E as aulas começaram a fluir com mais 
naturalidade, com mais simplicidade. Eu passei a ter um pouco mais de domínio dos alunos e isto melhorou 
substancialmente a qualidade da minha aula. 
1.1.1) Professro poderia descrever o seu roteiro base de aula? Aquele roteiro que independente de qualquer escola, 
qualquer turma será a mesma estrutura de aula. 
R: Primeiro antes de responder esta pergunta quero deixar bem claro que no começo do ano é solicitado aos professores 
que façam o seu planejamento. Eu tenho que apresentar o planejamento para diretora e supervisora. Ela vão olhar e 
análisar o planejamento depois discutimos o planejamento para vermos se esta de acordo, se o que foi planejado é 
importante mesmo e se pode incluir mais coisas ou se for o caso retirar. Então é um planejamento realizado pelo 
professor, avaliado, visto e explicado para Diretora e Supervisora como será este planejamento. É um planejamento 
aberto, aberto no seguinte aspecto, como o ano é dividido em 4 bimestres, não quer dizer que naquele planejamento anual 
que passei para direção no 1º bimestre serão apenas aquelas atividades e que eu não possa incluir algo diferente, algo 
que transceda aqueles objetivos, que seja necessário e por algum motivo esqueci de incluir, ou que a Diretora, 
Supervisora, Orientadora, Psicologa da escola acha que aquilo seja essencial para aquela realidade. Então é um 
planejamento aberto a debates, onde a decisão final é do professor de Educação Física. Porque a aula é do professor de 
Educação Física, não é da Diretora e não é da Supervisora, mas através da experiência delas nós tentamos chegar a um 
modelo de planejamento ideal. Então o primeiro passo é o planejamento no começo do ano. Segundo passo, sendo a 
primeira aula e independente de faixa etária, eu procuro conhecer os alunos, eu me apresento para os alunos, peço aos 
mesmo que se apresentem, mesmo sendo aqueles alunos de 3 e 4 anos peço eles que se apresentem. Geralmente 
naquela primeira aula, naquele primeiro contato, planejo uma brincadeira que envolva o contato das crianças, que 
desperte aquele medo, aquele receio de tocar no colega, de conhecer o colega, de conversar com o colega, de 
cumprimentar o colega. Então seria esta a primeira aula. A partir daí, de acordo com os objetivos, as metas e o 
planejamento proposto no primeiro bimestre, eu começo a desenvolver as minha atividades. O roteiro da aula seria assim, 
na E.M.T.C.P., lá os alunos vão de 03 a 04 que seria a creche, 05 a 06 anos o ensino infantil, lá é uma realidade diferente 
da outra escola que trabalho, na realidade lá o material é pouco, porém o ginásio é excelente, pois tenho um ginásio 
coberto para realizar as atividades. Então, lá eu chego momentos antes, 20 a 30 minutos antes para montar minha aula e 
as atividades. A professora do 1º horário leva os alunos até o ginásio, no ginásio desenvolvo a chamada, mas nesta faixa 
etária não estou realizando a chamada no primeiro momento. Porque não estou realizando a chamado no primeiro 
momento, porque se faço perco uns 10 minutos da aula. Então o que eu faço, deixo para fazer a chamada depois, junto 
com as professoras de sala de aula, porque elas fazem, pois é rotina delas. Então é mais facíl chegar depois e perguntar 
qual aluno que veio e quem faltou. Assim faço a chamada. Já na outra escola é diferente, coloco os meninos sentados, 
geralmente eu uso o banco, onde fica o banco de reservas. Na aula que o Professor acompanhou eles estava sentando no 
meio da quadra, mas porque na hora que entravam no campo, eu já pedia para eles sentarem no centro lá no círculo 
vermelho, em volta do círculo vermelho, eles já sabiam que tinham que sentar lá. Se virar para eles e falar assim: “- 
Sentam lá dentro da área, lá perto daquele gol.” Ele vão. Porque não coloquei no banco, sendo que diariamente sento eles 
no banco, porque tinham objetos ali e eu sabia que se eu colocasse... Tinha bola! A bola você viu que é a princesinha dos 
olhos de ouro deles. Eles ficam doidos com bola. 
Minha intervenção: Mas isto é outra rotina sua, pois você criou uma estratégia de controle dos alunos, com base no 
saquinho de bola que você tem. 
Professor: Sim, sim. Então na hora que eles chegaram lá pedi que sentassem no centro, porque se sentassem perto do 
saco eles iriam pegar o material e viraria uma zorra a aula. E alunos de 05 e 06 anos até controlá-los eu perderia algum 
tempo. Então colocava eles no centro da quadra, explicava a atividade, exemplificava e fazia pelo menos uma vez para 
eles terem o comando visual, ver como é a atividade. Dentro das possibilidades de cada um, lembrando da individualidade 
biológica de que cada um é cada um, eles procuravam fazer. As correções, sempre que um aluno errava alguma 
atividade, eu tentava corrigir sem que aquilo virasse um tipo de treinamento, um tipo de repetição de técnica, pois não 
estou ali para desenvolver técnicas, estou ali para desenvolver as capacidades propostas no planejamento. E os meninos 
executavam as tarefas, as atividade propostas, mas sempre neste esquema. Primeiro eu explico, depois eu exemplifico e 
depois eu faço 1 ou 2 vezes para executar. E sempre eu uso da estratégia, dependendo da turma, ou ficar em fila, pois 
tem turmas que consigo controlar eles na fila, mas a fila é uma coisa muito difícil, tinhamos que acabar e abolir este 
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negócio de fila, e a outra maneira para os meninos pequenos que é mais difícil ainda, para algumas turma eu até consigo 
como você observou, mas os menores de 03 e 04 anos da creche, por exemplo, não tem jeito, eu não peço para eles 
ficarem sentados, primeiro faz os meninos e depois faz as meninas. 
Minha intervenção: Você abriu excessão nestas aulas. 
Professor: Isto. Porque foi um jeito de adaptar aquela mesma situação, não tem como eu seguir um roteiro certinho, 
porque pessoas são pessoas, cada um é cada um, então com certa turma vai dar certo e com outra não. 
Minha intervenção: Nesta escola, referente ao seu roteiro de aula, você mantém o roteiro, você realiza a chamada dentro 
da sala de aula, você realiza algumas consideraçõe da aula dentro da sala de aula e sua estrutura aqui é muito diferente 
da E.M.T.C.P.. 
Professor: Aqui é o contrário, pois é outra realidade, aqui você observou que o espaço não é o ideal, mas o material você 
viu que tenho mais coisas que na outra escola, bolas, materiais alternativos. Tenho muito materiais devido trabalhar com 
eles materiais manipulativos, pois eu pedi que cada aluno confeccionasse uma bola de meia, eles trouxeram, 98% dos 
alunos trouxeram. E tenho outros materiais como corda individual, corda maiores para fazer a atividade com outro aluno 
tocando a corda, bola de borracha, cone e etc.. Bolinha de tênis de mesa apesar de não trabalhar tênis de mesa, mas 
serve para trabalhar as habilidade manipulativas, porque uma coisa é um menino jogar uma bola para o ar e pegar uma 
bola de meia, de vôlei ou futebol, outra é ele jogar uma bolinha de tênis de mesa, uma bolinha de ping ponge. Então seria 
trabalhar outra capacidade das crianças que é a capacidade de diferenciação, porque ele tem que diferenciar ali o peso. 
Certo! E o vento interfere muito nesta situação. Então aqui a realidade é diferente, pois como os meninos são maiores a 
rotina aqui é assim, eu chego e monto a minha aula, já sei o que vou fazer, pois planejei um dia antes, mas sempre eu 
chego e desenho algo para eles no chão. Eu percebe com o passar do tempo que eles gostam muito da amarelinha, então 
eu uso amarelinha comum como todo mundo conhece, mas eu uso a amarelinha com números pares, números ímpares, 
letras, esquerda e direita. Isto para que, a amarelinha com números, para os meninos reconhecerem os números, 
perceberem quais são estes números, a ordem dos números, começar a ter cociência do que é par e do que é ímpar. 
Amarelinha com letras, para ajudar na alfabetização e no reconhecimento do abecedário. Amarelinha esquerda e direita, 
letra E e D na amarelinha para trabalhar a lateralidade. Então eu sempre chego e faço algo. Para os menino pequenos na 
parte da tarde, que seria a creche, esta turminha de tarde tem muita dificuldade em caminhar em linha reta, isto deve-se 
também até mesmo pela faixa etária. Equilibrio, às vezes, eu até passo um percursso, ou uma estradinha como se fosse 
um carro para eles seguirem a linha, mas sempre eu deixo uma atividade destas. E qual é o objetivo destas atividades, é 
que às vezes chega na hora do recreio eles não tem nada para fazer então eles vão correr, assim passa-se o tempo do 
recreio e eles não aproveitaram. Quando eu deixo esta atividade com corda, com amarelinha, com percursso do carrinho 
bonitinho ou com zigzag, com números, letras e etc.. Eles estão brincando do jeito deles e estão trabalhando outras 
coisas. Assim, o recreio passa a ser o momento produtivo. 
Minha intervenção: Quando você começou a pesar em elaborar estas atividade no recreio? 
Professor: Este momento foi devido uma aula do Professor Denizar, ainda no curso de graduação. Eu percebe, achei 
aquilo interessante, e ele tem esta atitude nas aulas dele, comecei a ler algumas coisas sobre o assunto, até mesmo no 
Revista Escola que esta disponível aqui na escola, que fala sobre o momento de recreação no recreio. 
Minha intervenção: É um momento importante. 
Professor: Muito importante que às vezes a professora, supervisora, diretora ou o funcionário responsável pelos meninos 
na hora do recreio ficam: “- O fulano desce daí.” “- O fulano saí daí.” “- O fulano para de correr.” E naquele momento eles 
estão criando algo. Existe os perigos? Sim. Mas naquele momento do recreio eles estão criando algo. 
Minha intervenção: É uma forma de orientar a recreação dos alunos até mesmo para minimizar estes risco de 
machucarem na hora do recreio. 
Professor: É uma questão de direcionar as atividades. Então eu passei a ter estas atitudes, eu sempre chego e desenho 
algo para eles. Vou na sala, cumprimento eles, faço a chamada e sempre, que é algo parecido com a escola de cima 
(E.M.T.C.P.), sempre sai da sala primeiro as meninas e depois os meninos. Que é esta questão da educação, a questão 
do cavalherismo, são princípios. 
Minha intervenção: De onde surgiu esta idéia do cavalherismo, pois percebe que você coloca indroduz desde às turmas 
mais novas com as quais você trabalha. 
Professor: Eu acho que estes princípios vem dos meus princípios individuais, que acho certo e que procuro fazer com que 
eles aprendam estas coisas. Então é aquela situação, onde a criança vai sair às vezes da escola quando formar, porém 
vai lembrar do professor lá na frente, quando ele estiver já saindo da escola. 
Minha intervenção: Você tem esta preocupação em marcar os seus alunos? 
Professor: Tenho. Tenho esta preocupação sim, seja amanhã ou depois, é muito importante isto. Vou te contar um 
episódio, vou aproveitar este gancho e te contar um caso, outro dia indo embora para casa um menino que se chama 
Fulano que hoje tem 19 anos, já formou-se no ensino médio, então eu indo para casa, estava esperando o ônibus na 
rodoviária, ele me chama: “- O Professor já esta indo para Barbacena?” “- Sim estou.” “- Eu estou indo para Barbacena o 
Senhor quer uma carona?” “- Quero sim. Vamos embora.” Fui embora com ele, pois foi meu aluno na escola no ensino 
médio. Ai o que aconteceu! Eu perguntei para o Fulano: “- O Fulano que você esta arrumando em Barbacena?” “- Estou 
fazendo cursinho Professor.” Mas só que o Fulano quando lecionei aulas para ele alguns anos atrás, o Fulano era aquele 
menino do tipo gente boa, que tinha tudo em casa, mas não queria saber de nada, não queria saber de nada, nada com 
nada, não queria saber de estudar, pois ele estava na escola porque o pai e a mãe obrigavam. Eu como outros 
professores falavamos para ele estudar, davamos orientações, mas ele fazia para o cafezinho. Fazia o mínimo. Então foi 
assim que ele foi levando os seus estudos. "- Mas“cursinho para quê?” “- Para fazer provas para Sargento da aeronáutica.” 
“- Mas Fulano você nunca gostou de estudar?” Ele virou e falou apra mim assim: “- É Professor se eu pudesse voltar no 
tempo, hoje eu voltaria. “- Mas por quê?” “- Porque hoje eu vejo o que eu preciso, eu tenho que arrumar um emprego, eu 
tenho que arrumar uma coisa séria, seja um concurso. E quando eu estudava e você me deu aulas e outros professores 
que me deram aula e me orientavam para estudar e levar a sério eu não estava nem aí. Então gostaria de voltar no tempo 
porque aí eu iria fazer tudo que vocês me orientaram, assim hoje não teria tanta dificuldade como tenho hoje no cursinho. 
É este o episódio que aconteceu e que gostaria de ter te contado, pois acho interessante. Ou seja, eu me preocupei com 
ele, mas não somente eu como outros professores, mas naquela época ele não levou aquilo a sério, porém hoje ele vê a 
importância. Então eu espero que hoje ou amanhã, esta questão dos valores e princípios, que estes alunos que estão 
passando hoje nas minhas mãos, daqui 5, 6, 10 anos que seja, possam dizer: “- Isto eu aprende com o meu Professor 
17º.” 
1.2) Costuma seguri à risca o planejamento? 
R: Se falar contigo que é a risca estou sendo hipócrita. Mas tento ser o mais certo possível. 
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Minha intervenção: E quanto às atividades diárias que você planeja para aula? 
Professor: Estão no planejamento. 
Minha intervenção: Você segue à risca? 
Professor: Elas são. Porém eu não posso seguir a risca a risca. Porque pode acontecer algum episódio que posso variar. 
Por exemplo, hoje a atividade que utilizei para aquecimento, porque meninos nesta faixa etária de 9 e 10 anos, eles já 
ouviram falar, mas não sabem o que é aquecimento ou que é alongamento, então utilizei a atividade de corda com a corda 
individual para eles saltarem e poderem aquecer e prepararem o corpo para outra atividade. Porém naquela primeira 
turma tinha uma menino tem uma deficiência física na mão esquerda, pois ele não coseguiria saltar sozinho com a corda 
idividual, ou seja, empunhar a corda, fazer o movimento e saltar. Então quando comecei a distribuir a corda eu percebe 
que ele ficou meio constrangido e foi mais para o cantinho. Eu chamei e peguntei: “- Você não vai pular não?” Aí que eu 
me toquei: “- Poxa, não tem como.” Fui lá dentro e busquei a corda maior, chamei dois colegas e falei assim: “- Agora você 
vão brincar com três pessoas e cada hora um bate a corda para o outro. Beltrano começa saltando.” Isto para ele fazer a 
atividade de salto com corda e esquecer aquele problema que tive. Então, isto não estava programado. Isto foi uma falha 
minha porque na hora que montei o planejamento devia ter pensado nisto, mas eu sabia que tinha alunos com 
necessidades educativas especiais, porém eu esqueci de te falar isto. Mas como você viu, eu tenho. Só que quando eu 
percebe eu pensei: “- Eu tenho que ter alguma alternativa.” Então modifiquei a atividade, porém com o mesmo objetivo 
que era iniciar, preparar o corpo para outras atividades e ele fez sem se sentir excluído. 
Minha intervenção: Mas aquelas atividades que são base no seu planejamento. Por exemplo, amanhã primeiramente vou 
passar o aquecimento com corda, as bolinhas de meia, amarelinha e a queimada. 
Professor: Sim. 
Minhas intervenção: Estas atividades foram a estrutura da aula de hoje. 
Professor: São estrutura. É rotineiro. São atividades que trabalham habilidades de lateralidade, equilibrio, objetos 
manipulativos, pois estão no planejamento, foi o que eu estruturei para aula e fecho com a atividade lúdica, no caso todas 
foram lúdicas, mas esta última é a brincadeira em si, que foi a queimada. Voltando lá na escola E.M.T.C.P., qual era a 
estratégia para eles fazerem o circuito motor e as atividades, era a bolinha. “- Vocês gostam de bola?” “- Gostamos.” Você 
viu que ficaram todos felizes. “- Então quem participar, quem fizer tudo direitinho como o Professor pedir, no final o 
Professor dar uma bola para cada um brincar.” 
1.2.1) Professor no estágio, referente a estas estratégias que você adquiriu, você fazia assim? 
R: Não, não. 
1.2.2) Você consegue me descrever quais as principais diferenças? 
R: No estágio durante o curso de graduação nós trabalhamos com todas as faixas etárias, porque esta no currículo da 
faculdade, Ensino Médio, Ensino Fundamental 2, Ensino Fundamental 1 e Ensino Infantil. Nós trabalhamos com todas as 
faixas etárias no estágio. Nós começamos com estágio de observação e na medida que vão se passando os períodos, 
acho que a partir do 5º período começa o estágio supervisionado, onde você desenvolve a atividade e o Professor 
responsável vai observar, vai te ajudar e tal. Naquele período de estágio, hoje consigo perceber como era muito 
desetruturada a minha aula, apesar da minha aula ter um certo comando, a maioria dos alunos coseguirem me respeitar, 
me escutar, desenvolver as atividade e ter uma certa disciplina, eu percebia que deixava a desejar. 
Minha intervenção: Em que aspectos? 
Professor: Em que aspectos, no próprio planejamento, às vezes o planejamento não condizia com a realidade da escola, o 
planejamento não era o ideal para aquela turma, a estratégia usada não era ideal e ao longo do tempo você vai vendo 
modelos que você segue ou você segue e tentar modificar de acordo com sua realidade. 
Minha intervenção: Você seguia a risca o seu planejamento no estágio?  
Professor: Tentava, tentava. 
Minha intervenção: Você tinha a preocupação de cumprir o planejamento? 
Professor: Tinha a preocupação de cumprir, mas vou ser mais prático. Vamos supor que naquele dia estava previsto 
quatro atividades, como o planejamento não era bem estruturado, pois ainda faltava aquela certa experiência que vim 
adquirindo ao longo do tempo, eu consegui fazer apenas 1 ou 2 atividades na aula. 
Minha intervenção: Hoje você apresenta uma aula riquíssima e bem planejada Professor. Hoje você passou cinco 
atividades, além das variações em cada atividade. 
Professor: Isso! Então são coisas que você com o tempo vai amadurecendo com a experiência que você vai adquirindo 
através de cursos, através de livros que você lê, através de revistas, da própria formação continuada após a faculdade. 
São coisas que você vai aprendendo e vai conseguindo modificar e transformando aquelas atividades para uma atividade 
rica, cumpridora dos seus objetivos e metas, e proporcionando os alunos uma atividade de recreação e lazer e uma 
Educação Física de qualidade. 
Minha intervenção: Professor foi um aspecto que notei diferença. Vou até realiza esta questão neste momento da 
entrevista. Na escola E.M.T.C.P eram duas repetições por atividades aqui você repetiu este procedimento na queimada, 
ou seja, as atividade são estruturadas, são técnicas muito específicas que você quer trabalhar com os alunos tipo o 
equilíbrio, lateralidade, ou seja, são atividades mais estruturadas que você utilizou para trabalhar este conteúdo. Já 
atividade da bolinha como é mais manipulativa, você foi improvisando diversas atividades alternativas, por exemplo, 
bolinha para alto e uma palma, bolinha para alto e duas palmas, três palmas, mãos no chão e pega a bolinha. 
Professor: Sim. Mão no ombro e pega a bolinha. 
Minha intervenção: E o controle do tempo? Como é? 
Professor: O controle do tempo só aprende com o meu próprio tempo meu de formação. Com este período. Pode ser até 
meio empirismo, não sei se seria a palavra certa. Seria é... 
Minha intervenção: Chutometro! 
Professor: Exato! Foi no chutometro, tentativa e erro. Porque você me perguntou foi isto, porque 2 repetições por 
atividades e não 3, 5 ou 10 repetições. Eu comecei a perceber lá na E.M.T.C.P, por exemplo, se fizesse 3, 4 ou 5 
repetições a aula teria apenas 1 ou 2 atividades. Eles perderiam em que? Eles fariam as atividades, seja 1 ou 2, mas eles 
perderiam na avaliação, eles perderiam no estímulo motor. Então, preferi passar para 2 ou 3 repetições no máximo, cada 
aluno repete aquela atividade 2 ou 3 vezes, para poder ter uma variação e novo estímulo. E isto, de acordo com minha 
opinião, no meu ver percebo que esta estratégia enriquece mais o repertório motor dos alunos.  
Minha intervenção: Professor quando você passou a preocupar com o repertório motor dos alunos, com o 
desenvolvimento cognitivos destes. Porque alguns professores planejam a sua aula, levam o conteúdo, realizam uma boa 
aula, porém não apresentam ter a preocupação do conteúdo estar sendo apreendido pelos alunos. Então, quando você 
me diz expressões como desenvolver o repertório motor, percepções manipulativas entendo ser estas suas preocupações 
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com a aprendizagem dos alunos. Como se um professor de Matemática ao querer que seus alunos aprendam a tabúada. 
O professor de Português alfabetizar. Então sua preocupação que eles desenvolvam aquelas habilidades. Também 
percebe na sua planilha de planejamento e uma planilha de avaliação por aluno. Quando você percebeu a necessidade de 
adaptar o seu planear desta forma? 
Professor: Percebe isto, a partir do momento que eu comecei a ver outros modelos de planejamento, que poderia dar certo 
e através da experiência. Porque não adianta nós planejarmos sem ter objetivos, planejarmos sem termos metas a 
cumprir, planejarmos sem saber o que estamos fazendo, pois isto vai de encontro a todos os princípios que aprendemos 
na faculdade. Porque temos aula de Desenvolvimento Motor na faculdade? Porque temos aula de Ludicidade? Porque 
você tem aula de recreação? 
Minha intervenção: Então você aplica o conhecimento que você adquiriu na sua formação inicial? 
Professor: Sei utilizar o conhecimento que aprende na faculade. Poxa! Eu estudei 4 anos para agora não aplicar. É a 
mesma coisa no treinamento, pois você teve a oportunidade de acompanhar um treinamento, porém é outro foco, o 
rendimento. Poxa! Eu estudei 4 anos para ser entregador de camisa. Aqui entregador de camisa é aquele que se julga 
treinador, vai para beirada de uma quadra ou campo, chegando lá fica distribuindo a camisa. Você é o número 10, já você 
é o número 8. Porque eu vou fazer isto? Eu estudei 4 anos, estou aprendendo, fazendo pós-graduação. Primeiro, qual a 
razão de estar te falando isto, eu vou usar o conhecimento de tudo que aprende. Então eu comecei a ser mais seletivo, 
mesmo não sendo uma equipe profissional, mas é uma equipe de rendimento. “- Você quer participar? Então você terá 
que treinar.” 
Minha intervenção: Professor terei que ser mais franco e objetivo contigo, se não passo o dia a aprender contigo nesta 
entrevista, é muito informação que você adquiriu, pois esta além das minhas expectativas de tempo e do instrumento que 
estou utilizando para trabalhar contigo. Admito que estou feliz de ouvir sua respostas. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
Minha intervenção: Referente a questão do desenvolvimento motor. Porque a preocupação de planejar uma atividade que 
tenha este desenvolvimento, lógico que é por estar no seu planejamento, percebe que é adequado à faixa etária que você 
trabalhar, esta com base no CBC, apresenta uma estrutura que pode ser adaptada a qualquer contexto institucional, pois 
estou com seu planejamento nas mãos. Presenciei que você consegue fazer isto, porque você esta trabalhando com estas 
crianças desde fevereiro, pois você não esta com elas a muito tempo devido pelo fato de ser contratado na escola e não 
estar efetivo em nenhum lugar. 
Professor: Pode ser que no ano que vêm já não esteja mais nestas escolas. 
Minha intervenção: Exato! Mas de fevereiro até agora, por exemplo, fevereiro, março, abril, maio, considerando ainda o 
número de feriados que tivemos no início do ano, pois aqui no Brasil são muitos, praticamente são 4 meses que você esta 
trabalhando com estes alunos e estarem apresentando algumas rotinas de comportamento, isto é significativo, ou seja isto 
deve-se a sua maneira de gerir a turma. Sendo assim:  
Professor: Com certeza. 
1.1) No estágio preocupava em comunicar os objetivos da aula aos alunos? A finalidade das atividades? 
R: Preocupação eu tinha, porém não fazia 
Minha intervenção: Como é ter uma preocupação mas não a resolver? 
Professor: Sabia que era necessário, mas não tinha ainda uma certa malícia, o certo jeitinho de como colocar aquela 
situação, por exemplo, igual você presenciou hoje no começo da aula. 
Minha intervenção: Isto é importante ser feito no início da aula? 
Professor: Importantíssimo! É o primeiro feedback positivo, a primeira resposta, o primeiro contato seu com o aluno. Ele 
tem que saber o que será desenvolvido na aula. Pode ser que na segunda atividade ele já tenha esquecido do que falei no 
começo, mas algo ele irá lembrar. E o que acontece, isto fica mais automático, fica mais fácil de acontecer. Porque, 
imagine que irei fazer 5 atividades, eu consigo fazer 5 atividades, mas em cada atividades terei que explicar novamente. 
Fiz a primeira atividade, explico, exemplifico, faço. Beleza! Passo para segunda atividade, explico novamente o que será 
feito, então eu faço isto de uma vez só. 
Minha intervenção: No estágio como seria esta comunicação? 
Professor: No estágio não. No estágio eu fazia da maneira que estou de falando e que acho que é errado hoje, que eu 
acho que não funcionaria. Não que seja errado, mas que acho que não funcionaria. São cinco atividade, primeira atividade 
já digo: “- O objetivo é este e a atividade é esta.” Segunda atividade. “- O objetivo é este e a atividade é esta.” Eu 
exemplificava e demonstrava até chegar na última atividade. O que acontecia, eu perdia tempo, os alunos se dispersavam. 
Porque crianças principalmente do ensino infantil, por exemplo, é muito difícil você conseguir dominá-los, controlá-los. 
Minha intervenção: Mas você apresenta esta capacidade Professor. 
Professor: Não vou dizer 100%. 
Minha intervenção: Eu não presenciei alunos parados Professor. 
Professor: Parados não! Hipotése alguma! 
Minha intervenção: Então Professor, o que mais você gostaria nas suas aulas, pois quem esta observando percepciona 
um controle significativo da turma. 
Professor: Mas isto só foi com o tempo. 
Minha intervenção: Em quatro meses? Nestes quatro meses que você conseguiu rotinizar os alunos aos seu 
planejamento? 
Professor: Não queria apenas estes quatro meses, mas durante toda a minha formação e os cursos que realizei fui 
adquirindo conhecimento e tentando adequar a cada realidade. 
1.2) Referente a diferenciação de objetivos, a explicação dos objetivos da aula, você descreveu anteriormente os 
procedimentos durante o estágio, pois percebe que tua preocupação era o tempo. Porque você falava, atividade 1, 
explicava, instuia, falava o objetivo da atividade. Para educação infantil você comunicava os objetivos ou não? 
R: Falava. Falava sim, porém não desta maneira que falo hoje, com certo jeitinho. Eu percebo, mas você me proporcionou 
este feedback, que eu tenho mais jeito, mais cuidado, mais carinho, até mesmo com o ensino infantil tenho que saber 
quais palavras vou colocar. 
Minha intervenção: É. Porque eles não esquecem. 
Professor: Não esquecem. E a criança, principalmente de Ensino Infantil ao Ensino Fundamental I se elas gostam de você 
é porque realmente elas gostam de você. Elas são verdadeiras. Eu acho que crianças a partir do Ensino Fundamental I já 
começam a pegar certas malícias, que às vezes você tem que tomar cuidado, ficar um pouco meio cabreiro, mas se elas 
não gostam de você pelo seu trabalho, ou se não gostam de você como Professor, você irá saber que ela não gosta. E eu 
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percebo da forma como eu ajo, da forma como eu ponho as atividades, como eu coloco os objetivos, da maneira como eu 
falo, eu tenho esta resposta positiva. 
Minha intervenção: Nós vamos chegar ainda nestas questões, porém você já adiantou toda a entrevista. Você já fez a 
entrevista. Estou seguindo o roteiro porque sei que você transmitirá mais informações, mas praticamente você já me 
