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ANEXO R 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA A – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professora A: Atualmente (agosto de 2011) é professora de Educação Física 

na Educação Infantil (Alpha 2, Reception e Transition) e Ensino Fundamental I 

(1º e 5º ano);  

Data: 19/08/2011, iniciada às 12h52min com duração de 19 minutos e 43 

segundos. 

 

ALVARO 

Bom, então vamos lá, vamos começar a entrevista. Hoje é dia 19 de 

agosto, começamos às duas e cinqüenta e dois. 

Eu estou aqui com outra professora de Educação Física, e lembrar se 

você tem claro que o objetivo dessa entrevista é a gente pensar, a gente 

reconhecer as representações, como vocês vêem, como vocês 

entendem o PYP, o programa e suas características, pressupostos e 

como vocês lidam com a disciplina de Educação Física nas suas 

articulações, em relação ao programa. Tudo bem? Então, vamos lá.  

Como é uma entrevista semi estruturada, ela é um pouco mais aberta. 

Na medida em que eu percebo que você, que eu não tenho uma 

resposta exatamente em relação à pergunta, eu posso refazer, e a gente 

vai conversando pra que as respostas caibam dentro das questões 

perguntadas.  

Então, primeiro lugar é quanto tempo você é formada em Educação 

Física? 

PROFESSORA A 

De Bacharelado, quatro anos e meio, agora, e Licenciatura, dois e meio. 
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  ALVARO 

Tá. E há quanto tempo você atua como professora na rede básica, na 

escola básica.  

PROFESSORA A 

Dois e meio, desde que eu me formei. 

  ALVARO 

E há quanto tempo você trabalha como professora de Educação Física 

no... 

PROFESSORA A 

Um ano e meio. 

  ALVARO 

Na escola investigada, um ano e meio. Tá. Como professora. 

PROFESSORA A 

Como professora, há um ano. Seis meses de assistente.  

  ALVARO 

Tá.  Você já fez algum treinamento relacionado ao programa do PYP? 

Quais? 

PROFESSORA A 

Eu fiz um curso esse semestre, com uma professora estrangeira e um 

professor que também trabalha aqui na escola, que é o orientador do 

programa. Foram três dias de curso, que abordou toda a organização e 

como utilizar o currículo, o programa nas aulas.  No ano passado fiz 

também o curso introdutório com o coordenador do programa na escola.  

  ALVARO 

Algum deles com certificado?  
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PROFESSORA A 

O desse ano, sim. Três dias ganhei certificado.  

  ALVARO 

Certificado pelo PYP?  

PROFESSORA A 

Isso.  

  ALVARO 

Essa pergunta próxima é um pouco mais conceitual. Porque a idéia é 

que você entenda, que você, na verdade, responda sobre sua 

compreensão, seu entendimento sobre dois conceitos: currículo 

integrado e transdisciplinaridade. Então, o que você entende por 

currículo integrado, e depois o que você entende por 

transdisciplinaridade.  

PROFESSORA A 

A transdisciplinaridade, eu acho que é a integração das disciplinas, mas 

lembrando sempre que elas têm as suas particularidades. Então pode 

ser integrável o que têm em comum, como podem ser trabalhadas 

juntas, mas lembrando das especificidades. E currículo integrado é você 

fazer essa junção das disciplinas, como que você trabalha junto. Mas o 

objetivo... 

  ALVARO 

Eles são coisas diferentes? São conceitos diferentes? 

PROFESSORA A 

Complementares.  

  ALVARO 

Tá, você falou que o integrado...  
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PROFESSORA A 

Eu entendo que a transdisciplinaridade é mais amplo, uma vez que ele 

permite a junção, mas não esquecendo as divisões. E o integrado é só 

você juntar as coisas.  

  ALVARO 

Então, o que eu entendi você dizer é que um currículo transdisciplinar, 

ou transdisciplinaridade, ela é quase uma forma de integrar um currículo.   

PROFESSORA A 

Isso.  

  ALVARO 

Então, o currículo integrado é uma coisa, e a transdisciplinaridade cabe 

dentro do modelo de currículo integrado. A gente pode chamar de 

modelo de currículo integrado, não?  

PROFESSORA A 

Não entendi essa sua colocação. 