respondeu tudo que necessitava. Mas vamos por partes, pois é importante completar o roteiro de entrevista. 
Minha intervenção: Dentre as três turmas que observamos às aulas, que foram duas de Ensino Infantil e observei hoje 
uma aula de Ensino Fundamental. Como já disse você possui uma estrutura padronizada de aula, já nesta última escola 
você não tem que buscar os alunos na sala, pois as portas da sala ficam voltadas para o pátio, então os alunos saem da 
sala e já estão no local da aula. 
Professor: A escola é pequena. 
Minha intervenção: Sim, a escola é pequena. Então, na escola E.M.T.C.P. a professora trás os alunos para você até a 
quadra, onde você fica esperando já com os materiais organizados. Agora, dentre as três turmas, pois foram três dias que 
observei, as turmas que observei referente as entrevistas foram uma turma do 4º ano e duas de educação infantil da pré 
escola, daquela estratégia do zipzap. Sendo assim: 
1.3) Dentre estas turmas, qual você acredita possuir mais comportamentos rotinizados? Qual destas turmas você 
diferenciarios mais os objetivos por alunos? Dentre as três aulas qual você mais diferenciou os objetivos com base nas 
características dos alunos? 
R: Naturalmente, naturalmente vou pela lógica, minha lógica. Naturalmente eu coseguiria fazer isso com os alunos mais 
velhos. Porque? Porque eles aceitam o comando mais fácil, pois eles tem a percepção e conseguem compreender. Porém 
nas turmas de ensino infantil você precisa ter também esta diversificação. Partindo do princípio da individualidade 
biológica, onde cada um é cada um, cada um pensa de uma maneira, cada uma age de uma maneira. Com eles eu tenho 
que ter cuidado porque às vezes um aluno do Ensino Infantil apresenta um repertório motor maior do que o outro. Isso, se 
nós partimos para parte do lazer e recreação, eu acho, creio eu, devido a industrialização hoje, do hoje em dia. Porque a 
criança hoje ela prefere ficar em casa no computador, no vídeo game, tudo bem que esta trabalhando habilidades 
manipulativas, habilidade motora fina, esta desenvolvendo, porém às vezes uma atividade de raciocínio, às vezes uma 
atividade física que exige cordenação motora grossa, esta criança vai ter uma menor capacidade, talvez terá uma menor 
capacidade do que em relação uma criança que brinca todos os dias na rua, que corre atrás de bola, que pula a cerca do 
vizinho e rouba uma fruta. Então, eu procuro ter esta sensibilidade e sempre que possível variar, ajudá-lo se for o caso a 
desenvolver a atividade, arrumar algum artifício ou alguma situação que ele consiga fazer a atividade de alguma maneira 
diferente, mas que ele não deixe de fazer a atividade. O importante é que ele faça. 
1.3.1) Quando começou a diferenciar os objetivos das aulas com base nas características dos alunos? 
R: A partir do momento que comecei a conhecê-los. A partir do momento que comecei a vê-los como cada um é. 
Minha intervenção: Você tinha esta preocupação no estágio? 
Professor: Não, Não tinha. Não tinha. Na verdade eu via era a aula. Eu não tinha ainda a percepção do aluno A, aluno B. 
Eu não tinha esta percepção. E que hoje eu tenho. Hoje eu vejo o aluno. 
Minha intervenção: Isto é perceptivo na atividade do fim da aula, naqueles 5 minutos finas da atividade da bolinha 
permitem-me realizar esta pergunta. Foi quando você ficou me mostrando o comportamento dos alunos, a reação de cada 
no relacionamento com os colegas. 
Professor: O aluno A é diferente do B, que é diferente do C. Ele vai conseguir fazer uma atividade com uma certa 
qualidade, a outra ele não vai conseguir. Isso ele só vai adquirindo a partir do momento que ele começa a desenvolver 
estas atividades. 
Minha intervenção: Lecionar para o Ensino Infantil lhe propícia ser mais interativo nestas estratégias porque você tem que 
trabalhar um a um, devido as quest~~oes de segurança, pegar na mãozinha. 
Professor: A Educação Infantil você tem que ter muito cuidado, principalmente a questão da segurança. Vou lhe contar 
outro episódio. No ano passado quando eu peguei um contrato, foi no final do ano no dia das crianças teve tipo uma rua 
de lazer que foi dentro do poliesportivo lá onde você viu, lá dentro tinha a cama elástica, quando os menino viram a cama 
elástica ficaram loucos pela cama elástica. Era uma cama elástica comum como todos nós conhecemos, porém é uma 
cama elástica que tem uma cerca, não é uma cama elástica para adultos. É uma cama elástica que tem uma cerca em 
volta na beirada justamente para proteção. Tinha piscina de bolinha, tinham várias outras atividades. “- Professor vou 
pegar a cama elástica.” Eu não esqueço disto, o menino chama-se Ciclano, inclusive ele esta lá na escola, e você teve a 
oportunidade de observar uma aula onde ele estava. 
Minha intervenção: Foi o aluno que pegou os colchões? 
Professor: Não aquele Ciclano. Não é aquele Ciclano não. 
Minha intervenção: É duma turminha maior, dos alunos agitados, onde têm aqueles três alunos que não paravam e que 
estavam sempre conversando. É da turminha daquele aluno que achei engraçado. 
Professor: Exatamente. É este aí. O Ciclano chega... A atividade é o seguinte, eu tinha uma pessoa que estava me 
auxiliando, que era um dos donos da cama elástica, inclusive a Professora de Educação Física. Ele aluga os 
equipamentos para festas e recreações. Então, como eram duas camas elásticas dividimos a atividade da seguinte forma, 
ele ficava em uma com a metade da turma, eu com a outra e com o restante da turma, enquanto a Professora de 
Educação Física acompanhava. Então chega a vez do Ciclano saltar. E como eu comecei a desenvolver a atividade; 
primeiro saltava com eles de mãos dadas, sentado, depois pedia eles para sentarem e eu saltava para eles subirem e no 
finalzinho deixava cada um saltar da sua maneira. E o Ciclano quando foi subir na cama elástica a sua vontade própria, 
mas agora veja a fantasia do aluno, porque aluno fantasia coisas, principalmente nesta faixa etária. Ele estava com a meia 
do Homem Aranha e a camisa do Homem Aranha. “- Olha Professor minha camisa do Homem Aranha.” “- Bonito em 
Ciclano.” “- Olha minha meia do Homem Aranha.” “- Bonito em Ciclano, legal mesmo.” Eu colocava todos os meninos em 
volta da cama elástica e deixava só um saltar no centro, mas ficava atento para qualquer eventualidade. Quanco chegou a 
vez do Ciclano saltar e eu bobiei um segundo esta o Ciclano pendurado na rede de proteção. “- O que é isto Ciclano?” A 
minha sorte é que tinha aquela rede de proteção, pois ele vira-se para mim e diz: “- Professor eu sou o Homem Aranha.” 
Quer dizer, a criança fantasiou aquilo. 
Minha intervenção: É imprevisível a reação de crianças nesta faixa etária. 
Professor: Então se você não tem aquela atenção, aquele jeitinho, aquela percepção, numa destas se não existe aquela 
cerca ao redor da cama elástica o que fazer. 
Minha intervenção: E no ensino fundamental você tem a preocupação em diferenciar objetivos por alunos? 
Professor: Tenho sim. Porque apesar dos alunos serem mais velhos. 
Minha intervenção: Hoje você diferenciou a atividade. 
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Professor: Hoje você diferenciou a atividade, compreenderem suas informações, de terem um raciocínio melhor até 
mesmo pela idade e desenvolvimento. Mas tem aquele aluno que tem um problema físico. Tem o aluno que hoje não pode 
fazer porque não veio uniformizado, mas aquele aluno eu pego para ajudante, e aquele que irá me ajudar, é aquele que irá 
ajudar o coleguinha. 
Minha intervenção: Hoje um aluno se machucou na sua aula, isto acontece, é normal na sua aula? 
Professor: Acontece. Normal acontecer. Aqui nesta escola, daquela maneira foi a primeira vez, mas foi uma coisa 
involuntária onde o colega esbarrou o braço no nariz dele, pois eles estavam brincando de queimada naquela hora, por 
coincidência bateu e ele sangrou pelo nariz. 
Minha intervenção: As suas aulas são muito tranquilas, elas sempre tiveram este contexto tranquilo Professor? 
Professor: Você falando hoje eu percebo isto, mas até então, eu não percebia. 
1.4) O que você costuma fazer quando percebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Bom. Primeiro eu tento chamar a atenção dos alunos para a atividade, não a atenção no sentido de xingar ou de 
disciplinar. Então tento chamar atenção para atividade, para eles executarem a atividade da melhor maneira possível, da 
maneira que eles consigam caso não conseguem executar da maneira proposta pelo professor. Tento estabelecer um 
padrão de comportamento, seja de saber que tem que respeitar uma fila, saber que eles tem que esperar a sua vez e 
procuro fazer com que os alunos vejam que aquilo é importante para eles. Porque não adianta eu falar o que eles vão 
fazer, se não explicar o porque eles vão fazer aquela atividade, é importante o aluno saber o porque daquilo. “- Então, 
você gosta de futebol, não gosta? Bom, você sabia que esta fazendo uma atividade de equilíbrio.” “- Você joga na 
escolinha de futebol?” “- Há eu sou da escolinha de futebol.” “- Bom, esta atividade vai te ajudar lá na escolinha de 
futebol.” 
1.4.1) Estas medidas diferenciam-se das que você adotava no estágio? 
R: Sim. 
1.4.2) Como seriam suas medidas no estágio quando você percebia que os alunos não estavam concentrados nos 
objetivos planejados? 
R: Eu partia para questão da disciplina. Partia para questão de chamar realmente a atenção do aluno, de fazer eles se 
comportarem. 
Minha intervenção: Como? Como que era? 
Professor: Através de correções verbais, da fala, ás vezes até mesmo alterar o tom de voz. Hoje eu percebo que às vezes 
eu consigo chamar a atenção do aluno sem ter que alterar a voz, sem eu ter que gritar. Mas se nós observarmos outros 
professores sei que eles usam deste meio. 
Minha intervenção: Você não alterou a voz e mais, nem o apito você utiliza. 
Professor: Às vezes uso. Raramente eu uso. 
Minha intervenção: Na Educação Infantil você direciona os alunos para atividade e hoje nesta aula você não utilizou o 
apito. 
Professor: Você viu eu utilizando o apito somente para desenvolver aquela atividade do pique, onde eles tinham que 
atravessar a quadra. 
Minha intervenção: Sim, mas era um sinal de atenção ao apito. 
Professor: Atenção ao som. O objetivo era desenvolver atenção naquele momento. 
Minha intervenção: Então o apito não era um instrumento de correção ou disciplinador, mas um instrumento da própria 
atividade. 
Professor: Servia para passar a informação. 
Minha intervenção: O estímulo para atravessar a quadra. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Agora, momentos de indisciplina pesenciei hoje naquela turminha que estava empolgada, pois até me 
afastei um pouco, porque como o espaço é muito pequeno eu ficava muito próximo e eles ficavam ouvindo, então eu não 
podia falar nada porque eles estavam ouvindo. E com a turminha daqueles três alunos que não parava, isso antes daquela 
turminha que era uma calma só. São turmas totalmente opostas. Tem a turminha que você chamou atenção: “- Nós 
vamos brincar de bolinha.” Então você fazia uma chantagem com eles, na turminha daqueles três alunos que eu achei até 
uma muito bonitinho. 
Professor: É o Beltrano. 
Minha intervenção: O Beltrano realmente é uma aluno muito engraçado.  
1.1) Das três aulas observadas, qual atividades ou modalidades você sente possuir mais rotinas ou comportamentos 
rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
Professor: Quais situações? 
Minha intervenção: Das três aulas, a que observamos hoje, as outras duas da Educação Infantil onde você possa dizer 
que possui mais comportamentos rotinizados? 
Professor: A primeira turma. Porque! Eu vou te falar o porque disso. Porque a primeira turma ela tem mais vontade, eles 
tem mais vontade, a primeira turma foi a de 5º Ano, no caso a 4ª série, foi a primeira turma. 
Minha intervenção: Você esta falando hoje. 
Professor: Hoje. 
Minha intervenção: Ou em relação as outras duas turmas que observei. 
Professor: Você esta falando em relação? 
Minha intervenção: Do total das três aulas que observei. Na segunda, quarta e hoje. 
R: Bom. Vou lhe citar duas. E vou lhe explicar porque. A turma de hoje do 5º Ano, a primeira turma, porque eles já tem 
mais vontade própria. Então se você não agir com um certo roteiro e aquele roteiro for quebrado, seja pelo professor, ou 
até mesmo pelos alunos, ou por alguma situação extra, pode ser que a turma se disperse e a aula perca em qualidade. 
Então tenho que agir assim, chego faço a chamada, as meninas saem, depois os meninos saem, quando eles estão 
sentados lá no meio da quadra eu explico todas as atividades e já tem uma sequência. Procuro evitar um intervalo muito 
grande entre uma atividade e outra. 
Minha intervenção: Mantê-los ocupados. 
Professor: Ocupados. Justamente. Porque se quebrar a rotina de aula e por eles terem mais vontade própria, eles podem 
dispersar neste momento. 
Minha intervenção: Não ocorre este momento porque você mantém eles ocupados durante toda aula e manté a disciplina 
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na aula. 
1.1.1) No estágio seria assim, caso fosse uma turma de 5º Ano? 
R: No estágio eu passei por bons bucados, até mesmo porque era uma realidade diferente. 
Minha intervenção: Você gritava mais com os alunos? 
Professor: Gritava mais, gesticulava mais, ás vezes até mais áspero com os alunos, ríspido e com o tempo fui percebendo 
que isto não dá certo. Eu acho que você tem que partir do princípio de ter um planejamento ideal, compativél com a faixa 
etária, procurar segui-lo e tem que agir às vezes com carinho mesmo. Eu acho que a melhor resposta é através do 
carinho. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nesta atividade? Suponhamos que seja o mesmo conteúdo e o 
mesmo planejamento para esta turma de 5º Ano. 
R: Seria seguir padrões pré-determinados, o que eu quero dizer com seguir padrões pré-determinados, era entrar na 
biblioteca da faculdade e ver um livro, selecionar as atividades e seguir aquilo. Só que quando chegava lá no estágio era 
completamente diferente. 
Minha intervenção: Você já fez isto muitas vezes Professor? 
Professor: E como! No estágio foi um monte de vezes. Um monte de vezes. Na hora da aula ficava doido tentando mudar 
e às vezes não coseguia fazer o que eu tentei planejar. Porque aquilo que planejei foi totalmente a quem e fora da 
realidade daquela situação, o que às vezes dificulta também, por exemplo, é o numero de alunos. Se você reparou aqui, 
no máximo a turma tem mais alunos é 20 alunos. 
Minha intervenção: 22 para lhe ser exato. 
Professor: 22 alunos. Eu já cheguei no estágio e ter turmas de 35 alunos, 40 alunos. Então a atividade planejada não era 
adequada, eu não iria conseguir ocupar o tempo, mas eu tentava fazer da melhor maneira possível. Sempre! Sempre eu 
procuro fazer da melhor maneira possível. 
Minha intervenção: Professor no seu discursso é possível perceber que suas aulas apresentam uma sequência, pois hoje 
na sua entrevista pré-aula você disse: “- Estamos fechando o 1º bimestre.” Você me entregou os seu planejamento do 1º 
bimestre. Estamos fechando o planejamento do 1º bimestre. E na escola E.M.T.C.P você sempre falou assim: “- Eles 
estão fazendo a atividade no banco sueco, mas já estou mudando colocando estes chapeuzinhos para variação da 
atividade, porque eles já fizeram esta atividade na aula anterior. Sendoa assim: 
1.3) Como assegurava a sequência e continuidade das tarefas nessas atividades no estágio? 
Professor: No estágio. 
Minha intervenção: Como assegurava? 
R: Eu não tinha... Eu não conseguia... A variação das atividades era pouca, eu não conseguia perceber como agir, seja 
por às vezes ter falta de domínio, falta de controle, falta de experiência. Então eu não conseguira às vezes variar uma 
atividade. Eu não coseguia dar sequência, porque o que era para ter sido ensinado lá no começo eu não consegui, então o 
que acontecia era que na hora que tinha que dar sequência no conteúdo o aluno não coseguia realizar aquela atividade ou 
dar sequência na variação da atividade porque o princípio ele não aprendeu. 
1.4) Esta lógico que você estabelece relações das suas aulas anteriores com aulas futuras. 
R: Sim. 
1.4.1) Fazia assim no estágio? 
R: Não. 
1.4.2) Você consegue me descrever quais as principais diferenças entre o estágio e hoje? Como você assegura esta 
sequência de conteúdo? Como a relação das aulas anteriores com aulas futuras? 
R: Eu consigo isso desenvolvendo primeiro estratégias, a segurança naquelas atividades é propícia aquela faixa etária, ao 
desenvolvimento daquelas crianças, desenvolvendo uma relação com as crianças de respeito que é muito importante, 
conseguindo fazer com que eles compreendam os objetivos, que aquilo é necessário, que aquilo é bom e estabelecendo, 
vou usar a palavra, não repetições, mas rotinas. 
Minha intervenção: Professor estava esperando você me dizer isto, pois você faz isto muito bem. 
Professor: Os alunos absorvem aquilo que eu quero. 
Minha intervençaõ: Eu percebe isto. Os alunos absorvem aquilo que você quer. Eles começam ter seus comportamentos, 
eles apresentam comportamentos que são específicos nas suas aulas, pois presenciei alunos do 5º Ano reproduzir 
comportamentos semelhantes a alunos da Educação Infantil. E mais, você conseguiu realizar isto em 4 meses. 
Professor: Eu quero melhorar. Espero melhorar. 
Minha intervenção: Mas foram apenas em 4 meses que esta com estes alunos, pois você tem contrato. 
Professor: Com certeza. 
Minha intervenção: Você já pensou quando tiver a possibilidade de trabalhar com uma turma da educação infantil até o 5º 
Ano. 
Professor: Não. Nunca tive este pensamento. 
Minha intervenção: E digo, que as duas Diretoras de âmbas escolas me falaram a mesma coisa, que os alunos 
melhoraram na aprendizagem e no comportamento dentro de sala de aula. 
Professor: Que bom. 
Minha intervenção: Estou lhe passando este feedback que elas me passaram. Estamos conversando isso porque você 
tem uma capacidade incrivél de organizar e distribuir as tarefas aos alunos. Porque isto é muito importante, pois você 
determina comportamentos dos alunos, ou seja, distribuir e organizar os momentos de aprendizagens da aula, momentos 
para isto, momentos para aquilo. Os materiais em conjunto com os alunos, pedindo para eles ajudarem na organização e 
distribuição destes no espaço de aula. Teve um momento que ocorreu o seguinte, os alunos foram pegar a corda para 
atividade e você diz: “- Primeiro as meninas.” Um aluno virá-se: “- Mas fiquei sem corda.” Você responde: “- Pega o outro.” 
Professor: No caso o objetivo da corda lá, como nós não temos o número de cordas às vezes suficiente, talvez outro 
professor acharia isto negativo, mas eu já acho positivo, poque assim eles tem que emprestar a corda para o colega. Você 
acompanhou no Ensino Infantil, e aquilo não aconteceu porque eu fiz, aquela questão do emprestar a bolinha ao outro já é 
um coisa programada. Porque você viu que lá na escola E.M.T.C.P., se considerarmos apenas o objeto bola, você viu que 
eu tinha uma para cada aluno, mas eu deixei lá em número menor justamente para trabalharmos o emprestar, a questão 
da coletividade, a questão da amizade, a questão social. 
Minha intervenção: Muitos professores mencionam estas q uestões a serem trabalhadas na Educação Física, seja a 
sociabilidade, a criatividade, porém às vezes fica apenas na retórica, mas não utiliza nas ações durante a aula. Quando 
você começou a ter estas preocupações? Quando você começou a fazer isto? Colocar na prática o conteúdo, as atividade 
e no planejamento estas concessões? 
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Professor: Eu posso... Às vezes posso até estar sendo repetitivo, mas eu vi isto através do curso de graduação, nas aulas 
do Professor Denizar, pois já te falei isto algumas vezes. 
Minha intervenção: O Professor Denizar influenciou significativamente na seu papel como Professor hoje. 
Professor: Neste aspecto foi positivo. 
1.5) Você consegue me descrever a sua distribuição e organização das tarefas nos momentos de aula em relação ao 
estágio e hoje? Como seria a distribuição e organização da sua aula no estágio? 
R: Não teria tanto esta rotina. Seria diferente, tipo a chamada seria no próprio pátio ou na quadra, o número de tarefas 
seria menor, seria menos tarefas do que consigo executar hoje com as crianças, porque às vezes faltava a organização, 
faltava o controle sobre a situação, sobre as crianças, domínio, a experiência. Mas isso através de cursos, através da 
formação, tanto na graduação como na continuada, eu consegui melhorar. Sempre estou buscando algo, leio bastante, 
leio livros e tento o menos possível seguir padrões pré-existentes. Eu tiro o que é positivo para mim, o que acho bom e o 
que vai ter como trabalhar. Porque não vai ter como trabalhar natação se não tem piscina. 
Minha intervenção: Mas você dá aula de Educação Física sem ter quadra. 
Professor: Sim. Mas eu adapto a situação. 
Minha intervenção: Também você trabalha a aula de Educação Física sem ter materiais, mas tendo quadra. 
Professor: Isso. Então eu tento assim, dentro dessas possibilidades pegar o que eu vejo, o que eu leio, o que aprendo e 
tentar adaptar a minha realidade. 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos? Referente a supervisão, acompanhamento, 
correção. Você consegue me dizer como você passava as instruções no estágio e como você faz hoje? Quais as 
diferenças? 
R: Bom. Se fosse hoje como era no estágio, eu não agiria como eu ajo hoje. Por exemplo, se for explicar uma determinada 
atividade e o aluno esta falando, esta brigando com o colega, esta disperso, vamos colocar assim, que ele esteja disperso. 
Hoje eu espero o momento, eu espero ele perceber aquilo, na hora que ele vê aquela situação peço educadamente para 
que não aconteça e explico a atividade. 
Minha intervenção: Isto aconteceu agora na última aula. 
Professor: Antigamente não. Antigamente certamente o aluno já tinha tomado uma bronca, já teria tomado uma bronca e 
se fosse o caso diretoria. Hoje eu vejo que simplesmente pegar o aluno, que não fez isto, não quer fazer isto ou fez isto 
errado, bateu no colega, então vai lá para supervisora. Eu acho que isso hoje não resolve. 
Minha intervenção: É você e ele ao pé da quadra. 
Professor: É você e o aluno teste a teste com ele. 
1.6.1) Referente as formas de instrução, supervisão, como você costumava a fazer estes procedimentos. Em que 
momento da aula? Quando na aula? 
Professor: Como assim? Não entende? 
Minha intervenção: Hoje nas aulas. Quando você realiza as instruções? 
Professor: Como eu dou? 
Minha intervenção: Quando? 
Professor: No momento... Primeiro as atividades são passadas antes de iniciar a atividade, isso no começo. Hoje é no 
começo. O que aconteceu hoje, entrei na sala e fiz a chamada, terminei a chamada e disse: “- Nós vamos fazer isso, isso 
e isso.” Primeiro sai as meninas e depois os meninos. Quero todos sentados. Primeiro atividade de aquecimento, os 
meninos já sabem mais ou menos o que é isso, com a corda. Caso não tiver corda para todo mundo tem que emprestar a 
corda ao colega. Depois disso nós vamos fazer aquela amarelinha com letras. “- Você lembram disto? Pois já vizeram 
uma vez já. É direita e esquerda.” Eles não sabem que é para trabalhar lateralidade, mas eu sei, para eles é uma letra que 
eu procuro mostrar para eles saberem qual é a perna esquerda e qual é a perna direita. Depois daquilo que eles fizeram, 
eles fizeram atividade manipulativas com a bolinha e fechando a brincadeira, no caso a queimada de três campos. 
Minha intervenção: Os alunos da escola E.M.T.C.P. comportavam-se desta forma nos primeiros dias de aula? 
Professor: A maioria das turmas, a maioria, lá eu 3, 4, 7, 9 turmas. Tenho 9 turmas. Então vamos colocar que 6 turmas no 
começo foi barra, no começo foi barra. 
Minha intervenção: Porque eles não fizeram bagunça, se considerarmos a faixa etária de 3, 4, 5 e 6 anos, pois eles eram 
muito comportadinhos. 
Professor: Mas no começo era barra. 
Minha intervenção: Como você conseguiu... 
Professor: Barra que eu quero dizer, eles chegavam ali e dispersavam, eu tinha que buscar menino no banheiro, tinha que 
buscar menino no auditório, na arquibancada no ginásio. Isso só organizou com o tempo, com a prática, eles 
acostumaram com o meu jeito de ser, isto inconscientemente, é lógico que eu acho. 
Minha intervenção: Algum momento você impôs? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: A bolinha? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: A questão da bolinha. 
Professor: É uma tática. 
Minha intervenção: Esta tática quando que surgiu? 
Professor: Vendo que a imposição não dava certo. A tática... Minha tática, vamos por assim. 
Minha intervenção: O termo tática é no treino, aqui fica melhor estratégia  
Professor: Então tá, vamos usar a palavra estratégia, desculpe pela tática. Vamos pela estratégia. A estratégia é o 
seguinte: “- O Professor não quero fazer esta atividade aqui.” Só que eu sei que aquela atividade, a atividade é 
amarelinha. “- Eu não quero fazer esta atividade agora.” “- Não tem problema.” 
Minha intervenção: Professor não presenciei este episódio em nenhuma das suas aulas. 
Professor: Mas no começo era assim. Vou te falar que foi assim. Se omitisse isto eu estaria sendo hipocrita. A informação 
é a seguinte nas primeiras aulas, nos primeiros contatos. “- Professor não quero pular amarelinha.” “- Tudo bem, pode 
sentar ali.” Vou dar o exemplo da bolinha. “- Mas no final tem a brincadeira da bolinha, também você não vai participar.” 
Minha intervenção: Você já deixou algum aluno sem fazer a atividade? 
Professor: Já, já. 
Minha intervenção: E depois ele quis fazer a brincadeira? 
Professor: Quando chegou a hora da brincadeira da bolinha, cortou meu coração, mas não deixei. 
Minha intervenção: E os outros alunos? 
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Professor: Ficaram olhando. No começo foi assim. Hoje não, mas porque passei a ter um domínio melhor em cima destes 
tipos de comportamento. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
Minha intervenção: Você percebe que tem o mesmo timbre de voz tanto na Educação Infantil como para trabalhar com os 
alunos mais velhos aqui nesta escola? 
R: Não. Muito difícil perceber. 
Minha intervenção: Muda o jeito de falar com os alunos, mas isso é devido a faixa etária, e na escola E.M.T.C.P. para os 
alunos o Professor é Tio. Você é mais carinhoso, pega na mãozinha, tem mais cuidado. Porém o timbre, a estrutura de 
informação.... 
Professor: É o cuidado. A forma de informação é a mesma, porém a maneira como você tem que passar a informação é 
diferente. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer quando você começou a diferenciar esta forma de transmitir a informação 
para os alunos com características diferentes? Seja no início, antes das atividades. Porque antes das atividades você 
repete a instrução, porém de forma mais ligeira, e exemplifica. Percebe que na escola E.M.T.C.P você exemplifica mais 
vezes, mas a faixa etária exige. 
Professor: Porque tem que passar a informação visual, no caso para eles é melhor, às vezes o aluno não... Com certeza, 
principalmente os alunos pequenininhos da escola E.M.T.C.P, pois eles não conseguem assimilar a informação verbal. 
Para qualquer um, seja aluno ou adulto. Às vezes para mim e para você, às vezes para você funciona a informação verbal, 
mas para mim não funciona a verbal porque a visual para mim é melhor. E isto com certeza acontece com a criança. 
Então procuro passar a informação verbal e depois a informação visual, porque assim eles conseguem perceber como é a 
atividade. 
Minha intervenção: Isto é PNL. Era assim no estágio Professor? 
Professor: Não, não Era somente a informação verbal. “- Ah! Não cosigo fazer.” Era a questão de pegar no braço, mostrar 
como faço hoje, mas antigamente eu só fazia desta maneira. Depois comecei a perceber que a informação visual faz-se 
necessário. Era necessário. 