  ALVARO 

Não, é que eu não entendi a diferença ainda. Eu estou só querendo 

entender a sua concepção de uma e da outra. Então, você fala que o 

currículo integrado é uma integração das disciplinas. 

PROFESSORA A 

Sim.  

  ALVARO 

É isso? E a transdisciplinaridade é isso, porém...  

PROFESSORA A 
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É uma coisa que ultrapassa, ela é integrado, ela ultrapassa, vê o que é 

que... 

  ALVARO 

O que eu queria entender que você falou que... 

PROFESSORA A 

Que faz interação... 

  ALVARO 

Interação, mas respeita as...  

PROFESSORA A 

As individualidades. 

  ALVARO 

Pois é. Mas o currículo integrado não respeitaria? 

PROFESSORA A 

Eu acho que ele respeita, mas... Para Educação Física ele é mais difícil 

de você fazer esse todo, esse final, lembrando a particularidade. Eu 

acho que é mais feito em outras disciplinas. Se você pensar só no 

currículo integrado, só em integração de disciplinas.  

  ALVARO 

Onde você vê o conceito de interdisciplinaridade, no meio desses dois 

conceitos?   

PROFESSORA A 

No integrado. 

ALVARO 

Então, integrado, ele... a interdisciplinaridade, ela faz parte, pode fazer 

parte do currículo integrado? 
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PROFESSORA A 

Isso. 

ALVARO 

Ta. Ta bom. Ta. E agora, eu queria entender sobre se suas crenças 

filosóficas e pedagógicas pessoais, elas convergem com os princípios e 

pressupostos do PYP. e você acredita que vai na direção que o PYP 

propõe. Se sim e se não.  

PROFESSORA A 

Eu acho que sim. Porque o que eu acho mais importante é você visar a 

formação integral do aluno. A parte que eu mais gosto é de você pensar 

que uma pessoa está sendo formada pro mundo, e não para a escola. E 

essa formação integral do aluno e ele ser um – eu me esqueci em 

português – um life long learner... 

ALVARO 

Um aprendente para sempre, para a vida toda né? 

PROFESSORA A 

Eu acho que essa é a parte mais bonita. 

ALVARO 

Algum aspecto que não, assim, que você veja que não haja 

convergência, ou seja... 

PROFESSORA A 

Não, porque é só uma forma de pensar e de organizar um tema. 

ALVARO 

Ta.  

PROFESSORA A 
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Ou não. 

ALVARO 

E a idéia de organizar o programa de Educação Física, a partir dos 

temas transdisciplinares e unidades de investigação, que é a forma de 

organização curricular que o PYP propõe, você acha que isso restringe, 

pode restringir ou limitar o desenvolvimento de um programa específico 

de Educação Física? Sim, não. O porquê do sim ou do não.  

PROFESSORA A 

Eu acho que não, porque elas são abrangentes. Então elas propiciam 

que você organize dentro dos temas transdisciplinaridades o que a gente 

tem, as particularidades da nossa área, você consegue organizar. É só 

uma forma diferente de organizar.  

ALVARO 

Como você articula Educação Física às unidades de investigação? 

Como que você pensa que é capaz de articular o programa de Educação 

Física com as unidades, os temas transdisciplinares? Se você puder dar 

uns dois exemplos... 

PROFESSORA A 

Dar um exemplo do que a gente fez na Year One, tem um tema que é 

dentro do who we are, a Central Idea era all living things change (todos 

os seres vivos se modificam. E no Year 1 a gente trabalhou com o 

crescimento humano, especificamente na Educação Física com a 

mudança deles nas habilidades de ginástica, de bola, e o crescimento 

corporal.  

Então, deu para ver a diferença deles no começo e no fim do ano, em 

relação à altura, em relação aos dentes. E em relação à ginástica, eles 

aprenderam novas habilidades, e eles puderam comparar o começo, e 

depois que eles praticaram, como eles estavam. E nas atividades com 

bola, eles também fizeram bastante combinações, ou seja habilidades 
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com bola, e puderam também ensinar para os alunos menores e ter uma 

aula com os alunos maiores pra ver a diferença da habilidade deles com 

uma criança de três anos e com uma criança de 12 anos. Isso foi no 

primeiro ano.  

O outro exemplo, acho que pode ser no TRANSITION, eles têm dentro 

do tema de how we express ourselves, eles têm uma unit sobre 

símbolos, que é people express themselves through symbols 

ALVARO 

TRANSITION?  

PROFESSORA A 

Reception. 

ALVARO 

Reception.  

PROFESSORA A 

E na educação física a gente trabalhou bastante com amarelinha e com 

percussão corporal; amarelinha criando símbolos pra brincar numa 

amarelinha, em que primeiro a gente deu os símbolos e eles criaram os 

significados para aqueles símbolos, depois eles criaram a própria 

amarelinha. E especificamente sobre as habilidades, a gente também 

analisou o Saltar de um pra dois pés, um, dois. Então, teve essas duas 

análises.  

ALVARO 

Isso tinha a ver com símbolos? 

PROFESSORA A 

Foram duas análises. Uma de Skills, do hop, só. E depois a gente dava 

os símbolos que foram – eu esqueço o nome em português – foi um 

quadrado, uma estrela e um espiral.  E eles construíram em grupo, que 



 9 

símbolo que tem aqui, então quando tinha aquele símbolo na 

amarelinha, eles tinham que fazer aquele movimento, não só pular. 

Então, se era um espiral, eles tinham que girar. E a partir disso eles 

puderam criar a própria amarelinha, fazendo o desenho deles, e eles 

tinham que criar o símbolo pra aquele desenho. Então, uma criança 

desenhou um coração, quando saltavam no quadrado do coração tinham 

que pôr a mão no chão.  

ALVARO 

E o quê exatamente você acha que esse tipo de contribuição, esse tipo 

de articulação, o que você acha que desenvolveu, isso, onde você vê 

que ta exatamente articulado com a Unit? Você falou que Unit era de 

símbolos.  

PROFESSORA A 

Symbols, símbolos a nossa volta... 

ALVARO 

Qual era o objetivo exatamente desse trabalho na Educação Física, dos 

Símbolos na Amarelinha, com a Unidade. Consegue explicar? Qual era 

o objetivo, você fez isso para...? 

PROFESSORA A 

É. foi a idéia de eles darem novos significados a símbolos que existem. 

Então, usar a criatividade deles... 

ALVARO 

Com o objetivo de entender o quê?  

PROFESSORA A 

Foi de eles entenderem que existem símbolos, mas que os símbolos 

também a gente pode criar em cima, dá novos significados para alguns 

símbolos.  
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ALVARO 

Tá. Então, em relação a que os símbolos têm significado?  

PROFESSORA A 

Isso.  

ALVARO 

Que eles indicam certas coisas, é isso? E que... 

PROFESSORA A 

A gente criou também símbolos para pedir pra ir tomar água, para pedir 

para ir no banheiro, então eu criei com o grupo símbolos que 

representassem essas palavras, porque a idéia era people express 

through symbols. Então a gente criou os nossos símbolos também. Era 

uma forma de linguagem só nossa. Outras pessoas não iriam entender.  

ALVARO 

Tá, entendi. Isso pra ir além da linguagem oral. 

PROFESSORA A 

Isso. Então a gente tinha um W que era usando os três dedos, que era 

para pedir pra ir tomar água, e tinha outro movimento com a mão que 

para pedir pra ir no banheiro. Quando eu levantava a mão era pra eles 

ficarem em silêncio, que eu ia fazer alguma explicação, quando a gente 

estava sentado. Então, a gente tinha os nossos símbolos.  

ALVARO 

Legal. Você participa ativamente do planejamento colaborativo das 

unidades de investigação, e como é essa participação? Nesse caso não 

é da criação das Units, das Unidades. Na verdade, é assim, as Unidades 

estão lá criadas, postas e aí a gente vai fazer o planejamento 

colaborativo, e como ele é e como é a sua participação?  

PROFESSORA A 
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É uma reunião entre todos os professores que dão aula para uma 

determinada turma, e a idéia é a gente compartilhar as ações, as idéias. 

Cada um leva o que está pensando para aquela unidade, daí 

compartilha com os outros, vê o que os outros estão fazendo pra ter 

mais idéias, e um também propõe idéias para os outros.  

ALVARO 

E os documentos e planejamentos do Departamento de Educação 

Física. Se você participa ativamente, como se dá isso, existe uma ordem 

de confecção, a relação entre eles, queria que você falasse um 

pouquinho sobre isso.   