Minha intervenção: Nesta escola (2ª), os alunos eram mais dispersos, porque percebe que são agitados. 
Professor: São. São muito agitados. 
Minha intervenção: Eles não são indisciplinados, são agitados. 
Professor: Agitados. 
Minha intervenção: Digo isso, porque não presenciei brigas, discussões, pois é natural de alunos do 5º Ano, às vezes tem 
sempre aquele aluno mais encrenqueiro. Somente um aluno, mas não sei se é devido a minha presença. 
Professor: Pode ser que tenha acontecido por isso, por você estar presente, por eles acharem aquela situação meio 
diferente do habitual. Você viu que alguns me perguntaram porque você estava filmando. Mas existe as brincadeiras 
normais que são da idade, eu vejo como atitudes normais da faixa etária, só tem um caso de um menino do 5º Ano que às 
vezes, isso na minha humilde impressão, a minha humilde opinião, algumas atitudes que ele tem com as meninas, às 
vezes é preciso tanto eu nas minhas aulas, ou às vezes a Diretora ou Supervisora quando não estou na escola, chamar a 
atenção mais sério, porque às atitudes dele não são ideais e principalmente as atitudes dele são com meninas. 
Minha intervenção: É aquele aluno mais gordinho? 
Professor: Não. É uma aluno com o cabelo espetadinho. 
Minha intervenção: Um aluno que você conversou com ele no final da aula? 
Professor: Justamente. 
Minha intervenção: Eu até tirei fotos, fiz um comentário, mas não quis me aproximar e já estava esquecendo de lhe 
perguntar. É um aluno que usa ocúlos? 
Professor: Justamente. Porque, eu não vou entrar nós detalhes, mas você vai entender o que eu quero falar. Ele tem 
brincadeiras com as meninas que não são ideais a faixa etária. 
Minha intervenção: Ele dever ter uma maturidade sexual maior que os demais alunos. 
Professor: Maior, você tocou no ponto certo, como se fosse um menino mais velho. 
Minha intervenção: Você é muito conservador, moralista, pois você evitando falar isto para mim. 
Professor: Estava, mas não é o caso de evitar, apenas não estava encontrando a maneira ou expressão correta de dizer. 
Minha intervenção: São bricadeiras de alunos mais velhosr, pois ele já deve estar com quase uns 11 anos. 
Professor: Isso. Mas as brincadeiras dele com as meninas é como se fosse uma menino de 13 e 14 anos. É o que você 
esta pensando mesmo! Neste caso, eu vou mais a fundo, pois já conversei com a Diretora e Supervisora, a minha humilde 
opinião é que o meio faz o homem. Ele mora na zona rural, o meio de convivência dele é o pai, os irmãos e com os 
empregados que trabalham na roça. São adultos. Pessoas às vezes que falam coisas, fazem coisas na presença de uma 
criança. E aquilo é nada mais do que reproduzindo aquilo que ele vê e ouve. Porém isto não é ideal no ambiente de 
escola. Então ele é aquele caso que mencionei. 
Minha intervenção: Naquele momento você estava chamado a atenção dele? 
Professor: Justamente. 
Minha intenvenção: O que você disse para ele aquele momento? 
Professor: Eu pedi a ele que não fizesse o que ele fez. 
Minha intervenção: O que ele fez? 
Professor: O que ele fez? Ao pé da língua? 
Minha intervenção: Ao pé da língua? 
Professor: Então vou ser bem claro. O caso dele, por exemplo, se ele esta na fila atrás de uma menina, ele fica falando no 
ouvido da menina que ela é gostosa. 
Minha intervenção: Mas pela idade estas meninas ainda não tem a noção do que seja ser gostosa. 
Professor: Justamente.  
Minha intervenção: Porque são meninas infantis, ainda numa fase de brincar, uma fase mais inocente. 
Professor: Justamente. Então é este tipo de atitude que nós estamos repreendendo. 
Minha intervenção: É a atitude maliciosas deste aluno. 
Professor: Isto condiz com a idade? Não condiz. Podemos deixar isto se passar na escola? Se chega ao ouvido da mãe 
ou pai destas meninas, podemos ter um conflito familiar. É complicado. 
Minha intervenção: Não condiz. Não pode deixar isto ocorrer, pois pelo pouco que presenciei é atípico da cultura da 
escola. Realmente complicado. 
Professor: Então eu pedi a ele que não fizesse mais isto, estamos tentando estratégias.  
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Minha intervenção: Percebo que você é muito interagido com o comportamento das Diretoras, Supervisoras e comunidade 
escolar. Você tem esta preocupação de interagir com os alunos, saber das suas necessidades, problemas, deles 
melhorarem na disciplina, comportamento dentro de sala de aula. 
Professor: Sim. Mas terminando este assunto vou aprofundar na questão do Fulano. Eu penso da seguinte maneira, 
criança você não pode bater, mas se deve cortar o que ele gosta. Ele é apaixonado com bola e com a aula de Educação 
Física. Tenho certeza que muitos pesquisadores, muitos autores de livros, pensam de maneira diferente do que eu vou 
falar, mas esta é a minha estratégia. É o único meio que encontrei de solucionar isto. “- O Fulano o negócio é o seguinte. 
Você fez isto, não vez?” “- Fiz.” “- Não é legal por causa disso, disso e disso.” “- Beleza.” “- Se você repetir isto novamente 
na Educação Física, você vai tomar uma gancho na Educação Física, umas três, quatro aulas e isto só vai aumentando, 
um mês, até o final do ano.” Porque seria uma maneira de contornar a situação tirando o que ele gosta. Torno a repetir 
que existe autores de livros que vão contra este tipo de pensamento, mas foi uma tática que deu certo. Na mesma sala o 
aluno Beltrano, na mesma turma, que é uma aluno de cabelo enrroladinho. 
Minha intervenção: Eu percebe que você chamou a atenção dele. 
Professor: Eu perguntei a Professora: “- Professora como foi o comportamento do Beltrano na aula durante a semana?” 
Porque a aula é na sexta-feira. E o Beltrano é meu aluno no Projeto de Esporte e já tinha falado para ele, se não 
melhorasse o comportamento na aula da Professora, ficaria sem fazer algumas aula de Educação Física e no dia que 
tivesse jogo no Projeto de Esporte ele não participaria. 
Minha intervenção: Porque esta também é uma das finalidades do projeto. 
Professor: Justamente. O projeto chama-se Esporte na Educação. Seria uma maneira de ajudar a parte educacional 
através do esporte. Este é o objetivo do projeto. Então eu perguntei a Professora no começo da aula: “- Como foi o 
Beltrano nesta semana?” “- Foi beleza esta semana.” Bom! Se vai dar certo na sequência veremos depois. 
Minha intervenção: Durante o estágio você tinha esta preocupação de estar interagido com a escola. Estou te perguntando 
porque você não é efetivo nesta escola, esta apenas contratado, é contratado. 
Professor: Não. Não tinha esta preocupação. 
Minha intervenção: Mas é por isto que estou perguntando, percebo que você esta muito interagido com a realidade das 
escolas em apenas quatro meses. 
Professor: Não tinha esta preocupação, mas hoje eu vejo que como professor tenho que tentar ajudar a escola da melhor 
maneira possível. 
Minha intervenção: Você vêm somar na escola. 
Professor: Eu vim somar. E até mesmo é uma maneira, vamos colocar assim, hoje através dos pensadores, das pessoas 
que pensam, você é um exemplo. 
Minha intervenção: Eu? 
Professor: É, você é um exemplo, como um pensador, que pensa na educação de uma maneira... Na educação que eu 
fala, em particular na Educação Física, que pensa realmente de como a Educação Física age na questão social, na 
questão filosófica, na questão histórica. Pensam! Não só pensam a Educação Física como a parte esportiva, ou o 
movimento em si. 
Minha intervenção: Quando era estudante, já agora observando outros, ouvindo relatos do seus desenvolvimento 
profissional, posso lhe garantir que estes estudo contribuem significativamente no comportamento dos professores. 
Professor: E isso, através de pesquisas, através de estudos nessa área da educação levou a Educação Física a ter uma 
maior aceitação, ter um papel maior no processo educacional em geral. 
Minha intervenção: Em relação ao nosso passado estamos melhorando muito, ainda temos alguns profissionais que são 
uma vergonha. 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodologias e de estratégias de ensino? 
Professor: Metodológia. De métodos. 
Minha intervenção: Métodos, abordagens, estratégias, pois você faz isto Professor. 
Professor: Faço. 
Minha intervenção: Você possui uma estrutura base de aula. Você fez isto na escola E.M.T.C.P. Você fez isto numa 
atividade devido a quadra. 
Professor: Lembrei. 
Minha intervenção: Como você costuma fazer esta diversificação, mudanças de atividades, de abordagens por alunos. 
R: Você ter a carta na manga. É você ter outros tipos de planejamento. É o que te falei mais cedo, o plano B. Na escola 
E.M.T.C.P. apesar da quadra ser coberta, mas você sabe do episódio que aconteceu aqui no município e foi um episódio 
trájico, que foi aquela chuva de pedra e que danificou a estrutura do poliesportivo, mas permite realizar a aula, pois o 
poliesportivo é coberto, porém causaram algumas goteiras que até hoje eles não sanaram . E devido estas goteiras, ás 
vezes quando o tempo esta muito frio, tem muita serração, a humidade esta alta, acontece de ter esta goteiras dentro da 
quadra. Isto molha o piso da quadra e interfere na aula, então dependendo do tempo, do clima, dos fatores externos nos 
temos que adaptar, temos que ter o plano B. E foi o que aconteceu lá, eu tinha uma estrurura, eu tinha uma aula 
planejada, tinhas as atividades a serem abordadas, porém o que tive que fazer foi variar aquela atividade de corrida, 
porque eu percebe que aquilo poderia se tornar uma atividade perigosa, percebe não, com certeza aquila atividade seria 
perigosa para as crianças, principalmente crianças nesta faixa etária. E foi o que aconteceu, variei a atividade, era a 
mesma atividade com o mesmo objetivo, porém de uma maneira diferente, não tinha que correr, eles poderiam fazer 
caminhando ou saltando. E teve a primeira aula, a segunda, na terceira aula aquele fator externo já tinha passado, a 
quadra já estava seca. Então eu consegui naquela terceira turma desenvolver a atividade como planejei. 
Minha intervenção: Porque às vezes quando os alunos realizam alguns movimento, por exemplo, no zigzag quando o 
aluno saiu correndo e você o chamou para voltar e disse: “- É andando que eu quero.” Porque você toma estas atitudes às 
vezes? 
Professor: Primeiro pelo cuidado, aquela atividade não causar nenhum dano a criança, a preocupação deles não 
machucarem. Segundo pelo objetivo, se eu pensei na brincadeira saltando, andando ou correndo, vê se o aluno consegue 
resolver aquela atividade da maneira proposta, se eu perceber que eles não estão conseguindo, por exemplo, se a 
atividade era para saltar, mas eles não conseguem saltar, então ele pode fazer andando. “- Então faz andando por favor.” 
1.1.1) Estas cartas na manga você tinha no estágio? Como eram suas abordagens e metodologias de aula no estágio? 
R: No estágio eu deixaria aquela situação passar, hoje eu não deixo, porque eu vejo que é importante que a criança tente 
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se desenvolver, aprender da maneira como o professor planejou, do jeito que o professor criou, eu vejo que aquilo é 
importante. Então assim, eu não seguia aquilo, para mim faltava certa maturidade, certa experiência. 
Minha intervenção: Você era mais rude ou grosso Professor? Seja para solucionar as questões de aprendizagem. 
Professor: Talvez rude ou grosso não seria a palavra certa. 
Minha intervenção: Porque hoje você apresenta um feeling diferenciado 
Professor: Digamos que eu seria mais, a palavra ríspido, ou às vezes a palavras, mais impaciente. 
Minha intervenção: Realmente você apresenta uma paciência, mas para trabalhar com estas crianças nesta faixa etária é 
necessário muita paciência. 
Professor: Eu era mais impaciente. Talvez esta situação no estágio eu deixaria passar. “- Esta bom de mais.” 
Minha intervenção: Por saber que eles gostam de você, é por isso que você apresenta estas preocupações com eles? 
Professor: Sim. Isto eu tenho, muita preocupação. 
Minha intervenção: Você saber que eles tem carinho por você influência. 
Professor: Hoje você falando eu percebo isto bem. 
Minha intervenção: Por você ser homem é diferente. 
Professor: Eles tem 3, 4, 5 e 6 anos, você chegar lá, um homem, pois eles estão acostumados com Professora, no caso 
mulher. Quem lecionava Educação Física na história para meninos de Educação Infantil, 1ª a 4ª série era mulher. Quando 
lecionava Educação Física. Que no geral eram atividades de recreação. Eram mulheres. Então eles tem a visão da Tia, 
até às vezes me chamam de Tia, isso acontece, mas a gente brinca e deixa isto para lá. Mas hoje eu já vejo que eles 
conseguem assimilar que o professor de Educação Física tanto pode ser um homem como ser uma mulher. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: Sim. A questão do propor uma das atividades que eles mais gostam. Vou dar um exemplo, meninos nesta faixa etária 
de Ensino Fundamento I, seria do 2º ano ao 5º ano, antiga 1ª a 4ª série, é a questão do dar, da troca. Do vamos negóciar. 
Minha intervenção: Mas você negócia com os alunos pequinininhos da Educação Infantil. 
Professor: Eu negocio, mas se é errado me desculpem, porque é uma maneira que tenho para fazer isto, para ter um certo 
controle. E eu acho que, na minha visão, até certo ponto isto não esta sendo prejudicial a eles. Eu vejo que estou 
conseguindo cumprir certos objetivos, certas metas e será melhor ainda para eles futuramente. 
1.2.1) No estágio você tinha esta preocupação com a participação dos alunos? 
R: Ou participa ou participa. Entendeu! 
Minha intervenção: Você lecionou aula para alunos mais velhos no estágio? 
Professor: Já. Já sim. 
Minha intervenção: Entre estas turmas qual você prefere lecionar? 
Professor: Trabalhar? 
Minha intervenção: Sim. 
Professor: Hoje eu prefiro trabalhar no Ensino Infantil e 1ª a 4ª série. 
Minha intervenção: É! Você gosta? 
Professor: Gosto. Apesar de gostar muito da área esportiva, de acordo com o CBC a partir 6º ano, antiga 5ª série, começa 
a ser trabalhado o esporte mesmo em si, apesar de gostar muito de esporte, hoje... Já te falei em off, se passar num 
concurso público e tiver oportunidade de escolha, prefiro trabalhar Ensino Infantil e 1ª a 4ª série. 
Minha intervenção: Vai valer a pena o planejamento? 
Professor: Também. É porque as crianças em comparação aos outros é mais gratificante para nós. Ou gostam ou não 
gostam. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: Tenho. É o caso da fila, é o caso do sentar, é o caso de estabelecer a troca. O o zipzap que é a questão do silêncio, o 
professor vai falar. Às vezes, você não presenciou, mas às vezes utilizo o apito também, às vezes de maneira 
inconsciente, acho que às vezes até devido, vamos por assim, é do treino. Eu falo assim, é uma coisa intuitiva. Tudo eu 
pipi! Porque eu já estou acostumado às vezes com a parte esportiva, então pode ser isto. Às vezes eu util izo e às vezes 
dá certo. Não apitar escandalosa, mas são dois apitinhos: “- Pipi.” Ai os alunos já olham, eu digo: “- Zipzap, minha 
boquinha vai fechar.” Já consigo 90% ou mais controlar os alunos desta forma. Depois é explicar o que será feito. 
1.3.1) E no estágio fazia assim? 
R: No estágio era o autoritárismo. 
Minha intervenção: Já chegou a retirar um aluno da sala de aula? 
Professor: Já cheguei a mandar alunos para sala de aula, alunos para Diretora, mas hoje não faço isto não, hoje já tento 
solucionar eu mesmo. É lógico, há não ser que seja uma coisa que estrapole todas estas dimensões. 
Minha intervenção: Você já teve algum desentendimento com alunos? 
Professor: Desentendimento? 
Minha intervenção: Um desentendimento verbal que chegasse a ponte de agressividade? 
Professor: Não, não. Mas de ter que ser mais enérgico, mais autoritário, mais disciplinador igual acontece na parte de 
treinamento, já aconteceu sim, principalmente no estágio já aconteceu. 
1.3.2) Na situação de comportamentos desviantes dos alunos como você costuma proceder? 
Professor: A pessoa que desvia a atenção? É isso que você quer dizer? 
Minha intervenção: Comportamentos desviantes seria uma briga, os alunos discutirem, indisciplina de modo geral. 
R: No caso o aluno discutir, você tem que tentar... Até a briga hoje eu vejo que é um oportunidade de aprendizagem para 
os alunos. 
Minha intervenção: Presenciei esta atitude na Educação Infantil, pois os alunos empurravam, agarravam uns aos outros. 
Professor: Justamente. A questão da bolinha você viu. “- Eu quero a verde. Eu quero a amarela.” Naquele momento eles 
estão em conflito, então é um momento importante para eles, de aprender a trocar, de aprender a ceder. Desde que não 
estrapole para a agressão, eu fico de longe observando para ver até onde vai levar aquela situação. A partir do momento 
que passou daquele limite, que vejo ser a hora de intervir, tentar amenizar a situação e controlar. Mas se eu vejo, que 
aquela situação mesmo sendo desentendimento, mas é algo produtivo para eles eu deiso ir. 
Minha intervenção: Quando você adquiriu este feeling de perceber os alunos na aula? 
Professor: Com a prática. Sem dúvida com a prática. 
Minha intervenção: A Educação Infantil exige mais que os outros anos da educação? 
Professor: Eu ser ler muito, você ver padrões... Com certeza se você leu em algum livro é porque alguém pesquisou em 
cima daquilo assunto que você esta lendo, pois ele não tirou aquilo debaixo do braço. 
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Minha intervenção: Não tira mesmo Professor. 
Professor: Não tira. O pesquisador percebeu alguns tipos de comportamentos e aquilo provavelmente acontece com uma 
certa frequência. Então ele colocou aquele pensamento que ele viu, que ele observou para um livro. Que você leu! Mas 
temos que saber o que retirar, filtrar, refinar aquilo para saber realmente o que acontece em cada realidade. Mas que na 
maioria das vezes tem tudo a ver porque são estudos, são pesquisas. Hoje na área da Educação Física, pois eu torno a 
repetir, principalmente no comportamento humano, da socialização, do comportamento histórico, etc. Isto esta muito 
aprofundado nas pesquisas. 
1.4) Como o espaço influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? Seja referente a organização e seleção de 
materiais? A utilização destes recursos em aula? 
R: O espaço ele influência em tudo. Tudo assim, se você tem um espaço adequado e ideal com certeza a chance de você 
na maioria das vezes, mas eu acho que não é esta a situação, na maioria das vezes a chance de você ter uma aula de 
maior qualidade é grande. Isso não quer dizer, que onde você não possua um espaço, que é minha realidade aqui hoje, 
não ideal, de dimensões também não ideais, perigoso, com muro, porém é o que você tem para trabalhar. A gente tem 
que tentar desenvolver algo, Os riscos existem? Exitem. Eu posso sair aqui na rua, Deus me livre e quarde, mas ser 
atropelado. Mas pode acontecer isto na aula de Educação Física? Pode. Mas não posso deixar de desenvolver a aula. 
1.4.1) A seleção das tarefas esta relacionada ao espaço? 
R: Sim. A seleção sim. Onde o espaço é ideal você consegue colocar atividades, mais atividades, com melhor segurança 
e às vezes o desenvolvimento dela é de melhor qualidade. Às vezes! Mas no espaço não ideal também tem como fazer. 
1.4.2) Você consegue me descrever quais as principais diferenças em relação ao estágio? 
R: O estágio ele é rico, ele é proveitoso, você capta algumas informações de professores que tem pensamentos 
diferentes, que vêem a Educação Física com outros olhos. Com certeza passei pelo Professor Rola Bola. Lógico que 
estava ali para aprender, mas passei pelo Professor Rola Bola. Também passei pelo professor que realmente planeja a 
aula e dá aula. Passei pelo professor que só faz a chamada, porque tem o professor que só faz a chamada, ném a bola 
ele entrega, pois são os meninos que tem que buscar a bola na diretória. Passei por vários tipos de professores. 
Minha intervenção: Este tipo esta abaixo do professor rola bola? 
Professor: Acho que sim. Acho que sim. Este é o tipo que faz chamada, senta na arquibancada e lê jornal. Professores 
que não tem nenhuma intervenção. Então com certeza já passei por estes tipos de profissionais. Existe, realmente existe 
este tipo de profissionais, mas de uma certa forma eles possuem alguma informação para lhe acrescentar, alguma 
experiência, não deixam de ter, não deixam de ter, porque são pesamentos diferentes, são épocas de formação e 
graduação diferentes, mas que não deixam de ter alguma informação para te ensinar. E isto no estágio você tem que 
saber filtrar. 
Minha intervenção: Você tinha a preocupação quando planejava a aula, caso fosse numa quadra ou fora em ambiente 
aberto? 
Professor: Tinha, tinha sim, tinha a preocupação. Às vezes a aula era numa quadra, às vezes a aula era num campo, às 
vezes a aula era num pátio, às vezes era no ginásio coberto, às vezes era num ginásio descoberto. 
Minha intervenção: Você levava isto em consideração? 
Professor: Com certeza levava isto em consideração, porém por certa imaturidade ou por seguir, digamos assim, certos 
princípios, valores, alguns modelos pré-determinados que eu não possuía o feeling de perceber que não davam certos 
naqueles determinados contextos, então eu me perdia. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos quais as atividades que você costuma planejar? 
R: O plano B. Como você deve ter visto aqui no planejamento, o plano B hoje é o seguinte, é por bimestre. O plano B do 
1º bimestre é a atividade de dama e domíno, que são atividades manipulativas, são atividades de atenção e que estão no 
planejamento. Então os meninos... Este é o meu pensamento e eu como aluno alguns anos atrás. Pior coisa que tem para 
o aluno é ficar dentro de sala de aula, fazer a Educação Física dentro de sala. Mas como esta no planejamento e acho 
necessário trabalhar as habilidades manipulativas, as habilidades de atenção e concentração, todas às vezes que o 
ambiente externo não esta propício para uma atividade fora, eu desenvolvo o jogo de dama, jogo de xadrez e outros jogos 
como jogos de memória, jogo de quebra-cabeça, então desenvolvo isto dentro de sala. E isso foi para o 1º bimestre. Já 
para o 2º e 3º bimestre eu pretendo desenvolver com os meninos um trabalho voltado para o xadrez. Então seria um 
engatinhar. Eles estão aprendendo a dama que é um jogo mais simples para passar ao xadrez que é um jogo mais 
complexo. E hoje o xadrez é fundamental no desenvolvimento intelectual do aluno, tanto na parte de atenção, 
concentração e de raciocínio. Então eu vejo desta forma. Então o plano B quando chove é este. E o que for possível 
trabalhar dentro de sala tenho que ter a estratégia. 
1.5.1) Você fazia assim no estágio? 
R: Não. 
Minha intervenção: Como eram suas aulas no estágio nos dias chuvosos? 
Professor: Dias chuvosos ou era um vídeo ou era tempo perdido dentro de sala. 
Minha intervenção: E quando ao controle dos alunos dentro da sala? Você possui mais domínio hoje? 
Professor: Sim. Com certeza. Com certeza. Consigo colocar no meu pensamento, o meu modo de ser, sem às vezes ser 
autoritário e impor ao alunos. 
1.6) Professor percebe que você estabelec algumas rotinas e gostaria que você conseguisse me dizer quais são depois 
detes cinco dias trabalhando juntos. Alguns comportamentos que são rotineiros seus durante a aula, seja independente de 
turma, de conteúdo e que você sempre costuma fazer. Melhor, que você nem percebe que faz. Ou seja é habitual. 
1.6.1) Algumas atitudes? 
R: Palavras, vamos colocar algumas palavras que repito. É se o aluno entendeu: “- Entendeu?”; “- Pega este objeto para 
mim fazendo o favor.” Isto eu consigo perceber. Outra situação: “- Primeiro as meninas e depois os meninos.”; Sempre né! 
Sempre. E isto não é parte do planejamento, pois são atitudes minhas. São valores meus. 
Minha intervenção: Algumas atitudes com os alunos da Educação Infantil? 
Professor: O respeitar a fila; o gafanhoto, “- Um atrás do outro que nem gafanhoto.”; o zipzap; conduzir os alunos com o 
gafanhoto, pois com o gafanhoto consigo conduzir os meninos para outra atividade; o sentar; o primeiro as meninas 
depois os meninos. São atitudes que eu faço e que às vezes até de forma incociênte, na hora quando percebo já foi e 
aconteceu. 
1.6.2) Algumas tarefas rotineiras que estão sempre presentes na suas aulas? 
R: A atividade lúdica, a brincadeira, o movimento, a criança tem que estar o tempo todo movimentando. 
1.6.3) Dinâmicas rotineiras de interação ou controle dos alunos? 
R: O brincar com os meninos, o participar da aula, o tentar mostrar para criança que a atividade é prazerosa, se a criança 
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precisar do ombro ou auxílio do professor ele vai ter. A participação no caso. 
1.6.4) Em que estas atitudes se diferenciam das atitudes que você adotava no estágio? 
R: Eu acho que no estágio neste aspecto me omitia bastante, eu não tinha certa maturidade, não tinha certo 
conhecimento, domínio do conteúdo às vezes e por me perder eu deixava estes pequenos detalhes passarem e que hoje 
vejo ser de suma importância para os alunos em todo o seu desenvolvimento. Mas não só para os alunos, mas também 
para comunidade escolar, porque quando você consegue perceber estas diferenças, consegue trabalhar estes objetivos a 
criança esta ganhando na escola, no ambiente familiar e claro na aula de Educação Física que também faz parte do 
ambiente escolar. 
Minha intervenção: Professor gostaria de agrader muito por estes cinco dias juntos, novamente repito o que lhe disse na 
entrevistas de percursso profissional que realizamos na cidade de Cristiano Otoni, pois já estamos aqui 1 hora e 30 
minutos. Talvez você seja o 17º professor deste estudo, pois acredito também não consegui realizar com mais outro 
professor devido a greve e o tempo que ainda tenho para permanecer no Brasil. Mas admito estar muito feliz em ter 
reencontrado você e ser capaz na minha limitada capacidade investigativa de perceber o grande profissional que você 
esta se tornando. Espero que você não se perca, que mantenha estas características para melhor e a cada dia que passe 
você consiga amadurecer não apenas a sua aula, mas também você mesmo. E lhe digo, o que estiver ao meu alcance 
para contribuir para sua formação, caso não tenha oportunidade de realizar um mestrado aqui no Brasil e quiser ir para 
Portugal para nossa escola será muito bem vindo. Se for para área do treinamento fico feliz por você, mas adimito que 
gostaria muito mais se você canalizasse seus esforços para área da educação. Porque é um privilégio trabalhar com um 
profissional como você, pois você faz o diferencial significativo e irá muito contribuir para o meu trabalho de doutoramento. 
Muito obrigado mesmo meu Amigo! 
Professor: Espero ter contribuido realmente par ao seu trabalho, que você tenha muito sucesso, pois foi um Professor meu 
na Universidade e que com certeza contribuiu muito na minha formação. É um profissional batalhador, esta correndo atrás 
e percebe a importância da formação continuada, como hoje eu também vejo esta importância. E espero que tanto a parte 
da escola, como a parte de alunos possam contribuir nesta pesquisa, que você consiga ter bons frutos, colher bons frutos 
com esta sua pesquisa e quem sabe eu possa ter um dia a oportunidade estar lá com os amigos Portugueses, estudado, 
fazendo um mestrado. Porque é o meu objetivo, pois hoje eu já faço uma Pós-graduação, então estou numa sequência de 
estudos, não posso parar ou interromper este projeto, e quem saber estar um dia em Portugal e ser mais um pontinho no 
processo educional, não somente do Brasil, mas do mundo. Com certeza na Europa, Estados Unidos é mais desenvolvido 
do que nossa realidade aqui, mas já tivemos grandes avassos e esperamos poder conseguir mais desenvolvimento neste 
nosso processo educacional que às vezes é muito falho. 
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Anexo 26.1 – Questionário de Caracterização do Percurso 
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Anexo 26.2 – Entrevista de Percurso Profissional 

 

Segunda-feira, 10 de Maio de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda 
Caracterização do Percurso Profissional 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

1) OPÇÃO DE SER PROFESSOR 
1.1) Quando começou a pensar em ser professor de Educação Física? 
R: Foi através da influencia do meu amigo Dadal. Tivemos a oportunidade de ter um curso de Educação Física na cidade. 
Nós fizemos o vestibular, tivemos a oportunidade, passei e entrei na faculade. 
Minha Intervenção: Foi em que ano Professora? 
Professor: 2002. 
Minha intervenção: Foi em Janeiro de 2002? 
Professor: Não! Julho de 2002. 
Minha intervenção: Você foi da primeira turma do curso? 
Professor: Não! A segunda. 
Minha intervenção: A segunda turma. 
1.2) Quem o influenciou? Ou quais foram as suas principais motivações e expectativas? 
R: Porque eu já participava de GIMGs, quando tinha campeonatos de bairros e gincanas sempre participava. Então, tive a 
oportunidade e quiz fazer, pois já gostava de esportes. 
Minha intervenção: É? 
Professor: Muito! 

2) FORMAÇÃO INICIAL 
2.1) Na formação inicial, houve algum professor e/ou disciplina que te marcou positivamente?  
R: Com certeza. 
2.1.1) Que características ou aspectos você destaca deste professor e/ou disciplina? 
R: Meu professor... Eu gostei muito da disciplina Educação Física Escolar, pois os professores que me influenciaram 
muito foram o Denizar e o Luizinho que são pessoas que gosto muito e admiro muito. A Regina também, apesar do pouco 
tempo que ela ficou com a gente no volei, mas gosto muito dela. 
Minha intervenção: Você teria como apresentar-me características destes professores e que foram significativas para 
você? 
Professor: Uma a amizade que tinha a muito tempo com ele. A boa vontade, me ajudaram no TCC, tudo que precisava 
eles estavam lá comigo, material, tudo que precisava, uma amizade muito boa e até hoje o que eu preciso tenho. 
Minha intervenção: Que características como professor em aula? As formas deles lecionarem, seus elementos 
didáticosvocê destacaria em aula?  
Professor: Ótima! Muita didática, postura e coleguismo. Tudo! Muito bom! Tudo bom! Nota 10! 
Minha intervenção: Você consegue descrever características que diferenciavam estes professores? Digo assim, o 
Professor Luizinho tinha esta característica... A Professora Regina esta... 
Professor: Eram materias diferentes. O Luizinho era Natação então ele tinha o jeito dele de dar aulas lá e gostei muito da 
didática dele de dar aulas. O Denisar já era mais a parte de Didática da Educação Física. A parte didática dele de dar 
aulas lá, pois a metodologia dele era muito boa. A Regina era mais a prática a forma dela ensinar. 
Minha intervenção: Considerando o Professor Denisar que era da área da Educação Física Escolar, que é a área que você 
esta atuando, você conseguiria me dizer algumas características do Denisar que você utiliza hoje nas suas aulas? 
Professor: Tudo! Tudo, tudo!  
Minha intervenção: Tudo? Como assim? 
Professor: Tudo assim! Eu faço as coisas... Até hoje! Eu tenho alguma dúvida ligo para ele. Ele me ajudou a fazer minha 
prova de Pós graduação, cuja qual tive muita dúvida. Ele que me ajudou! Ele e o Luisinho também. Foram os dois! O que 
tenho dúvida na minha área eu ligo para ele. 
Minha intervenção: Então estes professores estão próximos da tua formação? 
Professor: Com certeza. 
2.2) Durante a Licenciatura participou de atividades extra-acadêmicas? Em que áreas? 
R: Não. Cursos exatamente não, mas... 
Minha intervenção: Palestras? Foi em congressos? 
Professor: Fui! Fui! Fui em vários congressos. Participei em Belo Horizonte do Circuito de Volei de Educação Física 
Escolar. Aqui em Lafaiete também de palestras. 
2.2.1) Você lembra das áreas específicas destes cursos? 
R: Volei! Uma foi Volei em Belo Horizonte e a outra foi Educação Física Escolar mesmo que tive. 
Minha intervenção: Em Belo Horizonte? 
Professor: É! Em Belo Horizonte. 
2.3) Como cada uma contribuiu para a sua formação? Por quê? 
R: Contribui com certeza. Acho que qualquer coisa que a gente faça contribui para formação da gente, pois é mais 
experiência, mais informações. Acho que contribui! 
2.4) Como o Estágio Supervisionado o influenciou? 
R: Influenciou. Porque cada lugar é de um jeito. 
Minha intervenção: Por quê cada lugar é de um jeito? 
Professor: Cada escola, cada aluno é de um jeito, então acho que a gente tem que adaptar de acordo com o lugar onde a 
gente trabalha. Então acho que qualquer lugar influenciou muito. Influenciou com certeza! 
2.4.1) Professora Rúbia no início do Estágio Supervisionado que experiências deste percurso o marcou hoje? 
R: Experiências? 
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Minha intervenção: Algum episódio que você passou e que nunca esquecerá? Seja com alunos ou colegas? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: Quando você não tinha experiência nenhuma e estava iniciando tua prática, tua profissão? 
Professor: Não. Que eu me lembre não. 
Minha intervenção: Discussão com aluno ou dificuldades de relacionamento? 
Professor: Não. Graças a Deus sou muito amiga deles. Muita mesmo! 
Minha intervenção: Mas você é um pouco brava, digo energica com os alunos?  
Professor: Sou brava, mas eles me respeitam bem. 
Minha intervenção: Lógico. 
Professor: Mas sou amiga. Sou aquela brava que gosta... Porque tem aluno que é muito bagunceiro, mas que você ainda 
gosta dele. Agora tem aqueles outros que é... 
Minha intervenção: Chato? 
Professor: Que é chato! 
Minha intervenção: Você costuma dividir os alunos assim. Aquele é bonzinho ou aquele é ruizinho e chatinho? 
Professor: Não, trato tudo igual. 
Minha intervenção: Mas se vacilar? Até abrir a porta da sala você não entregou a boleta para nenhuma aluno, dos 15 
minutos que fiquei vendo da sua aula hoje. 
Professor: Ficou só os 4 na sala hoje. 
Minha intervenção: Então seu Estágio teve um percurso tranquilo? 
Professor: Tranquilo. 
Minha intervenção: Algum professor que você observou e que não segueria o mesmo exemplo? 
Professor: Não! Não! Teve não. 

3) PERCURSO PROFISSIONAL 
3.1) Encontrou obstáculos/dificuldades ao longo do seu percurso profissional? 
R: Muitas! 
Minha intervenção: O que você considera como dificuldades? 
Professor: Espaço Físico e material. Estas foram as principais coisas. 
Minha intervenção: Considerando o momento que você decidiu fazer o Curso de Educação Física. Você conseguiria me 
descrever quais foram as suas limitações e dificuldades para realizar esta formação? 
Professor: Quando optei pelo Curso de Educação Física já sabia que seria difícil. Uma que é trabalhar com adolescente e 
criança. No caso! Depois é espaço físico, que é difícil ter em Conselheiro Lafaiete escolas que tem espaço para trabalha. 
Eu tenho um espaço físico ótimo! Material no início foi complicado, às vezes muitas vezes tive que comprar material e 
pedir doações em clubes da cidade. Então depois foi chegando, foi chegando e a gente tinha que se adaptar ao que tinha 
na escola. 
Minha intervenção: E para você realizar o curso de Educação Física. Tipo dificuldades pessoais para você conseguir fazer 
o curso de Educação Física. Você cosegue descrever algumas que você passou? 
Professor: Dificuldade financeira com certeza, pois tive que trabalhar muito para poder coseguir fazer. 
Minha intervenção: Você deu aulas durante a Licenciatura para poder pagar a faculdade? 
Professor: Dei aulas, tive ajuda dos meus pais, dos meus irmão e tudo. 
Minha intervenção: Porque normalmente o professor no início pega aquelas aulas de substituições. É característico no 
início da profissão ou durante o percurso da Licenciatura o professor realizar aulas de substituição. 
Professor: Substítui 3 mês, 6 meses, 10 dias, 15 dias... 
Minha intervenção: E isto vai contando tempo de serviço para ele no estado. Além das dificuldades financeiras você teve 
outras como de relacionamento com professores ou alunos? 
Professor: Não! Normal! Não aconteceu nada de grave não. 
Minha intervenção: E depois que você conclui a Licenciatura. Você teve problemas para conseguir sua estabilidade 
profissinal ou você permaneceu na escola? 
Professor: Permanece na escola 
Minha intervenção: Realizou o Estágio nesta escola Professora? 
Professor: Foi! Foi nesta escola. Um pouco aqui e a outra lá em Itaverava. 
Minha intervenção: Itaverava. A escola de Itaverava quando realizamos as entrevistas da primeira vez você lecionava para 
5ª série. Era isto? 
Professor: 5ª série. 
Minha intervenção: Foi a escola de Itaverava que realizamos as entrevistas quando você era Estagiário. 
Professor: Foi em... Não lembro. 
Minha intervenção: Foi em 2006. Você estava em Itaverava ainda? 
Professor: É 2006. Estava em Itaverava. Não! Não estava. 
Minha intervenção: Não! A escola de 2006 era onde? 
Professor: Em 2006 não. Nos estamos em 2010 à 4 anos atrás. Não! Em 2006 já estava aqui nesta escola. 
Minha intervenção: Mas aqui era de 5ª a 8ª série? 
Professor: De 5ª a 8ª série. É de 5ª a 8ª série. 
Minha intervenção: Então teu estágio foi só aqui nesta escola? 
Professor: Só nesta escola. 
Minha intervenção: Referente as entrevistas que fizemos quando você era estagiária? 
Professor: Sim. 
Minha itervenção: Pode ficar avontade para falar o que você pensa Professora. 
Professor: Porque estava era fazendo as contas, pois 2006 à 2010, são 4 anos. Então não foi lá não, foi aqui mesmo. 
Minha intervenção: Foi aqui mesmo. 
3.2) Além da atuação docente possui outras ocupações? Qual (s)? Por quê? 
R: Não. Eu trabalho num projeto no Dom Pedro que acontece duas vezes por mês nas sextas-feiras. Eu trabalho com 
crianças carentes. 
Minha intervenção: Como chama o projeto? 
Professor: Chama Projeto Pedrinho. 
Minha intervenção: O que é o Projeto? O que se faz no projeto no caso? 
Professor: O projeto tem as atividades, as brincaderas e têm várias coisas. Eles chegam lá por volta de 8:30 da manhã e 
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saem 12:00. Então nós somos em quatro monitores. A gente chega cedo, por volta das 8:00 da manhã, ele já chegam 
8:30 e 8:45. Ai têm dança, capoeira, judo, atividades e brincadeiras lúdicas, futebol, piscina, lanche para os meninos e 
eles ganham uma camisa do projeto. 
Minha intervenção: São duas vezes por mês? 
Professor: Duas vezes. Agora serão duas vezes porque nós ganhamos um patrocínio da CSN e Namísa. Porque antes era 
uma vez só por mês.  
Minha intervenção: Você participa somente como monitora do projeto? Mas participou da confecção do projeto? 
Professor: Não. Isto foi o clube. Então o Ted, pois nós estudamos juntos, ele como Diretor de Esporte lá convidou a gente. 
Minha intervenção: O Tede está lá ainda? 
Professor: O Tede está lá ainda. 
Minha intervenção: Bacana! Lembro que o Ted vez o curso somente para conseguir a formação em Educação Física. 
Professor: É. Porque se não ele teria que tirar o CREF. Então melhor fazer o curso. 
Minha intervenção: O Ted é um homem claro de olhos azuis? 
Professor: É. 
3.3) Se tivesse que escolher um aspecto que mais tivesse influenciado o seu percurso profissional qual escolheria? É 
possível hierarquizar os vários aspectos por ordem de importância? 
R: Uma é... Um aspecto? Como assim? 
Minha intervenção: Aspecto que influenciaram teu percurso profissional para que você escolhesse ser Professor de 
Educação Física. 
Professor: Eu já falei que o que mais me influenciou foi eu gostar de esportes, participar de jogos e gincanas de bairro, 
acompanhar pessoal nos JIMGs. 
Minha intervenção: Você tem quantos cargos hoje no estado? 
Professor: Um só. 
Minha intervenção: Somente um. E você não têm vontade de ter dois cargos não? 
Professor: Não. 
Minha intervenção: É muito Professora? 
Professor: É muito stresse. Para trabalhar bem têm que ser somente um. E agora peguei os alunos da Escola de Tempo 
Integral que toma muito tempo da gente. Porque trabalho dança, artes, teatro e Educação Física tudo com eles. 

II – REPRESENTAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

1) FORMAÇÃO CONTINUADA 
1.1) Nestes 4 anos o que você aprendeu no âmbito da formação continuada? 
R: Foram 5 ou 6. 
Minha intervenção: Depois que você formou? 
Professor: Não. Depois que formei foram 2. 
Minha intervenção: Dois? 
Professor: Dois! 
Minha intervenção: Você colocou no questionário “Qualificação de Professores de Educação Física de Tempo Intergral”. 
Professor: Qualificação de Professores de Educação Física de Tempo Intergral e a Pós graduação. 
Minha intervenção: A sua Pós-graduação foi à distância? 
Professor: Foi a distância. Tivemos vários encontros aqui em Lafaiete com a gente e depois o resto foi a distância. 
Minha intervenção: Então você já tem que entregar a monográfia? 
Professor: Já! Já era para ter entregado a muito tempo. É falta de tempo. 
Minha intervenção: Você gostou do curso de Educação a Distância? 
Professor: Gostei! O material é muito bom. Muito bom! 
Minha intervenção: Material didático bom. 
Professor: CDs e apostilas. Eu gostei o material muito bom. 
Minha intervenção: Por quê optou por uma formação a distância? 
Professor: Uma é tempo. De sair daqui para ir estudar fora e questão de dinheiro por ser mais barato. 
Minha intervenção: Qual é a área da Pós-graduação? 
Professor: Educação Física Escolar. 
Minha intervenção: Você dedica mesmo à Educação Física Escolar? Você têm intenção  
Professor: Tenho! Tenho! Mas, porém a outra área é longe e muito caro. Então, você trabalha ou você faz. Então têm que 
trabalhar né! 
Minha intervenção: Qual seria esta outra área? 
Professor: Recreação. 
Minha intervenção: Por qué é longe? Onde seria está pós-graduação? 
Professor: Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... 
Minha intervenção: Você não têm disposição de fazer Professora? 
Professor: Não tenho disposição e nem condições financeiras. 
1.1.1) Dentre estes dois cursos qual contribui mais para tua formação? Para o seu crescimento profissional? 
R: Um completou o outro! Um foi mais a parte de... Como é que fala? É.. Foi mais parte prática. 
Minha intervenção: Qual foi mais parte prática 
Professor: O curso do Tempo Integral. 
Minha intervenção: Foram mais oficinas? 
Professor: Foram muitas oficinas a primeira parte, agora a segunda sei que não serão tantas oficinas. Ainda têm o 
segundo encontro. 
Minha intervenção: E a pós-graduação? 
Professor: A pós-graduação foi mais a parte de metodológia, a didática e as formas de dar aula. 
Minha intervenção: Para o teu crescimento profissional você acredita que ambos os cursos lhe complementaram. 
Professor: Com certeza. 
Minha intervenção: Você lembra das oficinas que você realizou no curso de Tempo Integral? Quantas oficinas? 
Professor: Foi atletismo, jogos e brincadeiras que eu lembro, futebol e não sei mais porque eu não lembro. 
Minha intervenção: Convecção de materiais? 
Professor: Não, ainda não. Vai ter agora na segunda. Foi dança também, teve mais uma que eu não lembro. 
Minha intervenção: Isto dentro da 36 horas do curso? 
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Professor: Foram 4 ou 5 oficinas. E ainda tem mais uma de 4 ou 5 oficinas. 
Minha intervenção: São oficinas voltadas mesmo para prática na aula de Educação Física. 
Professor: Nas aulas de Educação Física. 
1.2) Que fatores considera importantes para sua vontade de atualização continua? 
R: Fatores? Como assim? 
Minha intervenção: São fatores e aspectos que você considera importante para tua vontade de atualização? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Vamos supor! Por quê você decidiu fazer a pós-graduação? Como ela contribuiria para tua formação? 
Em quais fatores a pós-graduação contribuiria para tua formação? Quais razões que levam você atualizar-se 
continuamente? 
Professor: A pós-graduação é uma necessidade. Porque a gente faz a faculdade, ai têm a pós-graduação, têm o mestrado 
e têm o doutorado. Se a gente não correr atrás vamos estar ficando para trás. 
Minha intervenção: Se não correr atrás fica para trás? 
Professor: Então, ai o quê que acontece! Se você ficar só ali parada... Vêz só faculdade! Já está bom? Não. Vamos correr 
atrás! Vou correr atrás de uma área especifica. Igual na nossa área que são vários caminhos que a gente pode... Então 
escolhi este! Um porque eram duas opções que eu tinha. Então, escolhi este porque achava que era melhor na minha 
área, igual como estou atuando na Educação Física Escola. Então, seria na área da Educação Física Escolar. Então, 
achei assim que o material que eles fossem me enviar seria viável. 
1.3) Tem projetos para a formação continuada em 2010? 
R: Projeto eu tenho um monte. Tenho um monte de projeto. Eu quero fazer a segunta parte do Curso de Qualificação para 
Professores de Educação Física da Escola de Tempo Integral. Quero fazer! Este projeto que trabalho no Dom Pedro, nós 
estamos estudando a possibilidades de ampliarmos ele mais, para acontecer uma vez a cada semana em vez de duas 
vezes ao mês. 
Minha intervenção: Você recebe para participar neste projeto? 
Professor: Recebo! Recebo! Têm o projeto da Escola de Tempo Integral que têm vários projetos. Sou eu e a outra 
professora que fazemos. 
Minha intervenção: E para tua formação? Além de querer realizar a segunda parte do curso de Qualificação para 
Professores da Escola de Tempo Integral. Existe outros? 
Professor: A gente têm! Projeto a gente têm o monte, mas vamos vendo o que vai acontecendo durante o ano. 
Minha intervenção: E quando pretende entregar o artigo da Monográfia da pós-graduação. 
Professor: Só Deus sabe! 
Minha intervenção: Têm que incluir como um dos teus projetos também para concluir tua pós-graduação. 
Professor: Já era para ter feito. 
Minha intervenção: Se precisar de ajuda. Nós ajudamos! 
Professor: Não! Vou fazer em cima do meu TCC da faculdade. Tá tranquilo! 
Minha intervenção: Se precisar de ajuda para escreve e ler eu posso colaborar. Pode enviar-me por email, eu leio e realizo 
os feedbacks. Não é trabalho para mim nenhum!  
Professor: Tá joía, muito obrigado. 
Minha intervenção: Porque se não fica empatando tua formação. 
Professor: Não, pois já tá na hora já! 
Minha itervenção: Teria outra área de formação específica que você gostaria de fazer? 
Professor: Eu gosto de hidroginástica e natação. 
Minha intervenção: Você acha que o Prof. Luisinho influenciou nesta escolha? 
Professor: Influenciou! Eu gosto muito desta parte. 
Minha intervenção:Você já realizou algo na área? 
Professor: Não! Fiz estágio na época da faculdade. Fiz estágio em natação. 
Minha intervenção: Com o Luizinho? 
Professor: Não! Foi com a Regina na época que eu fiz. Ela dava hidroginástica e natação. A Regina e o Wilton. 
Minha intervenção: Você já pensou em procurar trabalho na área? 
Professor: Não! Não! 
Minha intervenção: Você têm o tempo todo ocupado? 
Professor: Não. É porque gosto mesmo de escola. 
Minha intervenção: É professora? 
Professor: Eu gosto muito de escola. Se não fosse escola trabalharia com recreação. Porque academia não gosto. Não 
gosto de fazer e nem de trabalhar. 
1.4) O que deveria ser feito na sua opinião para aumentar a oferta de formação continuada? Você colocou a questão da 
disponibilidade do teu tempo e a distância para realizar uma formação na área pretendida. Você fez a pós-graduação aqui 
em Lafaiete? 
R: Foi aqui em Lafaiete. 
Minha intervenção: Mas foi a distância? 
Professor: Foi a distância. Eu acho que é tudo muito longe. Aqui se queremos fazer um curso temos que ir para Belo 
Horizonte. É o lugar mais perto. Se não for Belo Horizonte é Viçosa. É tudo assim. 
Minha intervenção: Belo Horizonte é 120 Km. 
Professor: É mais o problema é horário. Ai você tem trabalho quarta, quinta e sexta de 7:00 da manhã às 17:00. Ainda 
você têm que pedir licença na escola, têm que pedir alguém para poder lhe substituir, têm ... Entendeu! É muito difícil!  
Minha intervenção: Você não recebe naquele dia. 
Professor: Pois é! Então fica complicado. Ai acontece nas férias! Ai fica um mês e/ou 15 dias naquele vai e volta... Vai e 
volta... Não tenho parente em Belo Horizonte. 
Minha intervenção: Mas em Lafaiete o que deveria ser feito para aumentar a oferta de formação contínua? 
Professor: Acho que deveria ter mais cursos aqui. Tinha chegar mais cursos aqui. Igual no chegou este monte de 
faculdade. Deveria chegar... 
Minha intervenção: Chegou Professora. 
Professor: Então! Chegou este tanto de faculdade e tando de cursos. 
Minha intervenção: Mas a formação continuada... 
Professor: Mas a formação continuada não chega. 
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Minha intervenção: Não existe pós-graduação em nenhuma área neste monte de faculdades. 
Professor: Não têm. Não têm. 
Minha intervenção: Quais entidades você pensa que poderiam estar envolvidas para promover estas formações 
continuadas? 
Professor: Uai! As entidades são as próprias faculdades. Elas que deveriam trazer para a gente. Igual a Unipac, eu 
formando lá. 
Minha intervenção: Formou-se em 2006 já se tem 4 anos e não ofereceram nenhum curso de formação até hoje. 
Professor: O que ela poderia oferecer para gente como curso de pós-graduação 
Minha intervenção: Já fomaram depois disto quantos turmas? A primeira turma formou em 2005. Não foi em Janeiro de 
2006. 
Professor: É Janeiro de 2006. 
Minnha intervenção: A sua turam foi a segunda ou a que se formou em Janeiro de 2006? Já se formaram umas 8 turmas. 
Num já? 
Professor: Acho que já. 
1.5) Qual área de formação gostaria de frequentar e que não tem oferta formativa na sua região? 
R: Recreação. 
Minha intervenção: É você já tinha dito. 

III – REPRESENTAÇÃO QUE O PROFESSOR TEM DOS SEU CONTEXTO SOCIAL E DAS SITUAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ONDE TRABALHA 

1) PROBLEMA/DILEMAS DA PROFISSIONALIDADE 
1.1) Você gostaria de ter feito algo mais na escola, que não fez? Por quê? 
R: Não! Eu acho que... Eu tenho um apoio muito bom da Diretora. 
Minha intervenção: Tem um apoio muito bom? 
Professor: Tenho! Tudo que eu preciso. Ela confia muito em mim. Ela fala: “- Rúbia nós vamos ter que fazer isto, monta lá 
para mim e me mostra. Eu faço e ela aprova. Tudo que preciso aqui tenho um apoio muito bom dela. 
Minha intervenção: É? 
Professor: Graças a Deus! 
1.2) Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu-se sob mairo tensão? O ano? Talvés o período que você 
possa dizer que acumulou tudo? 
R: Quando a gente estava na faculdade. Igual eu estava na faculdade e dependia... Eu estava trabalhando, já tinha 
começado fazer a... Dando aula de substituição e acabava o ano aquela coisa de tinha aquela coisa de designação. A 
gente não sabia se iria continuar na mesma escola, a gente trabalhava com um número x de aulas, ganhava tanto no ano 
que vem poderia diminuir o salário,. Então a gente ficava nesta situação. 
Minha intervenção: Hoje você têm estabilidade profissional? 
Professor: Entre aspas eu acho que sim. 
Minha intervenção: Este entre aspas é por causa da lei? 
Professor: Por causa da Lei. 
Minha intervenção: Da Lei 100. Se chegar um concursado aqui você perde tua vaga? 
Professor: Não! Isso não. 
Minha intervenção: Não Rúbia? 
Professor: Não! Isso não. Isso a gente têm garantia. O negócio e eles falarem que acabou e apartir de agora vai surgir um 
concurso e nós termos que fazer. Este é o problema. 
Minha intervenção: A expectativa de quem foi efetivado pela Lei é efetivar-se sem o concurso. 
Professor: Sem o concurso. 
Minha intervenção: Porque se tiver o concurso você pode... 
Professor: Se chegar um efetivado aqui ou efetivo na minha área. Eles terão que me jogar para outro lugar. Eu não vou 
ficar desempregada não! 
Minha intervenção: Dentro da escola não! O efetivo tem prioridade sobre as aulas de Educação Física. 
Professor: Têm! Ai ele vai fazer a escolha dele. 
Minha intervenção: Então o momento de maior tensão era na transição do ano letivo. Quando você não sabia se teria 
emprego, o quanto iria ganhar ou a localidade onde trabalharia. 
Professor: Porque numa ano a gente ganhar R$ 500,00 no próximo ano a gente pode estar ganhando R$ 200,00, pois a 
gente não sabe o número de aulas que a gente vai dar. Chegava em outubro já começava a ficar desesperada. 

2) CULTURA DOCENTE 
2.1) Como acreditas que os outros professores te vêem? 
R: Eu acho que... Eu tenho um convívio muito bom com todos eles. 
Minha intervenção: É Rúbia? 
Professor: Tenho! Eles gostam do meu trabalho e tudo que eles precisam eu ajudo. 
Minha intervenção: É brava? 
Professor: Não! Não sou brava não. 
Minha intervenção: É brava sim... 
Professor: Não sou brava não. Eu sou sincera! Às vezes eu sou sincera. O que eu não gosto eu falo. Entendeu? Falam 
alguma coisa eu não gosto nada... Igual mãe quando vai atrás de Supervisora para falar com ela alguma coisa que eu fiz. 
Eu não gosto! Eu chamo... 
Minha intervenção: A respeito da aula? 
Professor: Eu não gosto não! Foi lá reclamar com a Supervisora: “- A Rúbia fez isso, isso e isso com meu filho.” Não! Me 
chama! O problema não é comigo. Então eu que tenho que resolver. 
Minha intervenção: Porque pode ter ocorrido um episódio durante a aula que justifique ttua atitude. 
Professor: Pois é! Não fale com Supervisora e nem com a Diretora. Me chama! Gosto de participar na frente da Diretora e 
da mãe. Mas não fala mãe e Diretora ou Diretora e mãe não. 
Minha intervenção: Já aconteceu episódios que apenas a mãe deu o ponto de vista dela e você ficar de fora da conversa? 
Professor: Já! A Supervisora veio falar comigo, disse-lhe: “- Eu não quero falar com você não. Eu quero falar é com a 
mãe.” Chama a mãe que nós três vamos tentar conversar. Porque o menino falou isto, agora quero que ele fala comigo 
também. Então nós vamos ver o que vai acontecer. 
Minha intervenção: Isso foi aqui nesta escola Professora? 
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Professor: Foi! 
Minha intervenção: Você foi conquistando o teu espaço e respeito com estes episódios que foram acontecendo? 
Professor: Foi! Eu ajudo muito. Tudo o que precisa, é festa na escola, igual teve semana passada sexta-feira o dia da 
Mães uma festa. Nós fizemos gincana, quem montou gincana, quem organizou gincana, quem organizou tudo fui eu. 
Minha intervenção: Estas festividades sobram todas para o professor de Educação Física? 
Professor: Não como antes! Porque eu sou professora de Educação Física não sou professora de dança e nem de teatro. 
É uai! Eu ajudo! O Rúbia podemos ensaiar no teu horário? Posso tomar uns 15 minutos? 
Minha intervenção: No início quando você chegou aqui como é que era? 
Professor: Não! Aqui nunca tive problemas não. Na outra escola que eu chegava, eles achavam que eu deveria fazer tudo. 
Minha intervenção: Organizar fanfarra, quadrilha... 
Professor: Não! Não é assim não! Eu vou ajudar e se precisar de 15 ou 20 minutos da minha aula para montar uma 
coreográfia eu ajudo. Porque eu não sou formada em Dança. Sou formada em Educação Física. Eu não tenho que saber 
dançar e fazer teatro não. Tenho? Não tenho! 
Minha intervenção: Tem que ter pelo menos uma noção. 
Professor: Eu tenho noção. 
Minha intervenção: Boa! 
Professor: Então tento. Sei a dança, têm jeito e gosto. Então vou ensinar. 
2.1.1) Como esta apreciação da sua imagem nos outros professores e até mesmo da direção da escola influencia na sua 
prática? 
R: Influencia. 
Minha intervenção: Como? 
Professor: Influencia sim. Porque a gente faz as coisas com mais gosto. Eu acho! Porque se tiver um professor toda hora 
lhe atormentando, falando na sua cabeça, a Rúbia não sei o que, falando com o outro que é por ai e não aquilo. 
Minha intervenção: Você não tem nem vontade de trabalhar. 
Professor: Não têm. 
Minha intervenção: Porque não fica um ambiente favorável na própria escola. 
Professor: Não fica! Não fica mesmo. 
2.2) Quais os 2 últimos contatos com a direção da escola? Quais foram os motivos ou aspectos? Seja referente ao seu 
trabalho ou referente a própria escola. 
R: Os últimos assuntos... 
Minha intervenção: Os dois últimos contatos com a direção, uma reunião ou contato pessoal? 
Professor: Com a direção foi para podermos montar a Festa do Dia das Mães. Da comemoração do dia das mães. A 
organização como seria, ela passou para mim como ela queria para eu poder montar. Eu montei e mostrei para ela para 
ver se estava aprovado ou não. 
Minha intervenção: Outro encontro anterior a este? Teve algum episódio referente a indiciplina de alunos? Eu acho difícil 
porque você tem controle dos alunos. 
Professor: Não! Não! Às vezes algum coisa que menino se sente, que não estou dando muita atenção para eles. Estas 
coisas assim. Então reclama com a mãe em casa, mas nada assim... Conversa normal. 
Minha intervenção: Hoje como você busca as formas para você atualizar-se? Sua forma de atualização mais significativa 
para ficar bem informada sobre a Educação Física? 
Professor: A internet me ajuda muito. Amigo, pois igual te falei procuro muito conhecimento com o Denizar, com o 
Luizinho e outros. Pergunto meu colegas mesmo: “- Como você faz isto na escola?, Você esta fazendo este projeto? Você 
já vez, me empresta para dar uma olhadinha?” 
Minha intervenção: Depois que você formou procurou manter contato com os próprios professores que moram na cidade. 
Professor: Ele me ajudam em muita coisa. 
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Anexo 26.3 – Entrevistas Pré-aula / 2006 