PROFESSORA A 

A gente trabalhou em grupo, no departamento, há um planejamento 

anual, primeiro, de acordo com as seis unidades, os seis temas 

transdisciplinares, e dentro de cada um a gente tem o da Unit, da 

Unidade, e assim a gente faz o da semana. É isso. 

ALVARO 

Você tem o anual... 

PROFESSORA A 

Da Unidade, que são seis unidades, a partir do reception, e nos Alfas 

são quatro por ano, e a partir da Unidade, a gente tem os da semana.  

ALVARO 

Que é das aulas. 

PROFESSORA A 

Isso.  

ALVARO 

Legal. Bom, e agora eu gostaria de saber se você encontra dificuldades. 

E se sim, quais são elas, em atuar na disciplina de Educação Física, 
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nessa perspectiva de currículo integrado, organizado por 

transdisciplinares.  

PROFESSORA A 

Eu acho que a dificuldade é de você organizar o que você precisa 

trabalhar, as particularidades da área dentro do ano, mas quando você 

consegue pegar os temas transdisciplinares e organizar o que é 

específico da Educação Física para um ano escolar você consegue que 

eles sejam abrangidos, organizados e trabalhados. Eu acho que a 

dificuldade maior é só nessa organização grande, que daí a gente fez as 

reuniões e conseguiu organizar ao longo dos anos. Mas uma vez que 

eles tão lá, não tem grande diferença, não tem grandes dificuldades para 

trabalhar, não. 

ALVARO 

Tá. E na sua opinião, aquelas categorias sugeridas pelo PYP pra 

Educação Física, que são os Desafios Individuais que podem 

contemplar aí esportes individuais, natação, atletismo, enfim, 

desenvolver as habilidades motoras. A outra categoria de jogos, 

composição de movimentos, que podem englobar dança, sequências de 

certa forma, dança, sequências rítmicas, ginásticas. Os desafios de 

aventura que são baseados em resolução de problema, e o que 

podemos chamar de Fitness de saúde, ou seja, a relação da atividade 

física e saúde. Se essas categorias sugeridas elas contemplam o 

programa de especificidade de conteúdo na área de Educação Física. 

Você que isso contempla, se falta alguma coisa... 

PROFESSORA A 

Sim, contempla, eles são temas bem abrangentes. Você consegue 

abranger tudo o que se propõe a trabalhar na... 

ALVARO 

Tem alguma coisa que, dentro do seu conhecimento, poderia ser feito, 

não, né? 
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PROFESSORA A 

Não. Não sinto nenhuma falta. Tudo o que tem que ser trabalhado, você 

consegue encaixar dentro de alguma dessas divisões.  

ALVARO 

Legal.  

PROFESSORA A 

A gente trabalha com dança, com diversas coisas, com jogos, 

habilidades individuais, dentro dessas diferentes categorias.  

ALVARO 

E a última, é: se ao ingressar no colégio, nessa instituição, e você 

começou a trabalhar a partir das diretrizes do PYP, se você considera 

que sua prática pedagógica modificou, e em que aspecto, 

principalmente.  

PROFESSORA A 

É, eu tive uma experiência em outra escola que tinha uma educação um 

pouco mais tradicional, que ela era mais independente... 

ALVARO 

das outras áreas.  

PROFESSORA A 

Isso. Então, eu trabalhava sozinha na Educação Física, mas pensando 

só nos conteúdos da Educação Física. Então, a minha experiência aqui, 

faz com que eu visse que as coisas são mais... podem ser relacionadas, 

e eu acho que essa é a diferença. Porque hoje em dia não vejo 

Educação Física como uma coisa separada, como acontecia na outra 

escola. Mas a minha experiência não é muito grande. 

ALVARO 
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E a sua experiência anterior, ainda que você tenha tido essa experiência 

anterior, você já pensava numa possibilidade assim de haver algum 

processo de integração e articulação, ou foi a partir da sua experiência 

aqui que você começou a vislumbrar isso? Pelo menos como fazemos. 

PROFESSORA A 

É, eu tinha feito um projeto com outro professor, mas de ciências, que é 

uma coisa mais normal, às vezes juntar Educação Física com as 

Ciências, a parte do corpo humano, e só.  

ALVARO 

Que é mais uma relação interdisciplinar. 

PROFESSORA A 

Isso.  

ALVARO 

Então, tá bom. Muito obrigado.  