 

ANEXO 26.3.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Quinta-feira, 23 de Março 2006. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: A preocupação é com o tempo porque a quadra não é coberta. Às vezes eu programo uma aula e chove. No meu caso 
não, porque eu sempre programo duas aulas, uma para o tempo chuvoso e outra para o tempo normal, então minha maior 
preocupação é essa. Porque material eu não tenho. Então uso a minha criatividade e uso o meu material. Porque a escola 
não oferece condições de materiais. Não tenho muitas opções de materiais. Como já estou sabendo desta questão, então 
uso a minha criatividade. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: O trabalho que eu estou realizando com eles é a iniciação do handebol. A iniciação pré-desportiva do handebol. Por ser 
uma turma grande com 38 alunos, acredito que será muito difícil a aula. O espaço lá não é bom. Então, tenho que ter um 
jogo de cintura para conseguir dominar esses 38 alunos. O objetivo que eu tenho nesta aula é conseguir o domínio da 
turma para passar o conteúdo e eles conseguirem aprender o que tenho para passar. Tentando dominar a turma toda. 
Porque eu tenho que separar a turma. Eu não posso colocar esses 38 alunos jogando na iniciação. Então, eu tenho que 
separar o que irei dar na aula para não deixar o pessoal disperso, porque se não vira bagunça. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Avalio sempre. Por exemplo, eu dou sempre uma estafeta já visando o handebol. Então, divido a aula em três partes. 
Então sempre dou estafetas e no final o handebol com poucas regras. Como é iniciação o conteúdo não posso colocar 
muitas regras. O objetivo é esse, por exemplo se no ano que vem caso eu não esteja estágiando com eles, o professor 
que pegar a turma saberá que pelo menos uma noção de handebol e algumas regras básicas eles já estão sabendo. Até o 
final do ano espero que meu objetivo seja alcançado. Vão ter sempre alguns alunos que irão sobre sair em relação aos 
outros. Nesta turma de 38 alunos creio que uns 15 alunos mais que isso acho que não. Porque tem uns que não jogam. 
Então, eu acho assim, que uns 15 vão sobre sair. Então, observo esses. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: Uma turma boa. Desenvolvimento dela muito bom. São meninos espertos. Meninos criativos. É uma turma boa, apesar 
de ser uma turma grande muito boa. Não porque é igual estou te falando que é uma turma boa. Não tem aquele que se 
destaca mais. É uma turma que está numa idade correta pela série. Esta uma turma normal e boa. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Bom. Como eu falei o material é meu. A escola não oferece. Então tem que correr atrás mesmo de material para aula. 
Então vou assim, programo a aula de acordo com o material que tenho condições de adquirir. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Creio que não porque sou muito segura no que passo para meus alunos. Eu tomo muito cuidado com o plano de aula, 
se eu não souber corro atrás e procuro saber. Por exemplo, eu tenho uma dúvida eu vou atrás da resposta. Eu não ensino 
uma coisa para eles hoje e depois chego amanhã e falo com eles que estava errado. Então, antes de ensinar procuro 
pesquisar para poder ensinar para eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Para as atividades que vou trabalhar hoje. Primeiramente será um aquecimento básico trabalhando lateralidade com 
uma brincadeira que dou no início para aquecimento. Na parte principal dou uma estafeta que chama Bola ao Tempo 
usando a bola de handebol. E no final da aula o handebol propriamente dito com regras fáceis. O handebol porque acho 
necessário eles aprenderem e tem alunos que não sabem o que é o handebol. Muitos lá não sabiam o que era o handebol. 
Então dou sempre um pouco de cada esporte, seja o futebol, vôlei ou basquete. São atividades básicas para uma 3ª série 
ter noções. Para quando eles chegarem na 5ª série terem noção e saberem o que é handebol. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Tempo chuvoso. O espaço. Porque pode ter alguma coisa lá no espaço ocupando, às vezes a gente chega na 
escola,eles não avisam nada para gente porque devem achar que o professor de Educação Física não esta na escola, 
ocupam o lugar onde desenvolvo as minhas aulas. E não avisam que vamos ter que ficar na sala. Aí tenho que correr 
atrás de outra situação. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: Como eu já falei o tempo pois eu programo já duas aulas uma para quadra e outra para sala de aula. Agora quando 
acontece de chegar lá e ser pega de surpresa a saída é usar a criatividade. Eu vou dar uma aula teórica para eles ou 
alguma coisa assim. 
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ANEXO 26.3.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 04 de Abril 2006. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: É uma turma pequena de 16 alunos. Mas uma turma com muita dificuldade. Então eu estou trabalhando muitos 
movimentos fundamentais e muito circuito motor. Os meninos são muito lentos. Até mesmo na aprendizagem. Porque 
converso muito com a professora de dentro de sala. Eu vejo o que causa no desenvolvimento deles dentro de sala de 
aula. Então eu estou trabalhando movimentos fundamentais e estou trabalhando circuito com eles. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Os objetivos eu posso falar com certeza porque no ano passado estagiei numa turma igual essa e o resultado foi legal. 
Se eles chegarem no final de agosto e souberem andar e correr corretamente. Saber fazer e o que é fila. O que é direita e 
o que é esquerda. O que é andar para frente o que é andar pra trás. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Todo dia avalio os alunos. Esse ano está complicado porque tenho apenas uma aula semanal no estágio. Então eu 
estou achando que o objetivo não vai estar tão bem igual ao ano passado, porque como diminuiu uma aula estou achando 
meio complicado. Às vezes procuro mudar as atividades para ver se eles estão melhorando. Às vezes repito as atividades. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma para quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos lentos. Porque quando vamos procurar conhecer o contexto familiar destes alunos é muito complicado. 
Porque tenho um aluno que é muito complicado na aprendizagem como de disciplina. Aí fui Procurei a professora para 
conversar e conhecer melhor o contexto familiar dos alunos, porém ela não tem base nenhuma. Então acho que isso 
influência muito para aprendizagem dos alunos. A família influência muito no comportamento da criança na escola. Então 
é uma turma na faixa etária de 6 anos e a aprendizagem deles esta muito lenta. Já fizeram essa turma pequena porque já 
sabiam que seria baixo o rendimento. Nessa turma eu trato todos meninos iguais. Não tem aquele bom não. Nem aquele 
mais ou menos. São todos iguais com a mesma deficiência. São meninos lentos mesmos. Então tenho um planejamento 
que é tudo igual. Não tem aquele aluno que destaca mais ou aquela aluna. São todos iguais. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: Nesse caso de movimentos fundamentais é fácil. O circuito planejado também é básico. Então não vou precisar de 
muito material. Eu vou utilizar o giz para montar o circuito motor. O material nessa aula não tem muita necessidade. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Eu acho que não porque são atividades simples que eles fazem no dia a dia na rua. Acho que não vão trazer problemas 
para eles não. Creio que não. Espero que não. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por quê? 
R: Circuito. Porque vai trabalhar o equilíbrio, lateralidade e vai trabalhar o lado motor todo. Circuito trabalha tudo na minha 
opinião. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: Os aspectos é tudo. Tem que trabalhar tudo. Eles não sabem nada. Tem que ser geral. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: É trabalhar batendo na mesma tecla. Eu tenho que trabalhar com eles sempre isto nas atividades. O problema que o 
prazo é curto. Uma aula por semana são 40 minutos e/ou 45 minutos no máximo. 
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ANEXO 26.3.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Terça-feira, 18 de Abril 2006. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR QUANDO ESTAGIÁRIO 
 

1) Quais as sua preocupações para aula de hoje? 
R: Preocupação nesta aula é o espaço. Eu vou dividir a quadra com uma turma da 5ª série. Porque é muito complicado eu 
tenho espaço e ao mesmo tempo não tenho espaço. Então esta sendo muito difícil trabalhar com uma turma grande com 
32 alunos que estou tendo que dividir com uma turma de 5ª série. Minha preocupação na aula é esta. 
 

2) E que efeitos pretende nos alunos com esta aula que você planejou hoje? 
R: Eu estou fazendo com eles iniciação de handebol. Então preciso de espaço. A quadra que estou não é de handebol, 
não tem trave e fica ocupada por outra turma. Então eu queria montar para eles tudo direitinho da iniciação do handebol. 
Não esta dando. É muito difícil. Mas a turma é boa. 
 

3) Você vai avaliar os alunos? E como? 
R: Toda aula eu avalio. Eu estou dividindo a turma em meninas e meninos porque é uma aula só por semana com eles. 
Então estou dando a iniciação ao handebol porque são mais meninos do que meninas. Porque não da para misturar as 
duas turmas. Eu estou conversando com a outra professora para a gente ver o que podemos fazer juntas. Em termo de 
um dia eu ficar com os meninos e ela com as meninas e dividirmos as atividades. Uma semana eu dou uma atividade e na 
outra semana ela trabalha outra. 
 

4) E como que você caracteriza os alunos desta turma pra quem você planejou a aula? Existem alunos ou 

características que mereçam um relevo especial? 
R: São alunos muito bons. Rendimento muito bom. Não tem nenhum que seja assim fora do normal da 4ª série. A turma 
em geral muito boa e com bom rendimento. 
 

5) Que preocupações você teve em relação os materiais ao planejar a aula? 
R: O material eu tenho na escola. Como já falei eu estou levando o meu material para a escola. Esse material eu tenho. 
 

6) Quanto a suas estratégias de ensino, você acha que elas poderão colocar algum problema na aula? Por quê? 
R: Creio que não porque a aula esta bem elaborada. Até agora eu não estou tendo problemas nenhum apesar de ser uma 
turma grande. Mas tento controlar eles. 
 

7) Quais foram os conteúdos que você selecionou para esta aula? Por que esse conteúdo? Por quê? 
R: Iniciação do handebol. São estafetas e jogos relacionados ao handebol. E depois o handebol propriamente dito no final 
da aula. Porque eu vou trabalhar no primeiro bimestre handebol, 2º bimestre vôlei, 3º bimestre basquete e 4º bimestre 
futsal e futebol. 
 

8) Quais os aspectos que você acredita que possam ser mais críticos? 
R: O espaço. Só o espaço que esta sendo complicado. 
 

9) Quais são as alternativas que você possui para que isso não ocorra? 
R: A alternativa é dividir a turma. Primeiro os meninos ou as meninas. Ter que dividir a aula que são 50 minutos em 20 
minuto para cada. Essa é uma estratégia! 
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Anexo 26.4 – Entrevistas Pré-aula / 2010 

 

ANEXO 26.4.1 – 1ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 10 de Maio de 2010. 
1ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: É preparar a aula. Preparação da aula. As questões de indisciplina me preocupam muito.  
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Cada dia mais melhorar com eles. Ter resultados no final do curso. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Com certeza avalio. Todos os dias eles são avaliados. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: Alguns com muita dificuldade e outros não. Tem alunos com dificuldade para escrever e de coordenação. Tem de tudo 
na turma. A maioria deles. Com certeza alguns já fazem acompanhamento fora da escola com profissionais tipo psicólogo 
e terapeutas. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Os materiais têm que ser adequados à turma. A gente quer trabalhar com um conteúdo e sabemos que os alunos não 
terão condições de trabalhar. Então temos que adequar os materiais à turma também. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Acho que não. Eu não sei responder isso. Acho que não. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Vai ser jogos pedagógicos. Por causa do tempo. Da chuva. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Falta de materiais pedagógicos. Então temos que adaptar por causa do número de alunos. Temos que ser criativos e 
adaptar. 
 

9) Face a esses aspectos críticos que alternativas você possui? 
R: Minha criatividade. Como tenho que usar os materiais que tenho na escola de jogos pedagógicos. Então tenho que 
dividir a turma de acordo com que eles permanecem ali na aula. Não fiquem dispersos e façam muita bagunça na escola. 
Tenho que concentrá-los na minha aula. 
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Anexo 26.4.1.1 – Notas de Campo referente a 1ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 10 de Maio de 2010. 
1ª Aula Observada após a 1ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os materiais e iniciando a aula... 
Como o dia esta chuvoso a Professora terá que realizar a aula dentro da sala, sendo assim, veio com seus alunos ao 
almoxarifado buscar os materiais para aula. A Professora utilizara brinquedos e jogos recreativos como baldes de peças, 
damas, domíno, jogos de palavras e outros brinquedos pedagógicos. Então a Professora pediu ajuda aos alunos para 
estarem lhe ajudando a levar os brinquedos para sala. É uma turma de 2º ano na faixa etária dos 07 a 08 anos, porém na 
há alunos de 09 e 10 anos de idade. É uma turma heterogênea com alunos fora de faixa. Devido a chuva acredito não ser 
possível verificarmos muitas rotinas que caracterizam o perfil da Professora como a gestão e controle dos alunos, 
organização das atividades da aula ou rotinas que caracterizam o perfil da Professora no contexto da quadra. Os alunos 
trouxeram e colocaram os materiais sobre a mesa da Professora, mas não buliram no material, pois neste momento a 
Professora conversar com a Diretora na porta da sala de aula. Então, percebo que os alunos já sabem que não devem 
tocar nos materiais antes da autorização da Professora. De certa forma, os alunos estão habituados já algumas rotinas da 
escola que realizar filas no pátio da escola, fazem uma oração e depois são levados para salas de aula pelos professores 
regente de turma. Como o contexto de aula ocorre na sala de aula acredito que não será possível identificar rotinas da 
Professora relacionadas a transição das atividades, gestão do tempo das atividades entre outras que são possíveis de 
serem identificadas no contexto de aula na quadra. 

2º MOMENTO: Descrevendo a aula... 
Como é característico da faixa etária os alunos são dependentes da Professora para solucionar questões problemáticas 
que ocorrem com o grupo em relação a atividade, seja, quem vai ficar no grupo do fulano, quais são as peças de cada um 
no grupo, que jogo ele irão brincar e outras. A professora organizou grupos de 4 a 5 alunos e distribuiu os jogos aos 
grupos. No geral a aula trancorre tranquilamente, pois a Professor desmonstra capacidade de gestão e controle dos 
alunos, pois até o momento não prensenciei episódios de indiciplina ou divergência entre os alunos. Praticamente a 
Professora fica gerindo questões de divergência entre os alunos de cada grupo, mas nenhum acontecimento que exija 
rigor ou postura enérgica. A Professora mantém-se constantemente acompanhando os grupos, presta feedbacks de como 
realizar os jogos, conversa com os alunos, ou seja, esta presente nos diversos episódios que ocorre na aula. Percebo que 
a Professor possui um relacionamento muito amigável com os alunos, pois consegue direcionar os comportamentos dos 
alunos e suas decisões nos jogos, assim gerindo e controlando os episódios de divergência. É a primeira aula de 
Educação Física que observamos dentro do contexto da sala de aula, pois também consideramos na entrevista de 
indicadores de rotina o contexto de aula em dias chuvoso, sendo um questão que buscamos abordar para identificarmos 
as rotinas dos professores dentro da sala de aula. No geral os feedbacks prestados pela Professora são instruções de 
como utilizar os brinquedos e jogos que distribui aos alunos, ou seja, as regras dos jogos lúdicos. Porque a metodológia 
da Professora foi organizar os grupos e distribuir os jogos, porém os alunos podem mudar de grupos se quiserem ou caso 
canssarem de brincar de determinado jogo. Então a Professor fica gerindo os episódios de divergência de opiniões dos 
alunos nos jogos ou orientando que devem cumprir as regras do jogo. A estratégia da Professora para manter o controle 
dos alunos é ameçá-los dizendo que irá quardar os jogos se não parar de discutirem. Os comportamentos rotineiros da 
Professora até o momento é gerir e controlar as divergências de opiniões dos alunos no jogos, ou seja, evitar que venha 
ocorrer algum tipo de comportamento divergênte que seja problemático. Um atitude rotineira da Professor é sua forma de 
advertir os alunos imediatamente quando percebe ou presencia um comportamento desviante. Imediatamente chama o 
aluno pelo seu respectivo nome próprio. “- Fulano vamos para com isso!” Quando ocorre dos alunos se estranharem, 
apenas sua advertência é o suficiente para acalmar os animos dos alunos. As rotinas até o momento apresentadas pela 
Professora são de relacionamento, ou seja, estão relacionadas a sua forma peculiar de gerir e controlar os alunos para 
manter um ambiente propício de aula. A Professora possui um grande controle sobre os alunos. A Professora iniciou a 
Licenciatura em Educação Física já com uma certa idade, devido a grande demanda que a região necessitava de 
professores na área. De maneira, que a Professora trabalha na escola desde 2004, ou seja, aqui realizou o estágio. Após 
o estágio buscou se efetivar no cargo como Professora desta escola. Sendo assim, a Professora demonstra estar 
habituada as rotinas da escola e já rotinizou nos alunos suas rotinas de ensino. Justificando o grande controle e domínio 
dos alunos que a Professora demonstra, pois até o momento não há bagunça ou episódios de divergência, mas apenas 
comportamentos rotineiro que ocorrem no ambiente de aula. A Professora deixa que a aula transcorra, mesmo tendo 
agrupados os alunos, no decorrer da aula deixa que os alunos sejam autônomos e decidam com que grupo quer brincar, 
com quem quer jogar e podem utilizar qualquer um dos jogos que estejam disponíveis sobre a mesa da Professora. A 
regra para manter a organização na sala é os alunos guardarem os jogos que não quiserem mais utilizar, ou seja, devem 
colocá-los sobre a mesa da Professora. Neste momento a Professora solicitou aos alunos para deixarem os jogos, pois 
iriam cantar o Hino Nacional. Acredito que às segundas-feiras todos alunos realizam este momento cívico, sendo assim, 
no meio da aula a Professor organiza os alunos em fila para irem cantar o Hino Nacional do Brasil. A Professora pede uma 
fila de meninos e outra de meninas por ordem de tamanho. Agora presenciei um momento que a Professora foi 
disciplinadora, pois alguns alunos não obedeceram suas instruções, então advertiu energicamente. “- Eu disse que é por 
ordem de tamanho.” Mas os alunos são muito carinhosos e respeitadores com a Professora que também fala a linguagem 
dos alunos. A Professora apresenta um perfil sério e disciplinador, mas é carinhosa, divertida e brincalhona com os 
alunos. A Professora possui uma voz de comando muito segura e que impõe respeito a todos os alunos.  

3º MOMENTO: Momento cívico do Hino Nacional... 
É rotina da escola todas as segundas-feiras reunir os alunos para realizarem o canto do Hino Nacional. Todos os alunos 
vão para o pátio da escola em fila para realizar o momento físico. Como esta um dia chuvoso a Direção optou por chamar 
turma a turma, ou seja, a medida que vai organizando as turmas no espaço vão chamando outra, pois o momento cívico 
realizar-se-á na área do refeitório da escola. Para manter o controle dos alunos na fila a Professora ameça deixá-los na 
sala fazendo o dever de casa. (Realização do Hino Nacional). Neste momento finaliza o Hino Nacional, percebo que este 
momento cívico é importante na contrução de valores nas crianças que no futuro serão sujeitos de uma sociedade, 
cupridores dos seus deveres e merecedores de direitos. Assim, será que a estrutura atual da educação nacional, as 
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políticas educacionais, os programas de formação estão proporcionando uma educação de qualidade que contribua na 
formação de valores cívicos, morais e humanos nesta crianças. A Professora esta agora conduzindo os alunos para sala 
de aula. Na sala esta perguntando os alunos se os agasalhos que ficaram no pátio são de algum deles. 

4º MOMENTO: Algumas considerações da aula... 
Voltamos para o contexto da sala de aula, onde a Professora mantém sua rotina de ensino que é orientar os alunos e 
grupos referente as regras e procedimentos dos jogos recreativos. Neste momento a Professor pegou o diário para realizar 
a chamada dos alunos, percebo ser rotina a realização desta chamada do alunos presente na aula, pois é uma exigência 
da escola. 
Foram rotinas da Professora durante a aula que ocorreu na sala de aula gerir os conflitos e ddivergências de opiniões dos 
alunos durante os jogos regreativos que brincavam. Neste momento a Professora esta pedindo aos alunos para guardar 
os jogos e ao mesmo tempo realizar a chamada dos alunos. Não chama pelos nomes, pois como já conhece os alunos 
sabe quem esta e quem não esta presente na aula. A Professora pediu que os próprios alunos recolhecem os materiais e 
colocasse-os no banco fora da sala de aula. Nesta primeira aula percebo que é rotina da Professora atribuir 
responsábilidades aos alunos na gestão e organização dos materiais. Todos querem levar os materiais, porém a 
Professora pede aqueles mais quietos e comportados, como uma estratégia para manter o controle dos alunos no final da 
aula. Temos que considerar que a aula ocorreu dentro da sala de aula, pois foi um dia muito chuvoso, então a Professora 
improvisou a aula para dias chuvoso. Assim, as observações referentes as rotinas de ensino da Professora nos dias 
chuvosos é trabalhar jogos recreativos, onde organiza grupos e mantém rotinas de gestão e controle dos conflitos e 
divergências dos alunos nos grupos durante os jogos. Não presenciei muitas rotinas na dimensão ensino, porém na 
dimensão relações humanas e gestão da classe constatamos rotinas características de uma aula dentro da sala de aula. 
A Professora apresentou um perfil disciplinador para manter o controle dos alunos, principalmente nesta faixa etária de 07 
a 08 anos de idade, que são muito interativos, participativos e motivados a fazerem aula. 
5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 
Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 
a)Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que caracteriza-se 
esta rotina no perfil da Professora. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula que 
caracteriza-se esta rotina no perfil da Professora. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, foi rotina da Professora acompanhar, orientar e gerir os grupos de alunos que a 
Professora organizou em cada canto da sala de aula. Primeiramente organizou os grupos de alunos, onde levou em 
consideração a afinidade entre os meninos e as meninas, pois conhece bem os alunos. A seguir chamava um aluno de 
cada grupo para vir buscar os jogos recreativos que estavam sobre a sua mesa. Tinham vários jogos como dama, jogo da 
memória, cuboteca, lego e outro, onde o aluno escolhia aquele que mais lhe agradaria de brincar com seus colegas do 
grupo. Mas foi rotina da Professor dirigir-se a cada grupo durante toda a aula prestando feedbacks de instrução referente 
as regras dos jogos e feedbacks de controle para manter os conflitos dos alunos nos grupos. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a Professora 
apresenta uma postura firme e segura. Nesta primeira aula demosntrou um perfil disciplinador que mantém a disciplina 
apenas com a sua voz de comando, ou seja, advertindo os alunos pelos seus respectivos nomes próprios. “- Fulano 
vamos deixar isso.” ou “- Ciclano parou!” Sendo também sua característica transmitir as instruções aos alunos com esta 
voz segura e firme. Acredito que esta segurança é devido ao fato da Professora trabalhar na escola desde o período do 
estágio, ou seja, possui liberdade e segurança para advertir os alunos. Demonstra um perfil enérgico nas suas 
advertências durante a aula. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mesmo sendo enérgica e firme nos feedbacks de controle, os 
alunos demonstram um respeito e gostar muito da Professora. A Professora possui um ótimo relacionamento com seus 
alunos, pois já adquiriu o feeling de saber os momentos em ser atenciosa, carinhosa e amigável. É rotina da Professora 
abraçar, passar a mão na cabeça, brincar com os alunos, sendo recíproco estes comportamentos dos alunos com a 
Professora. Entretanto, sabe o momento de ser disciplinadora e enérgica com os alunos. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
caracteriza-se esta rotina no perfil da Professora. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, a Professora conhece 
as características dos alunos da turma, pois acompanha estes alunos desde fase introdutória na escola. 
Tem sentido de humor: Sim, possui sentido de humor, atenciosa e brincalhona com os alunos durante a aula. Entretando, 
apresenta um perfil disciplinador, pois a indiciplina é inaceitável nas suas aulas. 
Tenta que todos alunos participem das aulas: Não é necessário nesta faixa etária, pois os alunos são motivados, querem 
brincar e gostam de fazer a aula. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, a Professora deixou os alunos avontade na aula, onde alguns pediram para 
mudar de grupo, inventar novas regras para os jogos, trocar de jogos ou jogar apenas com outro colega. O objetivo era 
interagir os alunos mantendo-os com a atenção voltada para os jogos e evitar disperssarem dentro da sala de aula. 
b)Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Como a aula ocorre dentro da sala as rotinas de 
ensino características do perfil da Professora são de gestão, controle e relacionamento com os alunos. A aula iniciou com 
a Professora buscando os materiais ou jogos recreativos no almoxarifado com alguns alunos que disponibilizaram ajudá-la 
a levar as caixas dos jogos para sala. Todos alunos colocaram as caixas dos jogos sobre a mesa da Professora e só 
utilizaram os jogos quando a Professora autorizou, ou seja, os alunos estão rotinizados a algumas regras de 
comportamento estabelecidas pela Professora. Na sala de aula a Professora dividiu os grupos colocando cada grupo em 
um ponto da sala, sendo uma estratégia para melhor gerir e controlar os comportamentos desviantes dos alunos que são 
caracaterístico nesta faixa etária dos 07 a 08 anos de idade. Como conhece os alunos percebo que buscou organizá-los 
com base nas suas características, afim de minimizar os conflitos ou divergências entre os alunos. No decorrer da aula a 
Professora manteve a rotina de acompanhar grupo por grupo prestando feedbacks de instrução e supervisão referente as 
regras e procedimentos dos jogos recreativos. Também foram constantes os feedbacks de gestão e controle dos 
comportamentos desviantes dos alunos nos grupos. No meio da aula ocorre o momento cívico do Hino Nacional, onde 
conduz os aluno até o pátio e volta para sala. De volta a sala da continuidade ao planejamento da aula, realiza a chamada 
dos alunos e finaliza a aula pedindo aos próprios alunos que recolham os brinquedos e tragam até sua mesa, por fim pede 
aos alunos mais disciplinados na aula que levem os jogo até um banco fora da sala de aula que fica próximo a sala da 
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outra turma lecionaria aula.  
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, a Professora constantemente manteve a rotina de dirigir-se aos grupos prestando 
feedbacks de instrução aos alunos referente as regras e procedimentos dos jogos recreativos. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário porque alunos nesta faixa etária 
gostam e querem fazer aula. Como os alunos já estão habituados com sua rotina de aula a Professora demonstra um 
grande controle e capacidade de gestão dos seus comportamentos durante a aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Não presenciei episódios na aula 
que caracteriza-se esta rotina no perfil da Professora, também temos que considerar que o contexto da aula ocorreu 
dentro da sala de aula o que nos limita identificarmos outras rotinas de ensino que são oriundas de uma aula em contexto 
aberto ou na quadra. Também a faixa etária dos alunos propícia uma aula interativa. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: A Professora teve que improvisar a aula na sala devido a chuva, onde 
constatamos que esta improvisação é rotina nos dias chuvoso, principalmente devido ao comportamento dos alunos na 
colaboração em buscar os materiais de aula, colocá-los sobre a mesa e aguardar as orientações da Professora para o 
início da aula. De modo, que a gestão e controle da aula pela Professora transcorreram com muita facilidade, onde no 
meio da aula teve que reorganizar os alunos para realização do momento cívico da escola. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, pois manteve-se participativa, atenta aos diversos episódias da aula, gerindo e 
controlando os comportamentos desviantes de alguns alunos. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, verificamos esta rotina de gestão e controle 
quando no meia da sua aula teve que reorganizar as filas para os alunos irem participar do momento cívico do Hino 
Nacional. A Professora demonstra um controle muito grande sobre o comportamento dos alunos, apenas com um pedido 
para organização da fila todos alunos imediatamente levantaram-se e vieram até a porta. Ainda, energicamente diz: “- 
Atenção a fila é por ordem de tamanho.” Imediatamente todos posicionaram-se como habitualmente organizam a fila para 
sair da sala. Tanto os meninos quanto as meninas são obedientes as suas orientações. 
c)Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: A postura e voz de comando da Professora são a base da disciplina dos alunos na 
sala de aula. A postura e conduta disciplinadora da Professora exige disciplina dos alunos na sala de aula. É rotina 
intervenções verbais dirigidas aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Sim, mas sua postura e voz de comando é base para o controle dos 
comportamentos desviantes e alunos problemáticos. Mesmo adotando esta postura disciplinadora a Professora não deixa 
de ser atenciosa, carinhosa e amigável com os alunos, pois constantemente prestava feedbacks individuais aos grupos. 
Entretanto, não ocorreram episódios desta natureza na aula.  
Trata os alunos com justiça: Sim, a Professora buscou organizar os grupos tendo por base as características pessoais e 
de relacionamento entre os alunos da turma. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, considerando as condições climáticas e o contexto da aula 
ser dentro da sala a Professora organizou um ambiente propício a aprendizagem, distribuindo os alunos em grupos, 
distribuindo os jogos, prestando feedbacks referente as regras e procedimentos de utilização dos jogos constatemente aos 
grupos, ou seja, não foi uma aula solta ou disperssa, mas teve a gestão e atenção da Professora nos seus diversos 
episódios. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, pois é rotina da Professora pedir a colaboração dos alunos quando 
busca os materiais no almoxarifado. A Professora rotinizou nos alunos o comportamento de zelarem pelo material de aula, 
pois são responsáveis em recolher e organizar os materiais após utilizarem na aula. Também constatei que os alunos só 
utilizam o material após a autorização da Professora, ou seja, buscaram os materiais no almoxarifado e colocaram sobre a 
mesa da Professora dentro da sala e só vieram buscar os jogos quando a Professora chamou os elementos de cada 
grupo. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Como ocorreu dentro da sala de aula, onde os alunos permaneceram 
organizados em grupo não presenciei episódios que colocasse em risco a integridade dos alunos. Quanto a atratividade 
isso ficou a cargo do interesse dos alunos em brincar com os jogos recreativos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, a 
Professora geriu e controlou a aula desde o início, onde prestou feedbacks referente as regras e procedimentos dos jogos 
aos grupos e alunos durante toda a aula. Em geral foram feedbacks verbais, mas direcionava o olhar e sua postura aos 
alunos quando os feedbacks estavam relacionados a comportamentos desviantes durante a aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o resperito e recíproco entre alunos e Professora. A 
postura e voz de comando da Professora são base para mater o controle e a disciplina dos alunos. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são instruções objetivas e claras. Os alunos já estão habituados as 
rotinas de ensino da Professora, pois não perdeu tempo em organizar e explicar os alunos a aula. Primeiramente 
organizou os grupos de alunos em pontos diferentes da sala, a seguir chamou um aluno de cada grupo para buscar um 
determinado jogo recreativo e depois dirigia-se em cada grupo prestando feedbacks referente as regras e procedimentos 
dos jogos. Mas suas instruções era diretas e claras, por vezes ríspida. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, eviata agitação ou a disperssão dos alunos dentro da sala. 
Busca manté-los o máximo de tempo possível sentados no chão no grupinho brincando com o jogo. A Professora 
constantemente chama a atenção para não correrem na sala de aula, falarem baixo e não discutir com o colega. 
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Anexo 26.4.1.2 – Ficha de Observação referente a 1ª Aula 
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ANEXO 26.4.2 – 2ª Entrevista Pré-Aula 

 

Sexta-feira, 14 de Maio de 2010. 
2ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Preparar a aula de acordo com a faixa etária. E como o tempo está bom será no pátio da escola. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Que eles compreendam o que estou querendo passar para eles. Os objetivos da aula. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Com certeza são todos avaliados. De acordo com as brincadeiras que passo avalio cada aluno. De acordo com seu 
desempenho. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: São todos bons. Existe um ou outro com um pouco de dificuldade. Mas de acordo com a faixa etária está bom. Hoje 
chegou um aluno novo que talvez precise de um acompanhamento mais de perto. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: De acordo com o material. Se tiver o material X vou preparar a aula X. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Não. Problema nenhum. A turma é boa e são meninos tranquilos. Então acho que consigo dominá-los direitinho. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: Serão dadas três atividades. Uma vai ser tipo aquecimento e duas serão tipo um pré-desportivo. Mas não com regras 
específicas devido à idade deles. Serão duas atividade de recreação e lúdicas. Então acho que pode ser motivante. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Aspectos mais críticos não vejo nenhum. Nenhum. Não vai ter aspecto crítico nenhum não. Espero que não. 
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Anexo 26.4.2.1 – Notas de Campo referente a 2ª Aula Observada 

 

Sexta-feira, 14 de Maio de 2010. 
2ª Aula Observada após a 2ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Iniciando a aula... 
A princípio posso afirmar que a Professora, mesmo demonstrando um perfil tímido na sua entrevista prévia é outro perfil 
na prática pedagógica. Também podemos constatar ser do perfil da Professora ter domínio e controle dos alunos da 
turma. Iniciou a aula conversando e brincando com os alunos, ou seja, propíciando um ambiente agradável para uma 
aprendizagem construtiva. Neste momento a Professora esta dividindo a turma, ou seja, mantém a rotina de organizar as 
equipes ou grupos tendo por base as características dos alunos da turma. A turma é grande, onde a maioria dos alunos 
são do gênero feminino. A forma como a Professora divide e organiza as equipe é uma rotina de ensino, pois demonstra 
praticidade na seleção dos alunos, que reconhecem imediatamente as rotinas ou intensões da Professora na formação 
das equipes. Esta capaciade de gestão e organização dos alunos corrobora com o que observamos na primeira aula 
quando a Professora organizou os grupos de alunos para realizar os jogos recreativos. Ainda, é rotina da Professora 
organizar as equipes ou grupos de alunos para depois passar as instruções referente as regras da atividade. Os alunos 
demonstram muito respeito pelas orientações da Professora o que facilita muito a gestão e controle da turma. Neste 
momento a Professora esta transmitindo as informações aos alunos referente a primeira atividade da aula. 

2º MOMENTO: Descrevendo o 1ª atividade... 
A primeira atividade é o aquecimento, onde a Professora dividiu a turma em duas equipes, colocando cada equipe na linha 
lateral de um lado da quadra, alinhou os alunos em coluna, titulou os alunos com nomes de animais tipo leão, tigre, 
cavalo, borboleta e etc. E repetiu os mesmos títulos na outra equipe. Quando realizar a voz de comando os alunos devem 
encontrar-se no centro da quadra e procurar os seu par que esta na outra equipe, encontrando o seu respectivo par devem 
correr até o paredão, pois o último par que enconstar deverá imitar o som daquele animal. Agora em vez de animal a 
Professora esta titulando os alunos com nomes de frutas, ou seja, vária a mesma atividade. A brincadeira é um pique, 
onde os alunos devem correr em busca do seus pares trabalhando assim a socialização entre os alunos. É uma atividade 
muito bem escolhida para a faixa etária e fase de aquecimento da aula, pois promove uma grande interação entre os 
alunos. É rotina da Professora realizar primeiro as instruções referente as novas regras da atividade e depois a voz de 
comando para iniciar a atividade. Neste momento a Professora constatou que o aluno novato esta tendo certa dificuldade 
em interagir com os demais colegas da turma, então a Professora dirigiu-se até o aluno pegando na sua mão e 
conduzindo até o seu par, assim outro par de coleguinhas já mais enturmados na turma perderem a brincadeira. Para que 
a mesma dupla que perdeu na primeira vez naõ viesse perder novamente. Demonstrando sensíbilidade com os 
sentimentos dos seus alunos. É rotina da Professora interagir constantemente com os alunos através de feedbacks 
verbais, visuais e físicos, ou seja, esta presente nos diversos episódios que ocorrem na aula propíciando um ambiente 
muito interativo e favorável para aprendizagem.  

3º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A Professora esta organizando a segunda atividade mantendo a sua rotina de primeiramente organizar os alunos na 
quadra, ou seja, posicioná-los nos devidos lugares para depois transmitir as instruções da atividade. Não paralisa ou reúne 
os alunos para transmitir as intruçõe ou explicar as finalidades da atividade, através do feedbacks verbal direciona os 
alunos aos pontos estratégicos para o desenvolvimento da atividade. É rotina da Professora ser objetiva e clara nas 
instruções da atividade. É rotina da Professora organizar primeiramente os alunos no espaço de aula para depois 
transmitir as instruções da atividade. A Professora colocou os alunos na lateral da quadra e agora esta passando as 
instruções aos alunos referente a atividade. A segunda atividade é um pré-desportivo do handebol, onde a Professora 
colocou a bola no centro da quadra, posicionou os alunos na lateral da quadra, numerando cada aluno, quando disser os 
números aqueles alunos que correspondentes de cada equipe deverá tentar pegar a bola e marcar o gol no campo da 
equipe adversária. As instruções da Professora são objetivas e clara, pois não perde tempo em ficar detalhando as regras 
e procedimentos das atividades aos alunos. A Professora possui um bom controle e gestão do comportamento dos alunos. 
A atividade ocorre com muita naturalidade. Agora um aluno chutou a bola, mas imediatamente advertiu dizendo: “- O que 
eu falei? É com os pés ou com as mãos?” Também temos que considerar que é uma ótima turma, os alunos gostam e 
querem participara da aula, são obediente e respeitam muito as orientações da Professora. A Professora mantém o seu 
perfil disciplinador e enérgico, pois comportamentos divergentes ou indisciplina é inadmissível nas suas aulas. Em síntese 
não acontece indisciplina em momento algum da aula, pois quando o alunos pensa em adotar um comportamento 
divergente a Professora imediatamente o adverte verbalmente pelo seu nome próprio dirigindo-se enérgicamente ao 
mesmo. É rotina da estar constantemente lembrando os alunos das regras das atividades. Os alunos demonstram um 
respeito muito grande pela Professora, pois mesmo adotando um perfil disciplinador, os alunos são carinhosos e gostam 
muito de estar próximo dela durante a aula, acompanhando na organização dos materiais, fazendo mimos e festas com a 
Professora. A infra-estrutura é propícia para uma aprendizagem positiva e construtiva. A Professora conhece os alunos 
desde as série introdutórias, sabe falar a linguagem dos alunos, possui liberdade em corrigí-los, ou seja, já habituou os 
alunos às suas rotinas de ensino. Os alunos demonstram gostar muito da Professora, mesmo sendo disciplinadora e 
enérgica nas suas advertências quando necessário. Agora no fim da atividade esta anunciando a pontuação das equipes.  

4º MOMENTO: Descrevendo a 3ª atividade... 
A Professora pediu aos alunos para colocarem-se ao redor do circulo central da quadra. Imediatamente todos alunos 
vieram e ficaram ao seu redor. Neste momento a Professora esta passando as instruções referente a 3ª atividade da aula. 
Basicamente a atividade é o “Mestre Mandou”, cuja finalidade é trabalhar a atenção dos alunos. Quando a Professora falar 
nome de pessoas os alunos deverão bater duas palmas, colocar as mãos nos joelhos e sentar. 
Professora: Mateus. 
Alunos: Reproduzem as orientações (bater duas palmas, colocar as mãos nos joelhos e sentar). 
Professora: Eliel. 
Alunos: Reproduzem as orientações (bater duas palmas, colocar as mãos nos joelhos e sentar). 
Professora: Jaqueline. 
Alunos: Reproduzem as orientações (bater duas palmas, colocar as mãos nos joelhos e sentar). 
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Professora: Bola. 
Alunos: Ficam quietos e riem. 
Esta é a dinâmica da atividade, porém a Professora vai falando os nomes de pessoas mais rapidamente para que os 
alunos possam errar e eliminar aos poucos os alunos da atividade. O objetivo da atividade é trabalhar a atenção dos 
alunos. Neste momento a Professora esta finalizando a aula, onde realizou 3 atividades. Percebo que reservou os minutos 
finais da aula para atividades recreativas livres, ou seja, os alunos brincarem do que tiverem vontade com seus colegas, 
no caso os meninos jogam bola e as meninas brincam de corda e bonecas com suas coleguinhas. O mais interessante é 
que algumas alunas estão brincando da última atividade que a Professora desenvolveu com a turma, a atividade do 
“Mestre Mandou”, onde os alunos ficaram em círculo e quando a Professora dizia o nome do objeto determinado os alunos 
deveriam reproduzir os movimentos pré-determinados, seja, bater palma, colocar mãos no joelho e sentar. Onde aquele 
aluno que não estiver atento sai do círculo. 

5º MOMENTO: Finalização da aula... 
A Professora esta finalizando a aula, pois chamou os alunos simplesmente dizendo: “- Meninos e meninas vamos para 
sala.” Imediatamente todos alunos acompanharam a Professora, mas não existe nenhum procedimento para voltarem à 
sala de aula. A Professora lembra aos alunos para passar no banheiro e lavar as mãos, a seguir beber água e irem para 
sala de aula. Neste momento a Professora esta na porta da sala de aula aguardando os alunos retornarem do banheiro. 
No geral a Professora é muito atenciosa com seus alunos, porém é disciplinadora e enérgica quando o assunto é 
indisciplina. Despede dos alunos, mas lembra aqueles que vieram sem uniforme para trazerem na próxima aula. 

6º MOMENTO: Algumas considerações... 
A Professora apresenta uma capacidade de controle e gestão dos alunos muito segura. Sendo sua postura e voz de 
comando base fundamental para manter o controle e disciplina dos alunos na aula. É rotina da Professora utilizar um 
caderno de planejamento durante toda a aula, onde estão apontadas as atividades e roteiros de aula diário que já realizou 
em outras turmas. É rotina da Professora estimular a competitividade entre os alunos, pois a faixa etária também favorece 
este contexto, ou seja, os alunos gostam de competir nas brincadeiras. 

7º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios na aula que permitissem 
caracterizar este comportamento no perfil da Professora. Entretanto, aqueles alunos mais sensíveis a Professora 
demonstra ser mais carinhosa e atenciosas. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios na aula, pois a faixa 
etária dos alunos favorecem uma aula interativa, pois querem e gostam de fazer as atividade, além de identificarem-se 
uns com os outros nas atividades. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina da Professora prestar constantemente feedbacks de instrução, supervisão, 
gestão e controle dos alunos durante as atividades. São feedbacks de instrução e supervisão das regras e procedimentos 
das atividades. Gestão dos alunos durante a realização e transição das atividades. Gestão e controle dos possíveis 
comportamentos desviantes que venham ocorrer nas suas aulas. No geral são feedbacks coletivos dirigidos a toda a 
turma. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a Professora 
apresenta uma postura firme, segura e disciplinados, sendo a sua voz de comando a base do respeito e controle dos 
alunos na aula. A Professora sabe cobrar e exigir dos alunos o cumprimentos das regras pré estabelecidas no início das 
atividades. Entretanto, o ambiente da aula é descontraído, alegre e muito interativo, pois a Professora também sabe ser 
atenciosa e carinhosa com os alunos. Mas seu perfil é disciplinador. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mesmo a Professora tendo uma postura disciplinadora os 
alunos demonstram gostar e respeitá-la devido esta forma de conduta. Esta postura da Professora habituou nos alunos 
rotinas de comportamentos que facilitam a gestão e controle dos alunos nas atividades. Porque os alunos identificam-se 
com as rotinas da Professora sabendo como comportar-se em determinadas situações da aula, onde posicionar em uma 
deteminada atividade ou quando inicia ou termina uma atividade e até mesmo a própria aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios na aula que 
permitisse caracterizar este comportamento no perfil da Professora. Entretanto, demonstra estar sempre presente nos 
episódios onde aqueles alunos mais interativos venham sobressair nas atividades sobre aqueles que são tímidos ou 
menos habilidosos. É rotina da Professora propíciar momentos nas atividades para que estes alunos vivenciem também 
momento de sucesso na realização da atividade. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, como a Professora 
trabalha com a maioria dos alunos desde as séries introdutórias conhece bem as características pessoais e físicas dos 
alunos, onde usa deste conhecimento para organizar e formar as equipes que realizaram as atividade da aula. 
Tem sentido de humor: Sim, é rotina da Professora brincar com os alunos durante a realização das atividades, porém 
sempre mantém sua postura disciplinadora. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Não é necessário, pois a faixa etária gostam e querem fazer aula de 
Educação Física. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, pois alguns alunos pediram para ficar na mesma equipe e a Professora 
concordou, entretanto não aceita ideias que venham alterar seu roteiro de aula. 
Síntese: Referente a dimensão relações humanas é rotina da Professora ser divertidas, interativa, conhece as 
características individuais dos alunos o que favorece saber lidar com suas particularidades durante a aula e ao mesmo 
tempo possui uma postura disciplinadora que mantém o respeito e controle dos alunos na aula. Se o aluno não cumpre 
com as regras, não quer fazer aula corretamente, se os alunos se desentendem entre eles caso seja uma agressão física 
ou outros comportamentos divergente é rotina da Professora imediatamente advertir os alunos pelos seus respectivos 
nomes próprios. A Professora possui pleno controle dos alunos na sua aula. Mas permite que os alunos construam e 
tenham autonomia nas suas aula, sendo atenciosa, carinhoso, comunicativa e amigável com seus alunos. Também 
percebo que a Professora explora do estimulo da competitividade para contruir um ambiente interativo e participativo dos 
alunos nas atividades. Suas rotinas de relacionamento são semelhantes a que verificamos na primeira aula observada 
dentro da sala de aula, onde a Professora busca interagir com os alunos, organizar a turma em grupos ou equipes com 
base nas características dos alunos, assim tendo maior controle e gestão da turma. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: A estrutura de aula da Professora é adequada as 
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características dos alunos da turma. As atividades selecionadas são adequadas ao conteúdo e objetivos da aula. 
Apresenta uma boa gestão do tempo das atividades e de aula. Quanto aos materiais utilizados foi apenas a bola de 
handebol para desenvolver um pré-desportivo. No total foram realializadas 3 atividades e no final da aula alguns minutos 
para uma atividade recreativa livre, onde os alunos brincavam com seus brinquedos ou das atividades que interessavam 
brincar. Na primeira atividade o objetivo foi trabalha a atenção dos alunos, onde a Professora dividiu a turma em duas 
equipes A e B que ficaram posicionadas cada uma atrás da linha de fundo da quadra. Depois titulava cada aluno com um 
nome de animal (leão A, leão B, tigre A, tigre B e etc.). Quando a Professora desse a voz de comando os alunos saiam 
em direção ao centro da quadra para tentar encontrar o seu par que estava na outra equipe e depois correr até a parede 
no final da quadra. Os dois alunos que não identificaram seu par ou foram os últimos a encostar na parede teriam que 
imitar o animal que eles representavam na brincadeira. Depois a Professora diversificava a atividade dando nomes de 
frutas aos alunos. A segunda atividade foi o pré-desportivo do handebol, onde a Professora também dividiu a turma em 
duas equipes A e B que ficaram posicionadas cada uma numa das laterais da metade da quadra. Depois numerou cada 
aluno (aluno 1A, aluno 1B, aluno 2ª, aluno 2B e etc.). Quando a Professora desse a voz de comando os alunos saiam em 
direção ao centro da quadra para tentar pegar a bola que estava colocada detro do círculo central, quando pegassem a 
bola deveriam tentar marcar o gol na trave da equipe adversária. Onde as duas restrições da atividade forma não chutar a 
bola e agredir o colega. Na terceira atividade a Professora pediu para os alunos reunirem-se no centro da quadra sobre a 
linha do círculo central, sendo objetivo da atividade trabalhar atenção e coordenação. Nesta atividade a Professora 
demonstrava uma sincronização de movimentos a serem realizados com o corpo tipo bater três palmas, colocar as mãos 
nos joelhos e sentar no chão. A regra era toda vez que pronunciasse nome pessoas os alunos reproduziriam a 
sincronização de movimentos e quando dissesse outro nome qualquer eles não poderiam se mexer, então aquele aluno 
que se mexesse sairia da brincadeira. Foram atividades recrativas que a Professora desenvolveu com seus alunos durante 
aula. Realmente sua aula apresentou uma dinâmica muito positiva para uma aprendizagem, mas também temos que 
considerar ser este o conteúdo de maior domínio da Professora, pois trabalha com recreações lúdicas em projetos sociais 
como atividade paralale a sua docência na escola. Também percebo que a Professora gosta de trabalhar com o conteúdo 
recreação, lecionar para alunos na faixa etária dos 08 aos 11 anos, possui domínio, controle e gestão para lidar com 
turmas nesta idade. Também verificamos ser rotina da Professora não perder tempo na transição das atividades, ou seja, 
na mudança de uma atividade para outra. É rotina da Professora quando termina uma atividade já direcionar os alunos 
para pontos específicos da quadra, onde aquele aluno ou equipe desenvolverá suas funções na próxima atividade. Então, 
primeiro organiza os alunos no espaço de aula para a seguir passar as instruções da atividade. Suas instruções referente 
as atividades são bem claras e objetivas. Os alunos já estão rotinizados com a maneira da Professora gerir a aula, pois 
até o momento não presenciei episódios divergentes ou problemáticos. Além de serem alunos motivados, participativos e 
que gostam de fazer aula de Educação Física. É rotina da Professora repetir de 2 a 3 vezes cada atividade ou até que 
todos alunos tenham oportunidade de participar. Mas a Professora demonstra ser gestora do tempo, pois no final da aula 
disponiliza 5 minutos para os alunos realizarem atividades do seus interesses particulares, ou seja, alguns alunos jogam 
bola, algumas alunas brincam com as bonecas que trouxeram de casa, outros das atividades que a Professora ensinou na 
aula ficando a critério dos alunos. É estratégia da Professora utilizar os 5 minutos finais da aula como forma de controle e 
gestão dos alunos nas atividades, ou seja, é um estimulo para aumentar a motivação e participação dos alunos. Outra 
estratégia rotineira da Professora é explorar do estimulo da competição, ou seja, permanece toda aula com uma caderneta 
nas mãos apontando do pontos que cada equipe marca para no final da atividade anunciar a equipe vencedora. Alguns 
vibram com a vitória e outros ficam na vontade, mas rotineiramente realiza a segunda rodada priorizando a vitória da 
equipe que perdeu na primeira partida. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: É rotina da Professora organizar primeiramente os alunos na quadra para a seguir 
transmitir as instruções referente a atividade. Suas instruções são bem claras e objetivas referente as regras e 
procedimentos da atividade. É rotina da Professora estar constantemente durante a atividade lembrando os alunos das 
regras, ou seja, prestando feedbacks de instrução e supervisão. A Professora não perde muito tempo com as instruções 
das atividades, sendo objetiva e direta nas suas orientações aos alunos. São instruções coletivas e generalista, mas em 
alguns momentos da aula direciona seus feedbacks de instruções aqueles alunos que não estão cumprindo com as 
regras. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não é necessário, pois alunos nesta faixa etária 
são motivados e gostam de realizar a aula de Educação Física. Entretanto, tem os 5 minutos finais da aula como uma 
estratégia de negociação com os alunos, ou seja, a colaboração e compotamento nas atividades da aula são importante 
para que eles possam ter os 5 minutos finais para brincarem do que bem enteder, seja, futsal, corda, boneca e outras 
atividades. Assim, a Professora utiliza a motivação dos alunos para gerir e controlá-los na aula. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina da Professora 
contantemente prestando feedbacks de instrução, supervisão, controle e gestão durante as atividades. Os feedbacks são 
em sua maioria coletivos direcionados a todos os alunos. Quando ocorre de um ou outro aluno não cumprir com a regra da 
atividade que a Professora direciona o feedbakc ao mesmo. A maioria dos feedbacks são de controle para manter a 
disciplina ou possíveis comportamentos desviantes dos alunos, além de  gerir e controlar o tempo das atividades. A 
Professora esta contantemente gerindo as ações dos alunos na atividade. “- Fulano pega a bola.” “- Ciclano sai correndo 
agora.” “- Agora é sua vez Beltrano.” Ou seja, a Professora esta presente nos episódios da aula, mantendo 
constantemente o contato com os alunos por feedbacks verbais e visuais durante a atividade. Rotina que é semelhante 
com a aula que acompanhamos dentro da sala de aula, onde a Professora acompanhava os alunos nos grupinhos que 
organizou dentro da sala de aula. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, são estratégias com objetivo de aumentar a interação dos alunos 
na atividade. São estratégias que oportunizam aqueles alunos menos habilidosos a cumprirem com a atividade. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, percebemos este entusiasmo pelo próprio planejamento da aula da Professora, 
pelo seu entusiasmo em gerir o tempo das atividades e motivar a participação de todos os alunos. A Professora 
demonstrou nesta 2ª aula observada um grande dominío dos alunos, no seleção e gestão das atividades e do conteúdo 
planejado. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, é rotina da Professora realizar a transição das 
atividades sem perder tempo, pois no fim de uma atividade já esta orientando os alunos para posicionarem nos pontos 
específicos do espaço de aula para realização da próxima atividade. Ou seja, sua rotina é organizar primeiramente os 
alunos no espaço de aula para depois transmitir as informação da atividade. Esta turma que a Professora trabalhou é 
composta por 31 alunos, ou seja, gerir a transição de uma atividade para outra requer domínio e controle da turma. 
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Síntese: Como a 1ª aula observada ocorreu dentro da sala de aula fica difícil estabelecermos algumas relações do 
comportamento da Professora em relação esta 2ª aula que ocorre na quadra. Mas a Professora apresenta rotinas de 
ensino que são características do seu perfil docente como a organização dos grupos e equipes com base nas 
características dos alunos, por conhecé-los desde as séries introdutórias. Suas rotinas de gestão e organização dos 
alunos antes de prestar as intruções das atividades, ou seja, rotinas de ensino relacionadas a instrução. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, a postura e voz de comando da Professora é base para manter o controle e 
disciplina dos alunos. É rotina da Professora dirigir-se aos alunos pelos seus respectivos nomes próprios quando adotam 
comportamentos divergentes. Quando necessário retira o aluno fora da atividade por alguns minutos. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei na aula episódios de alunos problemáticos. 
Trata os alunos com justiça: Sim, é rotina da Professora utilizar estratégias que possibilitam aqueles alunos menos 
habilidosos ou tímidos a realizar as atividades. Quando necessário dirige-se até o alunos e realizando com ele a atividade. 
Ainda, como conhece a características dos alunos busca sempre organizar equipes ou duplas que sejam homegêneas 
para realização das atividades. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, é rotina da Professora trabalhar com atividade lúdicas e 
recreativas, ainda o fato de conhecer bem as características dos alunos propícia adequar as atividades às suas 
necessidades e interesses o que favorece um ambiente positivo para aprendeizagem. A Professora também possui um 
repertório grande de atividades recreativas, pois trabalha com projetos recreativos com atividade paralela a docência. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, mas na aula foi utilizados apenas a bola de handebol para realização 
da atividade que era um pré-desportivo do handebol. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, a Professora disponibiliza de ótimas instalações para realização da 
aula, mesmo naõ sendo uma quadra coberta, mas são quadras com marcações e com proteção lateral. Ainda, as 
atividade planejadas são motivadoras, além da Professora explorar a competição para tornar as atividades mais atraentes. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Sim, é 
rotina da Professora contantemente prestar feedbacks de instrução, supervisão, controle e gestão dos alunos durante as 
atividades. São feedbacks direcionados para toda a turma. Entretanto, é característico do perfil da Professora prestar mais 
feedbacks de gestão e controle dos alunos para manter a disciplina na aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: Sim, o respetio é reciproco entre Professora e alunos, 
onde a base deste respetio é o carinho e o tempo que já trabalham juntos. Mesmo tendo uma postura firme e 
disciplinadora os alunos demonstram gostar muito da Professora, pois constantementes demonstram gestos de carinho. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, é rotina da Professora realizar instruções bem clara e objetivas. 
Suas instruções ocorrem antes das atividades e após ter organizados os alunos nos devidos lugares para realização da 
atividade. Também é rotina da Professora prestar feedbacks de instrução durante a realização das atividades. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, contantemente a Professora esta lembrando aos alunos para 
tomar cuidado uns com os outros, nos empurrões e trombadas durante as atividades. 
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Anexo 26.4.2.2 – Ficha de Observação referente a 2ª Aula 
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ANEXO 26.4.3 – 3ª Entrevista Pré-Aula 

 

Segunda-feira, 17 de Maio de 2010. 
3ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1) Quais as suas preocupações para aula de hoje? 
R: Vou passar duas atividades para interagir todos os alunos. Para que todos participem. 
 

2) Que efeito pretende nos alunos com esta aula? 
R: Efeito que eles gostem da brincadeira. Que seja uma brincadeira motivante para eles. 
 

3) Vai avaliar os alunos? Como? 
R: Toda aula avalio. Através da participação e desenvolvimento deles na aula. 
 

4) Como caracteriza os alunos desta turma? Existe alunos ou características que mereçam um relevo especial? 
R: É uma turma boa. Apesar de haver alunos que requer atenção especial referente a disciplina. No geral é boa. No geral 
é boa. É uma turma boa. Existem três alunos que a coordenação deles não é de acordo com o restante da turma. Mas 
eles conseguem realizar as atividades. Mas temos que ter atenção em cima deles porque são mais lentos. 
 

5) Que preocupação teve em relação aos materiais? 
R: Materiais seguros. São materiais que eles gostam também. Inclusive tem uma brincadeira que já realizei com eles e 
gostaram muito. Então como muitos alunos faltaram vou repetir novamente. 
 

6) As suas estratégias de ensino poderão colocar problemas? Por quê? 
R: Eu acho que não porque eu procuro não ter nenhum problema. E não colocar nenhum problema para eles. 
 

7) Quais os conteúdos para esta aula? Por quê? 
R: São duas atividades. Uma de aquecimento outra utilizando bolinhas de tênis e garrafa descartável. São atividades que 
têm como objetivo de atenção, coordenação, agilidade e velocidade. 
 

8) Quais os aspectos que podem ser mais críticos nesta aula? 
R: Críticos. Não tem aspecto crítico não. Nenhum. 
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Anexo 26.4.3.1 – Notas de Campo referente a 3ª Aula Observada 

 

Segunda-feira, 17 de Maio de 2010. 
3ª Aula Observada após a 3ª Entrevista Pré-aula 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

1º MOMENTO: Buscando os alunos na sala de aula... 
Enquanto os alunos mantém a rotina de realizar orações ante de irem para sala a Professora esta separando o material 
que será utilizado na aula. A Professora foi ao almoxarifado buscou duas garrafas descartáveis e encheu de água, um 
saco de bolas e algumas bolinhas tênis. A Professora esta acompanhando a professora regente de turma levar os alunos 
para sala, pois é rotina os alunos irem para sala de aula deixa as mochilas, passarem no banheiro para vestir o uniforme 
de aula e depois irem para quadra. Ainda, como hoje é segunda-feira teremos o momento cívico do Hino Nacional, então 
estaremos observando como a Professora irá gerir a interrupção da aula para cumprir com esta rotina da escola. É rotina 
da Professora aguardar os alunos entrarem na sala de aula junto com a professora regente de turma para em seguida 
buscá-los para aula de Educação Física. Antes dos alunos descerem para a quadra a Professora orienta para irem ao 
banheiro vestir o uniforme da aula de Educação Física e ficar aguardá-los na sala. Volto a frisar o grande domínio e 
controle que a Professora possuí em relação a disciplina e outros comportamento dos alunos durante as atividades. 
Também devemos levar em consideração que a Professora trabalha nesta escola desde o período do estágio, onde 
posteriormente a conclusão da Licenciatura efetivou-se no cargo de professor de Educação Física. De modo, que os 
alunos estão habituados as rotinas de ensino da Professora. 

2º MOMENTO: Iniciando a aula... 
Os aluno ao chegar na quadra acomodaram-se no degrau na lateral da quadra de baixo, pois a aula realizar-se-á nesta 
quadra por estar com sombra. Tem um aluno que disse estar passando mal, assim a Professora colocou-o sentado no 
canto da quadra, pois parece estar com febre. Enquanto os alunos mantém-se sentados a Professora organiza os 
materiais na quadra. Após organizar os materiais a Professora mantém sua rotina de organizar os alunos no espaço de 
aula para a seguir passar as instruções da atividade. A Professora posicionou num determinado ponto da atividade e pediu 
os alunos para organizarem-se dois a dois. Como a Professora conhece os alunos pelo seus nomes direciona o local onde 
devem ficar posicionados para iniciar a atividade. Ainda, a Professora possuí voz de comando, pois os alunos respeitam e 
seguem suas instruções sem questioná-las. 

3º MOMENTO: Descrevendo a 1ª atividade ou aquecimento... 
A Professora manteve sua rotina de organizar, formar os grupos, posicionar os alunos nos pontos específico da quadra 
para em seguida passar as instruções da atividade. A atividade é basicamente um pique, onde estão formadas duplas que 
estão dispostas pela quadra e fica um aluno sozinho que iniciará a atividade. O aluno que este aluno que iniciou a 
atividade encostar deverá tentar pegá-lo até que ele consiga estar de mão dadas com o coleguinha o aluno pegador. 
Assim, transcorre a dinâmica da atividade. Mantém sua rotina de estar prestando feedbacks de instrução, supervisão, 
gestão e controle das prestações dos alunos na atividade, assim aumentando a interação da própria atividade. Como são 
alunos do 2º ano, ou seja, faixa etária dos 07 a 08 anos, a Professora constantemente presta feedbacks referente como os 
alunos devem agir durante a atividade, ou seja, gerindo suas ações e comportamentos para conseguirem cumprir e 
dinamizar a atividade. A Professora mantém sua rotina de improvisar e criar estratégias que oportunizem todos alunos a 
participarem da atividade. Por exemplo, como os alunos estão monopolizando a atividade entre eles a Professora entrou 
na atividade pegando na mão de uma aluna e liberando outra para ser a pegadora também, ou seja, estrategicamente 
optou em participar para criar a oportunidade de ter dois pegadores na atividade. É rotina da Professora oportunizar todos 
alunos de participarem como agente diretos e indiretos das atividades planejadas, ou seja, pergunta aos alunos que ainda 
não atuou como pegador da atividade. Então a Professor gere a participação dos alunos, ou seja, quem foi e quem não foi 
o pegador. É rotina de ensino da Professora a forma de realizar a transição das atividades, pois é segura na suas 
orientações e mantém também a rotina de primeiramente organizar os alunos no espaço de aula para depois transmitir as 
informações da 2ª atividade. A Professora não perde tempo com a transição das atividades. 

4º MOMENTO: Descrevendo a 2ª atividade... 
A Professora apenas disse aos alunos: “- Vamos mudar de atividade.” Em seguida, pediu para forma uma fila única e já 
manteve a rotina de organizá-los na quadra, em seguida as intruções da 2ª atividade da aula. É rotina da Professora pedir 
a colaboração dos alunos na organização dos materiais pelo espaço de aula e recolher no final das atividades. Em 
síntese, nesta 3ª aula observada a Professora mantém muita das suas rotinas, principalmente sua forma de realizar as 
instruções das atividades aos alunos. A segunda atividade é semelhando ao Boliche, onde a Professora descreve 
detalhadamente as instruções referente as regras e procedimentos da atividade. A Professor organizou duas filas, equipe 
A e equipe B. Onde um aluno de cada equipe deverá caminhar até a corda que esta estendida no chão da quadra, neste 
ponto deverão lançar a bolinha de tênis em direção a garrafa para tentá-la derrubá-la e assim marcam um ponto para sua 
equipe. A Professora explicitou aos alunos que a finalidade da atividade é derrubar a garrafa para conseguir marcar ponto. 
É uma turma muito motivada e participativa, pois os alunos gritam o nome do coleguinha que vai tentar arremessar a 
bolinha de tênis na garrafa, ou seja, fazem torcida enquanto aguardam sua vez de jogar. A atividade planejada é muito 
adequada a faixa etária dos alunos, pois é de fácil entendimento, estimula a interação e competição entre os alunos que 
nesta faixa etária é positivo de ser explorada e desenvolve força, coordenação motora fina, coordenação visual e motora. 
Como a garrafa esta com 1/3 de água a estratégia é jogar a bolinha de tênis um pouco mais em cima para desequilibra a 
garrafa e derrubá-la, porém como os alunos não compreendiam a Professora explicou com fazer para conseguir derrubar 
a garrafa. Nesta atividade a Professora mantém sua rotina de prestar feedbacks de instrução, supervisão e motivação aos 
alunos, principalmente aqueles alunos menos habilidosos, fracos ou tímidos. Neste momento a Professora interrompe a 
atividade para os alunos realizarem o momento cívico do Hino Nacional. Como é rotina da escola nas segundas-feiras os 
alunos realizaram o canto do Hino Nacional, neste momento a Professora autoriz os alunos irem beber água e voltarem 
para quadra para cantarem o hino. Agora a Professora ameaça os alunos dizendo se não estiverem com as filas formadas 
até começar o hino não haverá bola no final da aula. Percebo que o momento cívico será realizado aqui na quadra, pois a 
Professora não irá subir com os alunos para juntá-los aos demais no pátio da escola. É rotina da Professora utilizar 
estratégias para controle dos alunos, ou seja, aquele aluno que não se comportar durante o canto do hino nacional irá 
colocá-lo no sol para cantar o hino sozinho. Terminado o momento cívico a Professora autoriza os alunos a brincarem de 
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futebol ou qualquer outra atividade, ou seja, será os 5 minutos finais da aula como atividade recreativa. É rotina de 
planejamento da Professora reservar os 5 minutos finais da aula para recreação dos alunos. Também é neste momento 
que realiza a chamada dos alunos, ou seja, aponta no diário os alunos presentes. Suas aula apresentam uma estrutura 
rotineira que é buscar os alunos na sala de aula, realizar as instruções no mesmo lugar da quadra, organizar os alunos no 
espaço de aula para posteriormente realizar as instruções das atividades, iniciar a aula com um aquecimento, as 
atividades planejadas são todas lúdicas e recreativas, as atividades principais da aula são lúdicas, finalizando a aula com 
os alunos passando no banheiro e depois sala de aula. 

5º MOMENTO: Considerações tendo referência a Ficha de Observação... 

Tendo como referência a Ficha de Observação realizamos alguns apontamentos: 

a) Relações Humanas: 
Nesta dimensão as características da Professora permaneceram ao longo das três aulas observadas, onde demonstra um 
perfil enérgico e disciplinador. Sendo rotina da Professora estar constantemente advertindo os alunos quanto ao 
comportamento e conduta durante a aula. Mas não ocorreram em nenhuma das aulas observadas episódios com alunos 
problemáticos durante a aula, pois a postura e voz de comando adotada pela Professora é a base para manter o controle 
dos comportamentos divergentes que ocorrem na aula. 
Reage com sensibilidade às necessidades e sentimentos dos outros: Não presenciei episódios que caracterize esta 
comportamento no perfil da Professora. Hoje na aula dois alunos disseram estar passando mal, então a Professora pediu 
para que sentassem no canto da quadra na sombra e não autorizou que participassem da aula. 
Ajuda os alunos a construir auto-conhecimento e um auto-conceito positivo: Não presenciei episódios que caracterize esta 
comportamento no perfil da Professora. É perfil da Professora ser objetiva nas suas prestações com seus alunos, ou seja, 
mantém o foco na realização das atividades e no comportamento dos alunos. 
Proporciona feedback ao alunos: Sim, é rotina da Professora constantemente prestar feedbacks de instrução, supervisão, 
gestão, controle e motivação aos alunos. Geralmente são feedbacks direcionados a todos os alunos, mas como a 
Professora já conhece os alunos, quando necessário direciona o feedbacks dirigindo-se aos alunos pelos seus nomes 
próprios, principalmente feedbacks de gestão e controle do comportamento dos alunos durante a atividade. É rotina da 
Professora motivar ambas as equipes durante a atividade, ou seja, caso a equipe A marque um ponto imediatamente 
começa a prestar mais feedbacks de motivação aos alunos da equipe B para que consigam também marcar um ponto e 
sucessivamente prestando feedbacks de gestão quanto as prestações dos alunos na atividade. É rotina da Professora 
realizar a atividade em 3 partidas para que ambas as equipes possam ter oportunidade de vencer pelo menos uma vez a 
atividade. Também é rotina da Professora dividir os alunos, ou seja, como conhece as características dos alunos, ela 
própria forma as equipes com intuíto de formar equipes homogêneas. 
Tratar os alunos de forma justa e firme, mantendo o respeito pelo seu trabalho como indivíduos: Sim, a Professora possui 
uma postura e voz de comando firme, segura e disciplinadora. A Professora possui um domínio e controle muito grande do 
comportamento dos alunos durante a aula, domínio do tempo das atividade, do tempo de aula, do conteúdo e das 
atividades que planejadas, pois gosta de trabalhar com atividade recreativas e lúdicas. 
Mantendo um relacionamento amigável e de respeito: Sim, mesmo adotando um perfil disciplinador os alunos demonstram 
gostar muito da Professora, pois respeitam suas orientações, demonstram por gestos e atitudes afetivas um carinho e 
respeito, além de demonstrarem liberdade em conversar e brincar com a Professora durante a aula. 
Ajudar os alunos a compreender e abraçar as suas semelhanças e diferenças: Não presenciei episódios que caracterize 
esta comportamento no perfil da Professora. Também alunos na faixa etária dos 07 a 08 anos querem é brincar na aula de 
Educação Física independente de semelhanças e diferenças. 
Mostra conhecimento do desenvolvimento dos modelos característicos da educação do grupo: Sim, a Professora conhece 
as características dos alunos e das turma porque trabalha com os mesmo desde as séries iniciais por estar trabalhando na 
escola desde o período de estágio, onde posteriormente efetivou-se nesta escola como professora de Educação Física. 
Tem sentido de humor: Sim, a Professora demonstra sentido de humor durante suas aulas. É extrovertida e brincalhona 
com os alunos propiciando um ambiente positivo e propício para aprendizagem dos alunos. Entretanto, durante sua aula 
adota uma postura firme e disciplinadora. Desde que os alunos não adotem comportamento desviante ou divergente 
durante as atividades. 
Tenta que todos alunos participem das atividades: Não, pois alunos nesta faixa etária dos 07 a 08 anos são motivados a 
participar e gostam de participar das aula de Educação Física. 
Aceita e utiliza as ideias dos alunos: Sim, desde que as ideias dos alunos não prejudique o planejamento das atividades 
da aula. 
Síntese: Referente a dimensão Relações Humana são características do perfil da Professora uma voz de comando 
segura, firme e disciplinadora. A Professora não possui estratégias para manter a disciplina ou controlar os 
comportamentos desviantes da aula, apenas direciona sua voz de comando aos alunos advertindo-os pelos seus 
respectivos nomes próprios. 

b) Ensino: 
Organiza o tempo, os recursos e os materiais para um ensino eficaz: Sim, a Professora planejou para aula de hoje o 
aquecimento que foi um pique dupla, a seguir uma estafeta que os alunos estavam organizados em fila e tinha que 
derrubar as garrafas pets com água utilizando uma bolinha de tênis. Tinha uma terceira atividade planejada, porém como 
teve que realizar o momento cívico do Hino Nacional não ocorreu a atividade. Neste momento de transição da atividade 
para o hino a Professora assegurou sua capacidade de controle, gestão e responsabilidade nas mudanças de situações 
na aula. A Professora simplesmente disse: “- Agora vamos beber água e forme a fila para realizarmos o hino. Se 
demorarem e não estiverem aqui ante de iniciar o hino não terá bola no fim da aula.” Então os alunos já estão rotinizados 
com esta postura disciplinadora da Professora, pois foram beber água e voltaram imediatamente para a formação do hino 
nacional, após a realização do hino já sabiam que podiam jogar bola, brincar com seus brinquedos, pular corda, com 
bambole, ou seja, um momento de recreação deles na aula. 
Realiza uma clara e adequada explicação dos materiais apresentados e dos procedimentos seguidos, assim como dos 
resultados que espera dos alunos: Sim, é rotina da Professora realizar instruções claras e objetivas aos alunos referente 
as regras e procedimentos da atividade. De modo, que primeiramente a Professora organizar ou posiciona os alunos, 
duplas ou equipes nos seus devidos lugares na quadra para depois transmitir as instruções das atividades. Prestando 
constantemente feedbacks de instrução referente as regras e procedimentos enquanto os alunos realizam as atividades. 
Como são alunos de 07 a 08 anos não presenciei a Professora anunciar os resultados esperados, mas a explicitar os 
objetivos e finalidade das atividade é característico nas suas instruções. A Professora mantém presente durante toda 
atividade, seja, gerindo e controlando o comportamento dos alunos nas atividades. Ainda, a Professora é gestora do 



_______________________________ ANEXOS ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
748 

tempo das atividades, onde não perde tempo em explicar detalhadamente as instruções aos alunos, rotineiramente 
executa e explica a atividade ao mesmo tempo. 
Utiliza uma variedade de estratégias de ensino para motivar os alunos: Não, a faixa etária dos alunos não exige, pois os 
alunos são motivados, gostam e querem realizar as atividades da aula. Mas é rotina da Professora prestar feedbacks de 
motivação para âmbas as equipes durante a realização da atividade ou para aqueles alunos mais tímidos e menos 
habilidosos. 
Impulsiona a participação da turma mediante a interação com os alunos e o feedback: Sim, é rotina da Professora prestar 
feedbacks de instrução e supervisão referente as regras e procedimentos das atividades. Feedbacks de gestão e controle 
dos comportamentos e ações dos alunos durante a realização das atividades. Ainda, presta feedbacks de motivação para 
ambas equipes durante a atividade. Geralmente são feedbacks coletivos dirigidos a toda a turma e feedbacks individuais 
aos alunos quando estão realizando atividade ou são protagonistas numa determinada ação na atividade. São feedbacks 
visual, verbal e físico, pois quando necessário participa da atividade com os alunos ou realiza a atividade junto com um 
determinado aluno que demonstra mais dificuldade. 
Sabe aproveitar as oportunidades para improvisar: Sim, é rotina da Professora improvisar regras que possibilitem aqueles 
alunos menos habilidoso ou tímidos a realizar as atividades. Por exemplo, na atividade do pique duplas a Professora 
participou pegando na mão de uma aluna para outra aluna ser a pegadora também, pois os meninos estavam 
monopolizando o pegador da brincadeira entre eles. Ainda, como é segunda-feira tanto Professora e alunos sabem que 
terão que realizar o momento cívico do hino, assim a Professora já rotinizou os alunos neste momento da aula, pois todos 
sabiam que deveria ficar sobre a linha lateral da quadra em fileirados em coluna. 
Demonstra entusiasmo pela matéria: Sim, a Professor demonstrar gostar de trabalhar com atividade recreativas e lúdicas. 
Apresenta rotinas de controle e gestão dos alunos na atividade que propiciam uma dinâmica favorável para aprendizagem. 
Como a Professora trabalha com atividade recreativas em projetos sociais fora da escola, percebo que trás este domínio e 
experiência para suas aulas. 
Demonstra iniciativa e responsabilidade nas mudanças de situações: Sim, pois é rotina da Professora anunciar o fim da 
atividade aos alunos e imediatamente organizá-los nas suas posições na quadra para realizar a próxima atividade. Ou 
seja, não perde tempo na transição das atividades, sendo segura e objetiva nas suas orientações e instruções aos alunos 
nestes momentos. A rotina marcante nesta dimensão é a Professora organizar os alunos no espaço de aula antes de cada 
atividade para posteriormente realizar as instruções das atividade. Também é rotina pedir aos alunos para ajudar na 
organização ou recolher os materiais utilizados nas atividades de aula. É rotina de ensino da Professora estar 
constantemente interagindo com os alunos durante a atividade através de feedbacks de instrução e motivação ao alunos, 
principalmente aqueles menos habilidosos. Quando necessário participa da atividade com os alunos. 

c) Gestão da Classe: 
Mantém a disciplina na sala de aula: Sim, a postura e voz de comando da Professora é base para manter a disciplina dos 
alunos. Dirige-se sempre aos alunos pelos respectivos nomes próprios para advertí-los dos comportamentos deviantes. 
Sabe levar os alunos problemáticos com eficácia: Não presenciei episódios de alunos problemáticos em nenhuma das 
aulas observadas. A Professora demosntrou pleno controle e capacidade de gestão dos episódios divergentes que 
ocorreram nas suas aulas, que foram comportamentos característicos de alunos nestas feixas etárias. 
Trata os alunos com justiça: Sim, propiciando que todos alunos participem e realizem as atividades planejadas. Como 
conhece as características dos alunos busca organizar equipes que sejam homogêneas para realização das atividades. 
Durante as atividade presta feedbacks de motivação para âmbas as equipes. Também improvisa ou introduz regras 
durante as atividades que possibilite que todos partipem como protagonistas da brincadeira. 
Proporciona um ambiente propício para a aprendizagem: Sim, devido a infra-estrutura, materiais disponíveis, planejamento 
do roteiro de aula, seleção e adequação das atividades com base nas características dos alunos, ainda pela capacidade 
de gestão, interação, motivação e controle que a Professora demosntrou ter do comportamentos dos alunos. 
Professor e alunos têm acesso aos materiais: Sim, todos tem acesso aos materiais, pois é rotina da Professora pedir aos 
alunos para ajudá-la a organizar os materias na quadra ou recolher após a realização das atividades. 
O aspecto físico da aula é atraente e seguro: Sim, considerando as atividades planejadas nenhuma colocou em risco a 
integridade dos alunos, a infra-estrutura é muito boa e propícia para uma aprendizagem segura, pois são duas quadras 
com marcações e alambrados ao redor. Ainda, as atividades são recreativas e lúdicas, onde a Professora explora ao 
máximo do estimulo da competição e utilização de materiais alternativos como garrafas pet, bolinha de tênis, corda, 
bambole e jogos recreativos. 
O professor esforça-se para assegurar que todos os alunos participem através do feedback e do contato visual: Não é 
necessário pretar feedbacks de motivação para que os alunos participem da aula, pois todos alunos demonstraram gostar 
e querer fazer suas aulas. Também é caracaterística da faixa etária dos alunos que a Professora trabalha gostar de fazer 
aula de Educação Física. Mas é rotina da Professora prestar feedbacks de motivação e gestão dos alunos para aumentar 
a interação da atividade e quando necessária pariticipa da atividade com os alunos. Sendo rotineira sua prestação de 
feedbacks verbal, visual e físico durante a aula. 
Os alunos e professor são corteses e respeitam-se mutuamente: É recíproco o respeito entre a Prof. e alunos, mesmo 
apresentando uma postura firme e disciplinadora os alunos demonstram muito carinho e respeito pela sua imagem. 
Fornece instruções claras e explícitas aos alunos: Sim, são clara e objetivas que ocorrem antes e durante a realização das 
atividades pelos alunos. Sendo rotina do Professora primeiramente organizar os alunos no espaço de aula para 
posteriormente transmitir as instruções das atividades. São instruções generalistas e direcionadas a todos alunos, quando 
necessário e dependendo da atividade exemplifica como realizar a atividade. Mas durante a atividade presta feedbacks de 
instrução constantemente aos alunos, dirigindo-se aos mesmo pelos seus respectivos nomes próprio, onde são feedbacks 
referentes as regras e as prestações dos alunos para que consigam cumprir a tarefa com sucesso na atividade. 
O professor tem cuidado com a segurança dos alunos: Sim, durante a aula esta sempre advertindo os alunos para tomar 
cuidado uns com os outros, seja, esbarrões ou empurrões. Adverte aqueles alunos que ficam pendurados nas traves, 
postes ou mastros de vôlei e no alambrado da quadra. Também no planejamento de atividade que sejam adequadas às 
suas características e da turma. 

7º MOMENTO: Considerações finais... 
A Professora demosntrou um perfil seguro e que já estabeleceu algumas rotinas de ensino adquiridas por estar lecionado 
nesta escola desde o estágio, pois aqui efetivou-se no cargo, o domínio de trabalhar com atividade recreativa e lúdica, de 
gostar de lecionar para alunos do Ensino Fundamental I são fatores que estruturam a aquisição desta rotinas. Suas rotinas 
marcantes estão relacionada a forma como organiza e transmite as instruções, gestão e controle do tempo das atividades, 
gestão e controle do comportamento dos alunos. Demonstrando grande domínio dos alunos na aula. 
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Anexo 26.4.2.3 – Ficha de Observação referente a 3ª Aula 
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Anexo 26.5 – Entrevista de Indicadores de Rotina 

 

Terça-feira, 18 de Maio de 2010. 
Entrevista de Aprofundamento: 2ª Ronda 
Indicadores de Rotina 
 

18º PROFESSOR COLABORADOR DO ESTUDO 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AULA 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DO PLANEJAMENTO DE AULAS 
1.1) Você possui um roteiro de aula que habituou incluir no seu planejamento? 
R: Sim. 
1.1.1) Poderia descrevé-lo? 
R: Costumo buscar os alunos na sala, levá-los até o pátio, lá realizo a distribuição das atividades, no final faço a higiene 
pessoal e depois levo para sala novamente. 
1.1.2) Porque estas organização de aula? Você consegue me justificar? 
R: É questão de disciplina. Porque você deixar eles irem sozinhos para o pátio pode ser perigoso. E questão de disciplina, 
pois eles tem que saber que devem ir andando, me esperar organizar a aula e ficar me esperando lá embaixo. 
Minha intervenção: Sempre foram assim as suas aulas? 
Professor: Sempre. 
Minha intervenção: Desde o início do estágio? 
Professor: Desde o início. Desde o início. 
Minha intervenção: Com estas fases da aula? 
Professor: Com estas fases. E também a Direção pede para buscarmos os alunos, para levar, para ter cuidado, então 
habituei assim, é até hoje. 
Minha intervenção: No estágio você trabalhou com esta faixa etária? 
Professor: Trabalhei. Também era neste mesmo estilo. 
Minha intervenção: A estrutura da escola e faixa etária influenciam nesta organização do planejamento da aula? 
Professor: Influência. 
1.2) Costuma seguir a risca o planejamento? 
R: Não. A risca não. 
Minha intervenção: Não. 
Professor: Procuro às vezes seguir, mas às vezes não tem como. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Porque a gente planeja um aula, derrepente no horário daquela aula que planejamos começa a chover, ou tem 
uma palestra na escola, igual hoje tem teatro na escola e vamos ter uma apresentação. Então a gente planeja uma aula 
para semana, mas às vezes temos que mudar. 
Minha intervenção: Ontem ocorreu um momento cívico na escola. Eu percebe duas situações opostas na mesma aula. Na 
segunda-feira você saiu da sala com eles da sala porque estava chovendo e cantaram o Hino. Já ontem eles cantaram o 
Hino Nacional na sala. Este momento cívico sempre ocorreu na sala? 
Professor: Na sala é somente quando esta chuvendo. Somente quando é chuva. Foi a primeira vez que aconteceu 
daquela turma ter participado do Hino Nacional aqui no pátio. 
Minha intervenção: Aquele momento cívico é habitual na escola? 
Professor: É habitual, é naquele horário, eles já vão todos na posição e cantam o Hino. 
Minha intervenção: Sempre ocorreu daquela forma? 
Professor: Sempre. Quer dizer, a partir deste ano. 
Minha intervenção: E foi você que consegui organizá-los naquela ordem? 
Professor: A primeira vez que foi falado para eles que iria cantar o Hino no pátio, já falei para eles como seria, então agora 
eles já estão acostumado. Deu o horário, o aluno sobe para ver se já começou a organização e quando falo que vamos 
cantar o Hino, eles já ficam na posição para nós cantarmos. 
1.2) No estágio conseguia seguir a risca o seu planejamento? 
R: Não. 
1.2.1) E hoje? 
R: Hoje eu creio que sim. Não a risca, mas eu acho que consigo cumprir. 
1.2.3) Você consegue me descrever quais as diferenças que exitem entre uma aula sua no estágio e uma hoje? 
R: No início até os alunos eram diferentes, a situação professor e aluno era diferente, pois hoje é mais fácil. E eu também 
trabalhava com outra faixa etária, já hora trabalho com uma faixa etária menor e que gosto mais. Trabalhava de 5ª a 8ª 
série e hoje trabalho de 1ª a 4ª série.  
Minha intervenção: O porque estes alunos são mais fáceis de lidar? 
Professor: Porque nós damos as ordens eles fazem e eles gostam. Já os alunos de 5ª a 8ª série eles acham que vão fazer 
o que eles querem. 
Minha intervenção: Isto influencia no seu planejamento? 
Professor: Muda com certeza. Porque a gente planeja uma aula querendo mostrar o nosso serviço, querendo mostrar o 
que aprendemos na faculdade e ao chegar lá fica muito difícil. 
Minha intervenção: No estágio você tinha mais ou menos segurança em relação à hoje? 
Professor: Menos com certeza. Igual eu passei por várias escolas, cada escola tem seu jeito de trabalhar, cada situação e 
cada aluno tem seu jeito. Então na medida que vai passando o tempo vamos aprendendo mais e pegando mais maldade 
nas coisas. 
Minha intervenção: Você permanece nesta escola desde o período do estágio? 
Professor: Desde 2006. 

II) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE OBJETIVOS E METAS PEDAGÓGICAS 
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Minha intervenção: Referente a comunicação, percebe que você não explica os objetivos da atividade aos alunos, porém 
presenciei você realizar este procedimento em apenas uma turma numa atividade. Que foi na aula que observamos 
ontem, onde os alunos tinham que derrubar a garrafa pet que você encheu d’àgua, o objetivo era eles acertarem a bolinha 
na parte superior da garrafa. Correto? 
Professor: Correto. 
1.1) No estágio comunicava os objetivos da aula aos alunos? 
R: Já ficou esclarecido na minha observação acima. 
1.2) No estágio você justificava os objetivos de aula aos alunos? 
R: Depende da faixa etária. Eu nem sempre falo o objetivo, às vezes eu deixo eles mesmo descobrirem o objetivo, eles 
mesmo pegam a maldade das coisas. Ele vão descobrindo por eles, uma joga o outro vê que foi mais fácil, eles 
acompanham e fazem. 
1.3) Referente à 3ª turma, a turminha do 1º ano, onde observamos uma turminha dentro de sala de aula e outra turminha 
fora da sala de aula. Você estava sempre a me apresentar algumas características dos alunos, ou seja, aquele aluno o pai 
dele bebe, aquele aluno não tem mãe, aquele aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, aquele aluno veio da escola 
X. Você costuma elaborara atividades diferenciadas para os alunos na mesma aula? 
R: Não. Eu deixo eles... Eu tenho alunos aqui que apresentam muitas dificuldades de coordenação e alunos com 
necessidades educativas especiais. Eu faço assim, estão com dificuldades de realizar a atividade, eu chego perto e ajudo, 
mas faço a mesma atividade para todos. Eu assim, acompanho durante a atividade, mas não diferencio não.  
Minha intervenção: Quando começou a adotar esta atitude Professora? 
Professor: Desde sempre. Eu converso muito com a Professora de sala de aula. Eu vejo a dificuldade do aluno na quadra, 
depois chego para Professora e pergunto se ele apresenta a mesma dificuldade, digo assim, a mesma dificuldade nos 
exercícios em sala, de coordenação, então a gente conversa muito. Eu sempre observo, pois sou muito observadora com 
os alunos. 
1.4) O que você costuma fazer quando perecebe que os alunos não estão concentrados nos objetivos planejados? 
R: Para lhe falar a verdade, ele sempre estão concentrados nas brincadeiras, pois procuro sempre passar brincadeiras 
motivantes para os alunos. Eles sempre vibram, eles sempre gritam o nome do colega, então eu acho que sempre estão 
motivados. Eu acho! 
Minha intervenção: São sim Professora. Estou fazendo algumas perguntas para confirmar minhas observações nas suas 
aula, pois realmente não existe alunos desmotivados nas suas aulas. 
Professor: Não tem. Na minha aula aqueles alunos que não fazem é porque esta doente ou esta com algum problema. 
Minha intervenção: E mesmo assim, ontem tinham dois alunos doentes que estavam brincando. 
Professor: Doente no início da aula. 
Minha intervenção: Exatamente. Apenas no início, depois já não estava mais, ficou curado. 
Professor: Depois que vira as costas ele estão lá pulando. 
Minha intervenção: No estágio você tinha dificuldades de manter esta interatividade dos alunos e atenção dos alunos 
durante a aula? 
Professor: De 1ª a 4ª série não. Agora de 5ª a 8ª série sim. Foi o que falei, pois trabalhar com adolescentes é mais difícil. 
Nunca tive problemas sérios com os alunos não. Sempre fui amiga dos alunos, não tive fatos complicados não. 
Minha intervenção: E de 5ª a 8ª série o que você costumava fazer? 
Professor: De 5ª a 8ª série era mais esporte, tipo vôlei, handebol, basquete. 
Minha intervenção: O conteúdo muda. 
Professor: O conteúdo muda, até que 5ª série trabalhava uma recreação, mas 6ª, 7ª e 8ª série seria mais o esporte. 
Minha intervenção: Para atraí-los para atividade e manter a interatividade quais eram suas estratégias no estágio? 
Professor: Eles de vôlei sempre gostaram, às vezes um ou outro aluno que não queria jogar, mas a gente sempre 
colocava ele a apitar o jogo, me ajudar a organizar um ou outra atividade, então vamos montar isso ou aquilo. Um ou outro 
que não queria mesmo, era dispensado da aula, então eu deixava para lá. 
Minha intervenção: De 1ª a 4ª série constatei que você apresenta uma estrutura de aula muito muito semelhante. 
Professor: É a mesma. 
Minha intervenção: Até a forma dos alunos participarem da sua aula? 
Professor: É a mesma, sempre foi. 
Minha intervenção: Você consegue me dizer se possui mais domínio da turma antes ou hoje? 
Professor: Eu acho que eu sempre tive bom domínio da turma. Nunca tive dificuldades. 
Minha intervenção: Nesta faixa etária? 
Professor: Nesta faixa etária. 
Minha intervenção: Recreação sempre foi o conteúdo que mais desenvolveu com os alunos? É o conteúdo que você tem 
mais domínio? 
Professor: Sempre. Eu gosto mais. 

III) CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE CONTÉUDO E DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE SELEÇÃO SEQUENCIA, QUANTIDADE DAS MATÉRIAS 

PROPOSTAS NO PLANEJAMENTO DE AULA 
Minha intervenção: Das 3 aulas observadas, na verdade foram observadas 5 aula. Aquela aula no dia de chuva que 
ocorreu dentro da sala de aula numa segunda-feira, onde você já tinha afirmado que seria jogos lúdico. Na sexta-feira 
observamos uma turma de 2º ano, depois uma turma de 3º ano, onde você passou outra atividade, foi uma queimada 
individual. E ontem observamos duas turminhas. Mas referente às 3 aulas que realizamos as entrevistas pré-aula, as 
turmas de 1º e 2º ano, onde você passou a atividade da garrafa pet, do pique que você passou ontem, da atividade 
“Encontre o seu Par”, foi uma atividade que gostei muito, que ocorreu na quarta-feira. Sendo assim: 
1.1) Das 3 aulas observadas, qual atividades ou modalidades onde você sente possuir mais rotinas ou comportamentos 
rotinizados relativos às tarefas, exercícios e situações de aprendizagem? 
R: Foi aquela atividade da bola ao centro com arremesso ao gol. Onde cada aluno recebe um número. 
Minha intervenção: É um pré-desportivo do handebol? 
Professor: Sim, do handebol. Porém nesta atividade não foi justamente o handebol porque são meninos menores. Agora 
quando são meninos maiores, eles tem que quicar a bola antes de arremessar para o gol, então já tem mais algumas 
regras. Então eu gosto muito daquela atividade, costumo passar ela tanto no futsal como no handebol. 
Minha intervenção: Professora percebe ser característico nas suas aula estar sempre presente uma atividade competitiva 
entre os alunos. 
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Professor: Gosto e eles também gostam. 
Minha intervenção: Por que? 
Professor: Eu gosto de motivar eles a torcerem, eles gritam o nome dos colegas, então eu gosto. Sempre coloco uma 
competição. Sempre! 
Minha intervenção: Sempre? 
Professor: Sempre. 
Minha intervenção: No momento de organizar os alunos nas equipes, dividir a turmas em equipes. De onde surgiu o hábito 
de organizar primeiramente as equipes e depois passar as instruções? 
Professor: Isso depende da brincadeira, por exemplo, se for uma brincadeira de disputa costumo colocar alunos com o 
mesmo perfil em cada equipe, fica um mais fraco e outro mais forte, porque se não uma equipe ficará sempre ganhando. 
Então coloco assim, o melhorzinho com o melhorzinho, o mais fraquinho com o mais fraquinho, tem a estrutura física que 
levo em consideração também, procuro colocar menina com menina, não menino com menino, aqueles que tem o 
costume de chutar ou agredir o colega. Agora quando é uma brincadeira que não tem estas necessidades de disputa eu 
deixo aleatório, ás vezes eu deixo até eles mesmo formarem os grupos. 
1.2) No estágio como selecionava as tarefas de aula nestas atividades? 
R: É da mesma forma, da mesma maneira, sempre foi assim. Da mesma forma, sempre, foi sempre assim. Até hoje. 
Minha intervenção: Quem influenciou esta estrutura de aula que é oriunda do estágio? 
Professor: Foi a própria faculdade. Nós temos uma disciplina onde temos que elaborar três atividades uma de 
aquecimento, um pré-desportivo ou jogo e uma volta a calma, então sempre foi assim estruturada. E com a prática 
também. 
1.3) Como você assegurava a sequência e continuidade das tarefas nestas atividades de recreação? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Digo sequência e continuidade, por exemplo, você esta trabalhando a recreação com os alunos, foi me 
diziendo durante as aulas observadas que determinada atividade trabalhava a atenção, nesta queria trabalhar a 
coordenação, ou queria trabalhar o equilíbrio e as atividades apresentavam os objetivos que você me dizia ao pé da 
quadra, bem como eram compatíveis a faixa etária dos alunos, aos objetivos que você tinha planejado ou ao conteúdo que 
você estava trabalhando. Sendo assim, no estágio você assegurava a sequência e continuidade das tarefas, hoje será 
esta atividade, amanhã outra atividade? 
R: Com certeza. Eu já planejava, hoje vou trabalhar força, velocidade. Amanhã vou trabalhar coordenação, amanhã vou 
trabalhar somente membros superiores ou somente membros inferiores. Hoje vou trabalhar em equipe, hoje vou trabalhar 
em dupla. Sempre foi assim. 
1.4) E como você assegura esta sequência? 
Professor: Como eu asseguro? 
Minha intervenção: Como você assegura, digo assim, se hoje você realizar determinada atividade qual será próxima 
atividade que será sequência desta. Você mesmo disse: “ – Francis esta atividade que estou passando aqui já dei em 
outras aulas antes, mas só vou complicar ela um pouquinho mais.” 
Professor: É, às vezes acontece de repetir a atividade uma ou duas semanas, depois quando falta muitos alunos, ou eles 
não realizaram aquela atividade legal, tiveram dificuldade de entender e fazer a atividade eu costumo repetir. E outra 
também, às vezes eles gostam de determinada atividade e pedem para fazer novamente. “- Vamos fazer aquela atividade 
que fizemos aquele dia.” “- Então tá, então vamos fazer.” 
Minha intervenção: Então você costuma levar em consideração as idéias dos alunos? 
Professor: Aceito, aceito. Às vezes chega um aluno e diz: “- Aprende uma brincadeira. Vamos fazer?” “- Vamos, vamos 
fazer. Na próxima aula nós vamos fazer.” Então já deixo a próxima aula para a brincadeira dele, às vezes eu peço até o 
próprio aluno para ele ser o professor, então eu viro o aluno, ele pega e faz a aula que ele quer. 
Minha intervenção: Agora, por exemplo, você trouxe uma aula planejada e chega o aluno com uma idéia. Você aceita a 
idéia do aluno e deixa sua aula planejada de lado. 
Professor: Deixo, deixo. Já deixei. 
Minha intervenção: Se você perceber que a idéia do aluno... 
Professor: É legal, eu digo: “- Vamos tentar fazer.” “- Vamos.” Os meninos gostaram. Então eu deixo. 
Minha intervenção: Professora considerando as três aulas que observei, principalmente na aula de onte, presenciei um 
domínio do tempo de aula significativo. Porque digo isso, você passou duas atividades, o aquecimento, uma atividade 
recreativa que foi realizada três vezes e o hino nacional em 5 minutos, ou seja, você tinha o controle dos 50 minutos de 
aula. E digo, isto não é fácil, não é fácil fazer aquilo. Também percebe que você realiza de 2 a 3 vezes cada atividade. 
Você sempre teve esta percepção do tempo? 
Professor: Sempre. O que acontece, eu divido duas equipes, mas às vezes uma equipe termina antes e fica dois, três 
alunos sem participar da atividade. Então aqueles outros, vamos supor, que os outros três alunos da outra equipe não 
fizeram, então eles serão os primeiros da fila para eles poderem participar, se não estes alunos não participam. Então eu 
dou mais uma chance para os três participarem e os outros participarem também mais duas vezes. 
1.5) Como distribuía e organizava estas tarefas para os alunos? Eu digo da sua maneira própria de trabalhar. “- Ficam ali 
no cantinho. Quero agora duas filas.” Sempre foi assim? 
R: Sempre foi. Eu já expliquei desde o início para eles: “- Quando eu falar com vocês vamos formar duas equipes, o jeito 
de fazer é assim. Quando chegar na quadra eu não quero que mexem no material, nós vamos chegar e sentar lá. Depois 
vou fazer chamada, distribuir a turma e faremos a atividade.” E eles fazem. 
Minha intervenção: No início do estágio você... 
Professor: Sempre tive este controle. Conversava com eles. No primeiro dia de aula passo todas estas informações  
Minha intervenção: Todos as séries? 
Professor: Todos os anos. 
Minha intervenção: E com os alunos de 5ª a 8ª série, você se adotar estas atituder, acha que surtirá efeito? 
Professor: Não. Eu acho que não. Não aditanta não. 
Minha intervenção: Porque você não gosta de 5ª a 8ª série? 
Professor: Porque são os aborrecentes, eles não obedecem, eles farão aula de calça jeans, eles farão aula de sapato e 
salto, eles acham que determinadas brincadeiras não são para idade deles, então eles não gostam. 
Minha intervenção: A questão do uniforme para aula você costuma cobrar dos alunos. 
Professor: Cobro. Cobro e assim, calça jeans de jeito nenhum, podem fazer descalços, podem fazer de qualquer jeito, não 
quero jeans e tem que trazer uma blusa. Blusa do uniforme da escola não pode. 
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Minha intervenção: Referente a comunicação, você disse que tinha dificuldade de falar, mas percebe que a Professora é 
muito comunicativa com os alunos. Sendo assim: 
1.6) Como costumava comunicar a consecução das tarefas aos alunos, referente a supervisão, acompanhamento e 
correção das atividades no estágio? 
Minha intervenção: Como eram suas explicações? 
R: Eu explicava como seria a atividade, por exemplo, vamos formar duas equipes, você terá que ir até determinado ponto, 
fazer isso e voltar, ir para o final da fila depois o outro vai e assim vai. 
Minha intervenção: Quando na aula você costumava fazer estas intervenção? Quando? Em que momento da aula? 
Professor: No início da aula eu faço todas as explicações e durante a aula o aluno que estiver fazendo errado eu vou 
corrigindo. 
Minha intervenção: Hoje você faz assim ainda? 
Professor: Faço. 
Minha intervenção: Sua interatividade com os alunos é melhor hoje ou a mesma coisa? 
Professor: Eu acho que hoje é mais. 
Minha intervenção: Percebe que você consegue falar a linguagém dos alunos. 
Professor: Mas eu acho que hoje é mais ainda. 
Minha intervenção: Agora, percebe também que você deixa acontecer a aula de maneira um pouco solta? 
Professor: Deixo porque eu não quero direcionar muito o comportamento deles. Igual estes 5 minutos que costumo deixar 
para eles, porque eu não quero que o tempo todo eles fiquem em fila, coluna e dupla, então eu vario. Fez a atividade, 
depois solta os meninos, deixa eles correrem, porque tem menino que não saber correr ainda, tem meninos que não 
sabem andar e nem quicar uma bola. Então ali eles estão pulando uma corda, acha que corda é besteira, mas não é, 
porque tem meninos que não sabem, não tem cordenação de pular corda. Então eu dou uma corda. Eu deixo eles 
pegarem a bola de basquete, porque ali eles estão quicando, eles estão correndo, eles estão arremessando. Eu acho que 
é uma hora boa para eles. 
Minha intervenção: Quando na aula hoje você costuma comunicar as tarefas e passar as instruções aos alunos? 
Professor: Como que eu? 
Minha intervenção: Quando na aula? Em que momento da sua aula hoje você costuma passar as intruções aos alunos? 
Professor: No início da aula. No início da aula costumo passar todas as informações e no início de cada atividade 
também. 
Minha intervenção: E durante as atividades? 
Professor: Eu também vou dando orietanções. “- Agora faz assim; Assim é melhor; Vamos correr mais, Vocês estão 
devagar, Vamos entregar a bola.” Sempre estou dando um toque para eles. 
Minha intervenção: Esta sua interatividade com os alunos influência na participação deles? 
Professor: Com certeza. Eu acho que sim. 
1.7) Quando costuma diferenciar as tarefas de aula com base nas características dos alunos da turma? 
R: não presenciei esta atitude na ação pedagógica 

IV – CARACTERIZAÇÃO DAS DECISÕES DIDÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DE ENSINO 

1) IDENTIFICAR DADOS RELATIVOS ÀS ROTINAS DE PROCEDIMENTOS TÁTICOS DE ENSINO ESTABELECIDOS 

NO PLANEJAMENTO DE AULA 
1.1) Nas suas aulas como você costuma fazer a diversificação de metodológia e de estratégias de ensino? 
Professor: Como assim? 
Minha intervenção: Metodológia de trabalho, percebe que você possui uma estrutura de aula. 
Professor: Tenho. 
Minha intervenção: No aquecimento você planeja sempre um pique. 
Professor: Sim, dou. Alguma atividade para aquecer, para correr. 
Minha intervenção: Tem sempre uma atividade de cariz competitivo. E você disse que gosta. 
Professor: Tem uma atividade competitiva e gosto. 
Minha intervenção: Você que costuma selecionar as equipes porque já conhece as características dos alunos. 
Professor: Já. 
Minha intervenção: Percebe tudo isto na suas aulas. Entretanto, teve aulas que você passou uma atividade a mais do que 
foi relatado na entrevista pré-aula, onde você aproveitou mais o tempo, sempre ocorreu este fato na sua 2ª aula, onde na 
quarta-feira você incluiu um pique, pois acho que foi uma queimada individual. 
Professor: Foi uma queimada individual. 
Minha intervenção: Onde o aluno tinha que ficar sentadinho. 
Professor: Isso. 
Minha intervenção: E ontem também. 
R: Ontem também. Ontem foi 3º ano, 2º horário um 3º ano, isso é por causa da faixa etária, os meninos menores eu ainda 
não passei esta queimada, então eles não tem muita noção do que seria esta queimada individual. Então optei por incluir 
porque os meninos gostam e eu também gosto de passar esta queimada diferenciada. 
1.2) Sobre a participação dos alunos em sua aula, você já rotinizou algum procedimento ou estratégias específicas que 
costuma utilizar para aumentar a participação da turma? 
R: É igual já lhe falei, nunca tive dificuldades dos alunos não participarem das minhas aulas, nunca tive, eles sempre 
gostam. Às vezes um ou outro aluno, no início tinha uma aluna na fase introdutória, que ela achava que não conseguia 
fazer as atividades, então ela ia para o canto da quadra e chorava. “- Mas eu não consigo fazer.” Eu ia pegava no braço, 
falava que ela iria conseguir.” Porque ela era muito lenta, não tinha muita velocidade, os alunos falavam que não queriam 
ela nas suas equipes, mas eu falava que ela iria ficar. Porém ela chorava porque não conseguia fazer as aulas, mas hoje 
ela esta totamente diferente, já sabe tudo e é muito esperta. 
1.3) Como você costuma estabelecer as regras nas aulas para o controle da classe? 
R: É igual te falei, no primeiro dia eu passo todas as informações para eles. Eles vão beber àgua tem que me falar, porque 
não quero que saiam sem antes me falar que vão beber àgua, que vão ao banheiro, que vão pegar alguma coisa na sala. 
Minha intervenção: Isto eles fazem? 
Professor: Isto eles fazem. Eles não saem, o bebedouro esta dentro da quadra, mas eles não saem de onde estão na 
parte de cima para ir lá embaixo beber àgua. Eles sempre perguntam: “- Posso ir beber água?” “- Pode.” “- Posso ir ao 
banheiro?. “- Pode.” Então é sempre assim, eles não saem da quadra sem me falar. 
Minha intervenção: Se fosse uma 5ª, 6ª, 7ª ou 8ª série você teria este controle dos alunos? 
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Professor: Bom, de 5ª e 6ª poderia a te ter, mas 7ª e 8ª acho que eles iriam sair sem me pedir, poderia acontecer de um 
ou outro aluno me dizer, mas acho que a maioria não. 
1.3.1) Que abordagens ou procedimentos rotineiro que você costuma utilizar para prevenir os comportamentos desviantes, 
ou seja, a indisciplina dos alunos? 
R: Tem uma regra, eles adoram futebol como lhe disse, então eu falo se fizer gracinha não vão jogar futebol, vão ficar um 
mês sem Educação Física, não vão jogar futebol dia tal, então assim eles ficam espertos. 
Minha intervenção: Os 5 minutos dos alunos, você sempre teve em suas aulas? Você considera com uma parte da sua 
aula ou uma estratégia de controle dos alunos? 
Professor: É mais uma estratégia, porque eles gostam de futebol mesmo. Então ás vezes temos recreação, igual estou te 
falando, vamos jogar somente futebol hoje, então é só o futebol. Mas o futebol no final eu acho que tem que passar, 
porque eles gostam, é apenas uma vez por semana a aula de Educação Física. 
Minha intervenção: Deles? 
Professor: É uma vez só por semana. 
Minha intervenção: Você tem o seu momento de aula e eles tem o momento deles. 
Professor: E assim, antes eram duas vezes na semana Educação Física, agora é uma. Então a gente tem 50 minutos, 50 
não, 40 minutos a gente tem organizar a aula. 
Minha intervenção: Porque tem que considerar muito a perca do tempo, pois até sair da sala, até chegar ao pátio, os 
alunos trocarem de roupa, voltar para sala. 
Professor: Pois é. Eu procuro não deixar eles atrasarem para mim poder pegar a outra turma. 
Minha intervenção: Considerando o seu roteiro de aula como você dividiria este tempo de 50 minutos de aula? Como você 
tem esta distribuição do tempo na sua cabeça? 
Professor: Seria isto mesmo, eu teria que buscar na sala e deixar na sala. 
Minha intervenção: Buscar na sala quantos minutos você costuma gastar mais ou menos? 
Professor: Isso depende deles porque tem turmas que demoram muito para trocar de roupa, tem outras que em um 
minuto ja trocam de roupa. Tem menino que já vem com a blusa de uniforme por cima, já tira a blusa e num minuto já esta 
lá na quadra. Agora tem turma que demora, às vezes eu começo uma atividade e tem menino ainda chegando lá. 
Minha intervenção: Tempo para sair da sala, passar no banheiro e voltar para sala você programa quanto na sua cabeça? 
Professor: De 6 a 7 minutos. 
Minha intervenção: Isso para vir e voltar para sala? 
Professor: Sim. 
Minha intervenção: Quando minutos para aquecimento, atividade principal? 
Professor: Eu quero que todos participem, tem uma brincadeira, enquando todos alunos não participar eu não mudo a 
brincadeira. 
Minha intervenção: Eu percebe que você tem o seguinte hábito, mesmo que a equipe ganhe, você dá oportunidade para 
aquela equipe que perdeu de participar. No pique presenciei você ter algumas estratégias do tipo, por exemplo, uma aluna 
que esta fazendo a atividade, você troca e coloca as alunas na atividade, ou seja é uma forma de você colocar todos eles 
na atividade. 
Professor: Isso. A gente troca para todos eles fazerem. 
1.3.2) Na situação de comportamentos desviantes dos alunos como você constuma proceder? 
R: Eu deixo... Fez alguma gracinha na aula, eu chego, converso, quando é uma gracinha com o colega mando pedir 
desculpas, ai converso com ele e às vezes deixo ele sem fazer Educação Física. Eu deixo ele sentado lá dependendo da 
situação. 
Minha intervenção: Professora caso ocorra um comportamento que esteja além das suas capacidades de controle, como 
você costuma proceder? 
Professor: Eu levo para supervisora. E conversamos eu, aluno e supervisora. 
Minha intervenção: Isto é um hábito seu? 
Professor: É. Isto é quando já esta no limite. Ontem aconteceu um caso destes meninos, eu chamava a atenção, mas ele 
ficava debochando da minha cara, rindo da minha cara. Eu falei para ele sair da aula, fui lá e falei com a supervisora. Aí 
ele ficou com a supervisora. 
Minha intervenção: Como você não me permitiu acompanhar uma aula destas? Você só me apresentou aulas com alunos 
bons, educadinhos, bacanas. 
Professor: Porque foi no último horário. Mas era um aluno só, até que ele não é muito de fazer graça não, ontem não sei o 
que aconteceu com ele, mas como ele ficou debochando da minha cara. Eu já tinha ficado aqui a manhã inteira, o dia 
inteiro e no último horário ele vem fazer graça comigo. Então é isso. 
1.3.3) Fazia assim no estágio? 
R: Era. 
Minha intervenção: No início quando você começou tinha este controle da turma? 
Professor: Às vezes numa turma que era mais agitada a gente não tinha tanto controle. Mas assim, eu sempre achei que a 
disciplina na minha aula era boa. Sempre achei. 
Minha intervenção: Já ocorreram episódios difíceis, complicado com alunos na quadra, mesmo que seja com alunos de 5ª, 
6ª, 7ª e 8ª série? Algum episódio que você nunca esquecerá? 
Professor: Não. Que posso dizer que nunca vou esquecer não. Mas ocorreram situações que você diz para o aluno que 
ele não irá fazer aula, pede ele para sentar, mas ele não obedece. E quando você vira as costas ele já esta brincando, já 
esta futucando o outro, já esta batendo no outro. Algumas situações assim, mas situações extremas não. 
Minha intervenção: Sua estrutura de aula atual é oriunda do estágio? Do que você aprendeu na faculdade? 
Professor: Com certeza. 
Minha intervenção: Por influência dos Professores? 
Professor: Por professores, hoje mesmo amigos que trabalham em outras escolas eu sempre converso com eles, pego 
brincadeiras com eles. “- Tem alguma coisa nova ai?” “- Tem algum livro novo.” Eles vão e me passam. 
1.4) Como o espaço de aula influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Professor: Como o espaço de aula... 
Minha intervenção: O espaço, você tem um bom espaço, tem materiais, você trabalha uma ótima escola Professor, 
considerando nossa realidade é uma boa escola. 
R: O espaço é muito bom, mas o material eu acho que poderia ter maior número de bolas. Eu acho! Porque uma bola de 
volei e uma de futsal eu acho pouco, porque às vezes quero trabalhar uma atividade que temos que utilizar duas bolas, 
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mas não tem como, então temos que improvisar. Mas eu acho que esta bom, pois já trabalhei em escola pior. 
Minha intervenção: Então como este espaço influencia nas suas rotinas de planejamento e de ensino? 
Professor: No desenvolvimento das aulas, hoje a gente tem que trabalhar de acordo com o espaço que temos. Igual já 
trabalhei numa escola que o espaço era um pátio, onde um lado era sala e do outro também, então tinha vidros ao redor. 
Então tinha determinadas brincadeiras que não poderia passar porque a bola ia bater no vidro, os meninos gritando era 
motivo dos professores reclamarem. Aqui eu não tenho estes problemas. 
Minha intervenção: Aqui você possui duas quadras para trabalhar. 
Professor: São duas quadras. Às vezes, no turno da manhã os professores reclamam. 
1.4.1) Como você utiliza os recursos materiais na sua aula? 
Professor: Eu faço o planejamento igual já te falei. De acordo com os materiais que eu tenho. Eu precisava de mais? 
Precisava, mas eu não tenho. Já trabalhei em escola que eu tinha que comprar o material, então eu comprava. A maioria 
das escolas era porque não tinham bolas. Mas a bola de futsal e vôlei eu sempre tive. Bolinhas de meia eu peço os 
meninos para fazer no início do ano, eu tenho um saco de bolinhas de meia, eu trabalho muito com eles com as bolinhas 
de meia. 
Minha intervenção: Você sempre pede os alunos para lhe ajudar a carregar os materiais, levar os materiais para quadra, 
ajudar você organizar os materiais em quadra? 
Professor: Peço e eles também já oferecem para levar. “- Hoje sou eu que vou levar.” “- Aquele dia foi outro, hoje sou eu 
que vou lhe ajudar.” 
1.4.2) Fazia assim no estágio? 
Professor: Não. No estágio não. No estágio a gente era responsável pelo material, então eu não tinha muita liberdade com 
os meninos, assim eu mesma que levava. 
1.5) Em relação aos dias chuvosos, quais as atividades que você costuma planejar? 
R: Planejo jogos pedagógicos. Tenho uma sala de vídeo onde costumo passar vídeo para eles também. Eu dou bingo 
para eles, no bingo sempre procuro trazer alguma coisa para dar ao vencedor, mas no final a gente acaba dando para 
todo mundo da sala. 
Minha intervenção: Porque você organiza em grupinhos os alunos quando a aula é dentro da sala? 
Professor: É de acordo com os jogos, às vezes eu trago um jogo e pergunto: “- Quem é que quer jogar este?” Eles 
levantam a mão e separo fulano, fulano e fulano. Como são vários eu procuro colocar em 4, 3 alunos, um mais quietinho 
com o mais espertinho ou mais falante. 
1.6) Professora precisarei da sua colaboração, pois presenciei alguns comportamentos seus que são repetitivos nas suas 
aulas, gostaria que você tentasse lembrá-los para corroborar minhas observações. Comportamentos que são da 
Professora, que você mesmo disse que não era boa para falar, mas comunica-se bem com os alunos. Percebe que você 
consegue estabelecer algumas rotinas nas aulas, que são comportamentos que independente da turma você adota. 
Desde chegar na sala e dizer: “- Olá! Bom dia meninos. Vamos trocar o uniforme sem perder tempo.” Sendo assim: 
1.6.1) Algumas atitudes que você adota? 
R: Esta questão deles me pedirem para ir beber água, ir ao banheiro é uma. Quando sobe para irem para sala e eu falo 
para eles não correrem, mas eles correm. Me esperar lá no portão antes de subir para sala, isso é com todos, eles não 
sobem antes de dizer que para eles irem andando. Eu sempre espero o último sair da quadra para mim poder fechar o 
portão. 
Minha intervenção: O espaço que você trabalha é muito bom, porém tem alambrados onde o aluno sobe, tem o poste 
onde eles fazem a dança do poste. 
Professor: Tem. 
Minha intervenção: Você disse que tem uma alunos que dança o polidance. 
Professor: Uma não, são três. 
1.6.2) Tarefas que você sempre costuma incluir nos seu planejamento? Uma tarefa recreativa que sempre incliu nas suas 
aulas independente da faixa etária dos alunos? 
R: O pique, sempre tem o pique. Eu procuro diversificar, mas sempre tem o pique. 
1.6.3) Dinâmincas que você utiliza para manter a interação com os alunos? 
R: Dinâmicas é trabalhar sempre em grupos, equipes. 
Professor: Dinâmicas... 
Minha intervenção: Para interagi-los, manter eles atentos na aula. 
Professor: Eu não tenho este problema não. Os meninos são todos participativos. Questionar o que deles, pois fazem tudo 
o que eu quero. 
Minha intervenção: É percebe que você não tem problemas com isso. 
Professo: Tenho não. 

 

 


